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RESUMO 

 

A tese de doutorado intitulada Os modificadores lexicais do Sintagma Nominal no português 

brasileiro contemporâneo: uma análise baseada na Gramática Discursivo-Funcional tem o 

objetivo geral de analisar a codificação morfossintática dos modificadores lexicais no 

Sintagma Nominal no português brasileiro escrito contemporâneo, tendo em vista as 

motivações de natureza interpessoal (pragmática), representacional (semântica) e 

morfossintática. Com suporte teórico no Funcionalismo linguístico, mais especificamente na 

teoria da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008), assume-se 

a hipótese de que, na codificação morfossintática dos modificadores lexicais do Sintagma 

Nominal no português brasileiro escrito contemporâneo, são identificados alinhamentos 

interpessoal e representacional, relativos à posição do modificador em relação ao núcleo e à 

proximidade do modificador em relação ao núcleo. Utilizando um corpus constituído a partir 

do Banco de Dados no Centro de Estudos Lexicográficos da Faculdade de Ciências e Letras, 

Campus da UNESP de Araraquara-SP, a pesquisa busca, em seu desenvolvimento, respostas 

para os seguintes questionamentos: Existem indeterminações de fronteira categorial entre 

operadores e modificadores na codificação morfossintática do Sintagma Nominal? Que 

alinhamentos existem para a posição do modificador lexical em relação ao núcleo do 

Sintagma Nominal? Existem alinhamentos quanto à proximidade do modificador lexical com 

relação ao núcleo nos casos de existência de mais de um modificador lexical no Sintagma 

Nominal? A pesquisa revela que, nos dados investigados, há indeterminações de fronteira 

categorial entre operadores (gramaticais) e modificadores (lexicais), no que concerne aos 

domínios semânticos de Quantidade e Tempo, do Nível Representacional, no sentido de que 

modificadores desses domínios tendem a posicionar-se à esquerda do núcleo. Além disso, 

confirmou que existem alinhamentos interpessoal e representacional para a posição do 

modificador lexical em relação ao núcleo do Sintagma Nominal. Também foi confirmada a 

hipótese de que, por um princípio de Iconicidade, existe alinhamento representacional para a 

proximidade do modificador lexical nos casos de existência de mais de um modificador 

lexical no Sintagma Nominal, de tal modo que uma maior proximidade semântica entre 

modificador e núcleo corresponde a uma maior proximidade formal. 

 

Palavras-chave: Modificadores lexicais; Sintagma Nominal; Alinhamento; Gramática 

Discursivo-Funcional. 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The thesis The lexical modifiers of the noun phrase in contemporary Brazilian Portuguese: an 

analysis based on the Functional Discourse Grammar has the general objective of analyzing 

the morphosyntactic coding of lexical modifiers in the Noun Phrase in contemporary written 

Brazilian Portuguese, having in mind the motivations of interpersonal (pragmatic), 

representational (semantic) and morphosyntactic levels. With theoretical support in linguistic 

Functionalism, more specifically in the Functional Discourse Grammar (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008), we assumed the hypothesis that, in the morphosyntactic coding of the 

lexical modifiers in the Noun Phrase in contemporary Brazilian Portuguese, we identify 

alignments of representational and interpersonal nature to the position of the lexical modifier 

relative to the nucleus and the proximity of the modifier to the nucleus, in the case of more 

than one lexical modifier. Using a corpus constituted from the Data Bank at the Lexicographic 

Studies Center of the Faculty of Sciences and Letters, UNESP Campus of Araraquara-SP, the 

research seeks, in its development, answers to the following questions: Are there categorial 

boundary indeterminations between operators and modifiers of layers in the morphosyntactic 

coding of the Noun Phrase? What alignments exist for the position of the lexical modifier 

relative to the nucleus of the Noun Phrase? Are there representational alignments regarding 

the proximity of the modifier to the nucleus in cases of existence of more than one lexical 

modifier in the Noun Phrase? The research reveals that, in the data, there are boundary 

indeterminations between operators (grammatical) and modifiers (lexical), with respect to the 

semantic domains of Quantity and Time, of the Representational Level, in the sense that 

modifiers of these domains tend to position to the left of the nucleus. In addition, it confirmed 

that there are interpersonal and representational alignments for the position of the lexical 

modifier in relation to the nucleus of the Noun Phrase. The hypothesis was also confirmed 

that, through a principle of Iconicity, there is representational alignment for the proximity of 

the lexical modifier to the nucleus in cases of existence of more than one lexical modifier in 

the Noun Phrase, so that there tends to be direct proportionality between the greater semantic 

proximity between modifier and nucleus and the greater formal proximity between them. 

 

Keywords: Lexical modifiers. Noun phrase. Alignment. Functional Discourse Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa trata dos modificadores lexicais do Sintagma Nominal no português 

brasileiro contemporâneo. Toma como base teórica a Gramática Discursivo-Funcional (GDF), 

de Hengeveld e Mackenzie (2008), que explicita, no Componente Gramatical de uma teoria 

mais ampla da produção do Ato Discursivo, a relação entre dois níveis da operação de 

formulação (Interpessoal e Representacional) e dois níveis da operação de codificação 

(Morfossintático e Fonológico). Esta investigação procura descrever o alinhamento entre 

esses níveis de formulação e codificação, no mapeamento no Nível Morfossintático dos 

modificadores lexicais no Sintagma Nominal.  

Em outras palavras, o foco é o alinhamento dos modificadores lexicais, tomadas 

as informações da formulação Interpessoal (pragmática) e Representacional (semântica) para 

chegar à codificação morfossintática do SN. O alinhamento não é algo especialíssimo na 

teoria, mas é inerente à linguagem verbal e à “langue”, que é de expressão essencialmente 

linear, dispondo-se, na Fonologia, signo depois de signo, fonema depois de fonema. É 

necessário, assim, o alinhamento no Nível Morfossintático, que tomará os dados do Nível 

Interpessoal e do Nível Representacional, fazendo-os convergir numa representação estrutural 

única, que será, por sua vez, convertida em um construto fonológico no próximo nível 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2009, p. 282). 

O objetivo geral desta pesquisa de Doutorado é analisar, na codificação 

morfossintática dos modificadores do Sintagma Nominal no português brasileiro escrito 

contemporâneo
1
, os tipos de alinhamento.  

Com suporte teórico no Funcionalismo linguístico, mais especificamente na teoria 

da GDF (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008), esta pesquisa assume a hipótese central de 

que, na codificação morfossintática dos modificadores do Sintagma Nominal no português 

brasileiro escrito contemporâneo, são identificados alinhamentos de naturezas interpessoal, 

representacional e morfossintática, relativos à posição do modificador em relação ao núcleo e 

à proximidade do modificador em relação ao núcleo, nos casos de existência de mais de um 

modificador.  

Utilizando um corpus constituído a partir do Banco de dados armazenado no 

                                                 
1
 O português contemporâneo é aqui representado pelo conjunto de textos escritos a partir de 1950, que 

constituem Banco de Dados do Centro de Estudos Lexicográficos da Faculdade de Ciências e Letras da 

Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP. 
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Centro de Estudos Lexicográficos da Faculdade de Ciências e Letras, Campus da UNESP de 

Araraquara-SP, a pesquisa busca, em seu desenvolvimento, respostas para os seguintes 

questionamentos: 

1. Existem indeterminações de fronteira categorial entre operadores e 

modificadores das camadas do Nível Representacional na codificação morfossintática do 

Sintagma Nominal?  

2. Que alinhamentos existem para a posição do modificador lexical em relação ao 

núcleo do Sintagma Nominal?  

3. Existem alinhamentos representacionais quanto à proximidade do modificador 

com relação ao núcleo nos casos de existência de mais de um modificador lexical no 

Sintagma Nominal? 

Com base numa observação preliminar dos dados e na literatura sobre a 

formulação e a codificação do Sintagma Nominal segundo a Gramática Discursivo-Funcional 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008; KEIZER, 2007; VELASCO; RIJKHOFF, 2008), 

formulamos, para essas questões de pesquisa, as seguintes hipóteses:  

1. Há indeterminações de fronteira categorial entre operadores (gramaticais) e 

modificadores (lexicais), no que concerne aos domínios semânticos de Quantidade e Tempo, 

do Nível Representacional, no sentido de que modificadores desses domínios tendem a 

posicionar-se à esquerda do núcleo.  

2. Existem alinhamentos interpessoal, representacional e morfossintático para a 

posição do modificador lexical em relação ao núcleo (nome) do Sintagma Nominal.  

3. Existe alinhamento representacional para a proximidade do modificador em 

relação ao núcleo nos casos de existência de mais de um modificador no Sintagma Nominal, 

de tal modo que modificadores semanticamente mais próximos do núcleo tendem a ficar 

formalmente mais próximos do núcleo (nome). 

 Na dissertação de Mestrado, intitulada A Indicação de limites e conexões 

sintagmáticos por elementos prosódicos no dialeto de Fortaleza, foi feita uma ruptura tanto 

com relação ao que vinha sendo ensinando na Graduação de Letras, quanto com relação aos 

textos de Linguística utilizados mais comumente no curso de Letras. Em primeiro lugar, 

porque era hábito tratar exclusivamente de apenas um nível de análise linguística, por 

exemplo, a fonologia ou a sintaxe isoladamente. Em segundo lugar, porque nem do que 

costumeiramente se chamava “prosódia” (por exemplo, “tonicidade” e “entoação”), havia 



15 

 

conhecimento de produção científica em Fortaleza.  

Os esforços para desenvolver a dissertação só foram bem sucedidos quando foi 

encontrada a obra de NESPOR e VOGEL (1986) sobre Fonologia Prosódica. Nessa teoria, são 

consideradas as categorias sílaba e pé fonológico, palavra fonológica, grupo clítico, sintagma 

fonológico, o sintagma entonacional e enunciado fonológico, que mantêm certa 

correspondência com categorias fonológicas, morfológicas e sintáticas.  

Na dissertação, a atenção foi chamada para alguns aspectos da língua portuguesa 

referentes às ligações entre fonologia, morfologia e sintaxe (se fosse mais levada em 

consideração a abordagem do léxico, com certeza, seria esse o nível preferido). Um exemplo 

disso, que levou a ortografia brasileira a usar acento subtônico em cafèzinho e ràpidamente 

(houve queda do acento na reforma ortográfica de 1971), é o fato de que certos sufixos 

impõem seu acento sem alterar o acento do radical anterior, rompendo, inclusive, o ritmo 

binário
2
. (MACAMBIRA, 1987, p. 191-195; UCHOA, 1995, p. 13-15). Quanto a esse ritmo, 

pelo menos em parte dos dialetos do português brasileiro, os pés distribuem-se de tal maneira, 

que os graus de intensidade formam séries de sílaba átona forte + sílaba átona fraca, partindo, 

para frente e para trás, da sílaba tônica de vocábulo acentuado (substantivo, adjetivo, verbo, 

advérbio de modo e pró-formas acentuadas, pronominais e adverbiais).  

Na Tese, não é retomada a questão fonológica, mas se investigam, 

integradamente, questões atinentes aos níveis Interpessoal, Representacional e 

Morfossintático, para não se ficar preso à modularidade típica das teorias formalistas, que se 

recusam a tratar de fenômenos como perpassantes a diversos níveis de análise, a não ser 

quando são obrigadas a tratar do que é considerado ‘interfacial’, gerando conceitos como 

morfofonêmico ou morfossintático. 

Alguns anos depois, com o ensino de Graduação, em alguns pequenos cursos que 

mantidos para ajudar a quem tentava ler obras adotadas para a seleção em Pós-Graduação, 

                                                 
2
 “Ritmo binário é a sucessão regular de sílabas átonas numa sequência de fracas e fortes a partir da sílaba 

tônica: pá.ra.lé.le.pí.pe.dó” (Idem, p. 191). Pelo menos em parte dos dialetos brasileiros, a chamada vogal 

reduzida pode ser pronunciada como mais forte que a sílaba anterior, como no exemplo acima. Pelo menos em 

parte dos dialetos do português brasileiro, os pés distribuem-se de tal maneira, que os graus de intensidade 

formam séries de sílaba átona forte + sílaba átona fraca, partindo, para a frente e para trás, da sílaba tônica de 

vocábulo acentuado (substantivo, adjetivo, verbo, advérbio de modo e pró-formas acentuadas, pronominais e 

adverbiais). Em “nu.ma. trans.for.ma.ÇÃO. re.pen.TI.na” (Dados – Técnica, oratória e dramática), dois 

vocábulos formais estabelecem o ritmo binário dentro de seus limites, criando uma ruptura entre o substantivo e 

o adjetivo, por ficarem 'ção' e 're' vizinhas, uma tônica e outra átona forte. Já “numa” acomoda-se ao ritmo 

imposto pelo substantivo que vem depois, ficando “ma” mais forte que “nu”.  
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foram notadas as vantagens das abordagens não modulares, típicas das teorias funcionalistas. 

Entretanto, havia ainda um problema. Teóricos como Halliday (1985), que, igualmente a 

outros funcionalistas, privilegiam o que está ‘lá em cima’, a pragmática e a semântica, mas 

não chegam ao que é afuncional (ao que não depende da escolha, como os morfemas de 

concordância nos adjetivos do português culto), nem à fonologia. Dik (1997) chega à 

fonologia em seu modelo, mas só em um desenvolvimento posterior, feito a partir de sua 

teoria, por Hengeveld e Mackenzie (2008), na Gramática Discursivo-Funcional, doravante 

GDF, em que se incluem os aspectos morfossintáticos e fonológicos no modelo. Esse modelo 

teórico de Gramática Funcional é modular, mas prevê, em sua arquitetura, interfaces entre os 

dois processos básicos de formulação e codificação. Formulação diz respeito a regras que 

determinam representações pragmáticas e semânticas subjacentes, válidas em uma dada 

língua. Codificação diz respeito às regras que convertem essas representações pragmáticas e 

semânticas em processos morfossintáticos e fonológicos (HENGEVELD e MACKENZIE, 

2008, p. 2). 

A GDF propõe um modelo teórico inspirado na produção do ato discursivo, que 

consiste em quatro componentes, três além do Componente Gramatical propriamente dito: o 

Conceitual, o Contextual e o de Saída (Output).  

No Componente Conceitual, encontram-se as intenções comunicativas e as 

conceitualizações que demandarão formulação no Componente Gramatical. Embora não 

façam parte da gramática de uma língua, essas intenções e conceitualizações são a motivação, 

tanto sincrônica quanto diacrônica, para as representações gramaticais. De acordo com 

Hengeveld e Mackenzie (2008), embora o Componente Conceitual não seja gramatical, não se 

pode afirmar que seja não linguístico, tendo em vista que as conceitualizações sofrem 

determinações atinentes às alternativas disponíveis no sistema linguístico do falante. 

Ficam no Componente Contextual informações capazes de interferir na 

formulação dos atos discursivos, como o contexto comunicativo em torno da intenção 

comunicativa do falante, o que inclui os aspectos socioculturais da interação verbal. Contém a 

informação derivável imediatamente de um discurso anterior e de informação não linguística 

percebida da situação, e as informações de longo termo. Tanto as operações de formulação 

interpessoal e representacional quanto às de codificação morfossintática e fonológica são 

influenciadas por tais informações. 

O Componente Gramatical inclui as operações de Formulação, com os níveis 
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Interpessoal (pragmático) e Representacional (semântico); e de Codificação, com os níveis 

Morfossintático e Fonológico. Extremamente importante para nós é abordar, integradamente, 

os níveis relativos à formulação e à codificação do Sintagma Nominal, mais especificamente 

no que concerne à formulação semântica e à codificação morfossintática, ou seja, integrar 

análises relativas à forma e à função.  

Esta tese, que relata a pesquisa sobre os alinhamentos na formulação e codificação 

dos modificadores lexicais do Sintagma Nominal no português brasileiro escrito 

contemporâneo, organiza-se em cinco capítulos. Na Introdução, são apresentados o tema e sua 

delimitação, bem como as questões norteadoras da pesquisa. No segundo capítulo, trata-se da 

teoria que dá suporte à pesquisa, a Gramática Discursivo-Funcional. A seguir, é apresentado o 

capítulo 3, destinado ao tratamento do Sintagma Nominal, sua estrutura e função, com 

atenção especial aos modificadores, passando antes pelo exame de conceitos desde os estudos 

clássicos greco-latinos até a gramática tradicional brasileira. No capítulo 4, é informada a 

metodologia desta pesquisa, explicitando a constituição, a delimitação e uma caracterização 

geral do corpus utilizado, as categorias e os procedimentos de análise. No capítulo 5, são 

apresentados os resultados da análise e sua discussão. Ao final, está a formulação das 

principais conclusões desta investigação a respeito dos modificadores lexicais do SN no 

português brasileiro.  
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2 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO E A GRAMÁTICA DISCURSIVO-

FUNCIONAL 

 

Neste capítulo, são vistos, em 2.1, o Funcionalismo linguístico em rápida visão; 

em 2.2, a Gramática Discursivo-Funcional, comparada em alguns pontos com a Gramática 

Funcional; em 2.3, os níveis Interpessoal e Representacional, de formulação, e o 

Morfossintático, de codificação; finalmente, na seção 2.4, são discutidas as camadas do Nível 

Representacional.  

 

2.1 Funcionalismo linguístico  

  

Conforme Neves (1997, p. 39), Funcionalismo e Formalismo são “dois polos de 

atenção opostos no pensamento linguístico”. No primeiro, “a função das formas linguísticas 

parece desempenhar um papel predominante”; no segundo, “os interesses funcionais são 

apenas secundários”.  

Esta pesquisa, como as demais pesquisas desenvolvidas no Grupo de Estudos em 

Funcionalismo (GEF), assume os seguintes pressupostos teórico-metodológicos 

funcionalistas, explicitados no projeto Gramática, discurso e cognição: projeto integrado de 

descrição e análise linguística (DLV/PPGL/CNPq). 

a) a língua serve a diferentes propósitos como instrumento de interação social 

entre os seres humanos e, portanto, não pode ser investigada como objeto autônomo, abstrato, 

ideal;  

b) a língua constitui um sistema semiótico, como configuração orgânica de 

funções relacionadas à produção de sentido que decorrem das escolhas dos indivíduos;  

c) a gramática deve considerar o uso linguístico efetivo, cabendo ao pesquisador 

analisar as funções comunicativas das expressões linguísticas;  

d) a investigação da língua em uso considera a integração dos componentes de 

análise, ou seja, a existência de uma sistematicidade entre os domínios funcionais da sintaxe, 

da semântica e da pragmática, sendo a sintaxe uma codificação dos domínios semântico e 

discursivo;  

e) assume-se e investiga-se a fluidez das categorias, por levarem-se em 
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consideração as pressões dos usos sobre o sistema gramatical (NEVES, 1997, p. 15)
3
.  

 

2.2 A Gramática Discursivo-Funcional 

 

Hengeveld e Mackenzie (2008) reconhecem, no prefácio de sua obra de 

referência, que a ideia de uma gramática orientada para o discurso surgiu para ser uma 

expansão da GF de Simon Dik. Mas afirmam que a GDF é uma teoria por si mesma, diferente 

da GF em muitos aspectos, tais como sua organização descendente (top-down), a 

consideração do Ato Discursivo como unidade básica de análise, a inclusão de representações 

morfossintáticas e fonológicas como parte de sua estrutura subjacente, juntamente com 

representações das propriedades semânticas e pragmáticas; e, como Componente Gramatical 

de uma teoria da interação verbal, a GDF sistematicamente se liga aos componentes 

Conceitual, Contextual e de Saída. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 1) 

Não parece simples compreender o que os autores dizem sobre as relações entre as 

camadas em um nível, a ponto de poderem as características das camadas ser aplicadas a fins 

mais específicos, como o de estudo dos modificadores em língua portuguesa. Bem válido para 

essa compreensão pode ser um exame de trechos introdutórios de Dik (1997) a respeito das 

camadas da estrutura da cláusula, termo correspondente a clause, com o qual o autor da GF 

designa unidade máxima em seu sistema de camadas, equivalente em conteúdo ao ato de fala. 

O termo clause da GDF é empregado para camada do Nível Morfossintático, apenas, e está 

traduzido por oração.  

A forma como essas camadas são vistas pelo autor da Gramática Funcional 

compara-se muito bem a como são examinadas no interior da Gramática Discursivo-

Funcional. Em Dik (1997, p. 55), um Predicado designa Propriedade ou Relação que se aplica 

a certo numero de Termos, seus Argumentos, que designam Entidades, e formam uma 

Predicação Nuclear, designadora de um Estado-de-Coisas (State of Affairs). Então, partindo da 

Predicação Nuclear, a estrutura completa da Cláusula pode ser construída camada por camada, 

pela especificação de operadores gramaticais (π) e satélites lexicais (σ) apropriados a uma 

dada camada. Aplicados tais operadores e satélites (na GDF, modificadores), serão formadas 

                                                 
3
  “Se afirmações como "a gramática de hoje é o discurso de ontem" ou "o discurso de hoje é a gramática de 

amanhã" têm parecido muito extremadas, a noção de que a gramática é sensível às pressões do uso parece não 

poder ser negada.” (NEVES, 1997, p. 15) 
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sucessivamente: a Predicação Central (designando um Estado-de-Coisas qualificado), a 

Predicação Estendida (designando um Estado-de-Coisas qualificado e localizado no tempo e 

no espaço), a Proposição (que designa “fato possível’), e a Cláusula (designando um “ato de 

fala”). Os operadores e satélites aplicados sucessivamente à medida que se sobe para a 

próxima camada correspondem a aspecto, tempo, qualificação da ação verbal por advérbio, 

por exemplo, tempo e lugar, funções sintáticas (sujeito e objeto, que vêm por uma 

perspectiva), funções pragmáticas (tópico, foco), modalidade, ilocuções (correspondentes aos 

atos de fala).  

Pelo que explica Dik (1997, p. 54), não é tão absoluta a direção ascendente, de 

Predicado (“semanticamente”, Predicado / Relação) para Cláusula (Ato de Fala, não no 

sentido extralinguístico, mas no sentido gramatical, regular em uma língua, como a “força 

ilocucionária”, Declarativa). Está assim: 

 

A estrutura em camadas da cláusula permite-nos especificar corretamente os 

diversos escopos dos operadores e satélites das diferentes camadas. Por exemplo, já 

que Decl é um operador ilocucionário do Nível 4, terá todo o restante, isto é, a 

proposição e tudo abaixo dela, em seu escopo. Da mesma forma, um operador de 

predicação como Passado terá toda a predicação central, inclusive os predicados e os 

termos, em seu escopo.
4
 

 

Ou seja, dizer-se que a Gramática Funcional é bottom-up, que o falante constrói, 

de forma ascendente, primeiro a Predicação Nuclear (Nuclear Predication), a partir desta, a 

Predicação Central (Core Predication) e depois a Predicação Estendida (Extended 

Predication), para daí chegar sucessivamente à Proposição e à Clausula, não contraria a 

afirmação da GDF sobre a superioridade hierárquica de uma camada sobre outra.  

A esse respeito, vale ainda comparar dois pontos das obras citadas da GF e da 

GDF. Em Dik
5
, é mostrado que “há tanto dependências descendentes quanto ascendentes na 

estrutura linguística”, de forma que uma escolha em camada mais alta pode restringir opções 

em camada mais baixa, e vice versa. Por exemplo, se o enunciador decide tomar uma cláusula 

imperativa (no nível de cláusula, correspondente, na GDF, ao Interpessoal), deverá haver um 

Estado-de-Coisas (que, na GDF, é do Nível Representacional) com o traço controle (quer 

                                                 
4
 Tradução nossa de: “The layered structure of the clause allows us to correctly specify the various scopes of the 

operators and satellites of the different levels. For example, since Decl is an illocutionary operator of the Level 4, 

it will have the whole remainder, i.e., the proposition and everything below it, in its scope. Likewise, a 

predication operator like Past will have the whole core predication, including its predicates and terms, in its 

scope.” (DIK, op. cit., p.54) 
5
 Ibid., p. 56. 
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dizer, com verbo que admita a função semântica Agente). Se o falante decide começar pela 

escolha do Estado-de-Coisas sem o traço controle, não poderá escolher cláusula imperativa. 

E também não é proibido o uso da GDF, por seus autores, para estudo com 

procedimento ascendente: 

 

Note que, embora a apresentação do modelo da GDF tenha como foco a geração de 

enunciados, o modelo poderia em princípio ser virado sobre sua cabeça para dar 

conta da análise de enunciados. É claro que os ouvintes analisam a entrada fonética 

para chegar a representações fonológicas, que são em seguida agrupadas em 

constituintes morfossintáticos, dos quais representações com significado são 

construídas. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 2.)
6 

 

A Gramática Funcional de Dik (1997) é uma teoria de componentes integrados 

que inclui a Pragmática como um componente que irá garantir que as regras de uma língua 

sejam explicadas em termos de sua funcionalidade, isto é, da forma e dos objetivos 

relacionados ao uso das expressões linguísticas. Para a descrição da expressão linguística,  

parte da construção de uma predicação subjacente projetada na superfície, por meio de regras 

de expressão, que definem a forma, a ordem e o padrão entonacional em que os constituintes 

se realizam.  

Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 1) afirmam que uma diferença importante da 

Gramática Discursivo-Funcional em relação à Gramática Funcional é que, contrariamente à 

GF, que é ascendente (bottom-up), um modelo de gramática será mais eficaz quanto mais a 

sua organização se assemelhe ao processamento de linguagem por um indivíduo e, no caso da  

produção do discurso, evidências psicolinguísticas revelam que ela é descendente (top-down). 

Em outras palavras, a GDF explicita que a geração de estruturas subjacentes e, em particular, 

as interfaces entre os vários níveis, podem ser descritas em termos das decisões comunicativas 

que um falante toma quando constrói um enunciado.  

Segundo os autores, a construção de expressões linguísticas pode ser interpretada 

como um processo de tomada de decisões por parte do falante. A GDF capta as estruturas das 

unidades linguísticas em termos do mundo que elas descrevem e as intenções comunicativas 

com as quais elas são produzidas, em termos das suas funções interpessoais e 

                                                 
6
 Tradução nossa de: "Note that, although the presentation of the FDG model will focus on the generation of 

utterances, the model could in principle be turned on its head to account for the parsing of utterances. It is clear 

that listeners analyse phonetic input into phonological representations, which are subsequently grouped into 

morphosyntactic constituents, from which meaningful representations are then constructed." 
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representacionais. Para eles, um modelo padrão de linguagem não é necessariamente um 

modelo estático. Em um modelo de gramática funcional, uma interpretação dinâmica envolve 

uma implementação que espelha o processo de processamento linguístico por indivíduos 

falantes. Isso não significa que um modelo gramatical é um modelo do falante, mas será mais 

eficaz quanto mais ele se assemelhe a esse processo de produção de linguagem.  

A seguir, apresenta-se uma descrição geral da teoria da GDF:  

 

 

Fonte: Adaptado de Hengeveld e Mackenzie (2008, p.13). 

 

Como já se disse, Hengeveld e Mackenzie (2008) distinguem quatro componentes 

Figura 1: Esquema geral da GDF 
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em sua proposta: Conceitual, Contextual, Gramatical e Componente de Saída. No 

Componente Conceitual, estão as intenções comunicativas e as conceitualizações que 

demandarão formulação no Componente Gramatical. No Componente Contextual, encontram-

se as informações que podem influenciar, de alguma forma, a formulação dos atos 

discursivos. Tal componente concerne ao contexto comunicativo em que se desenvolve a 

intenção comunicativa do falante, ou seja, aos aspectos socioculturais da interação verbal. 

Este componente contém dois tipos de informação: a informação imediata, derivável de um 

discurso anterior e de informação perceptual não linguística da situação de discurso, e a 

informação de longo termo. No Componente de Saída (output), ocorre a articulação, isto é, a 

conversão da informação fonológica em sinais acústicos, gráficos ou visuais.  

No interior do Componente Gramatical, na Figura 1, conforme Hengeveld e 

Mackenzie (2008, p. 12), “os círculos contêm operações, as caixas contêm os primitivos 

usados nas operações, e os retângulos contêm os níveis de representação produzidos por 

operações”
7
. As setas mostram que importam, para a operação de formulação pragmática 

(Interpessoal) e semântica (Representacional), uma intenção comunicativa e as representações 

mentais correspondentes do “Componente Conceitual pré-linguístico”, que são traduzidos 

com os primitivos linguísticos e, para essa operação, tomam-se primitivos linguísticos: 

moldes, lexemas e operadores interpessoais e representacionais.  

Conforme Dik (1997, p. 58), esses lexemas, os itens lexicais, vêm do “Fundo da 

gramática”, que contém “todos os predicados e termos dos quais as predicações podem ser 

construídas”.
8
 Na forma de dizer da GDF, tais itens, os lexemas, fazem parte dos primitivos, 

como se disse acima, a serem tomados para os níveis e camadas do modelo de gramática. 

As setas mostram também duas coisas mais. A primeira é que a formulação 

produz o Nível Representacional e, antes, o Nível Interpessoal, que pode interferir no Nível 

Representacional. A segunda coisa é que a formulação, ao tomar os primitivos da língua para 

cumprir as instruções vindas do Componente Conceitual, é sensível ao Componente 

Contextual, que recebe informações dos dois níveis produzidos pela formulação (e também 

dos dois níveis produzidos pela operação de codificação, o Morfossintático e o Fonológico). 

O Componente Contextual oferece input para uso das operações de formulação nos níveis 

                                                 
7
 Tradução nossa de: “Within the various Components, circles contain operations, boxes contain the primitives 

used in operations, and rectangles contain the levels of representation produced by operations.” 
8
 Tradução nossa de: “The component that contains all the predicate and terms from which predications can be 

construed is called the “Fund” of the Grammar”. 
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Interpessoal e Representacional, e de codificação dos níveis Morfossintático e Fonológico, 

tanto informações imediatas da memória de unidades já produzidas, informações da interação 

em curso, quanto informações da memória de longo termo, por exemplo, de convenções 

sociais.  

Na operação de codificação Morfossintática, com as informações do Nível 

Interpessoal e do Nível Representacional, sob a influência de informações do Componente 

Contextual, como foi dito acima, e o recurso a padrões, morfemas gramaticais e operadores 

(morfossintáticos), é produzido o Nível Morfossintático, que será utilizado pela Codificação 

Fonológica. Esta operação produzirá, com seus próprios primitivos (padrões, formas 

supletivas e operadores fonológicos), a partir do que recebe do Nível Morfossintático e com o 

que recebeu diretamente dos Níveis Interpessoal e Representacional, também sensível ao 

Componente Contextual, o Nível Fonológico, pronto para passar informações ao Componente 

Contextual e ao Componente de Saída, que cuidará de representações fonéticas e gráficas. 

A GDF não é uma abstração da língua mantida em isolamento do que não é a 

língua. Trata-se de um modelo de gramática inserido em um modelo da interação verbal. Bem 

dentro desse espírito, conforme Hengeveld e Mackenzie (2008), a GDF “fica entre esses 

extremos” – Formalismo e Funcionalismo, sendo formalista ao tentar descrever o 

conhecimento do usuário da língua “de maneira explícita e altamente formalizada”. A teoria 

considera que o usuário tem conhecimento tanto de unidades como lexemas, constituintes e 

fonemas, como também dos usos de tais unidades e de como se combinam em “atos 

discursivos, proposições, orações e sintagmas entoacionais” (HENGEVELD e MACKENZIE, 

2008, p. 26). 

Cada um dos quatro níveis é estruturado de forma diferente, mas todos 

compartilham uma organização em camadas ordenadas hierarquicamente (a hierarchically 

ordered layered organization, p. 14), sendo esta a estrutura mais genérica das camadas nos 

níveis: 

 

(1)  (π v1: [núcleo (v1)Φ]: [σ (v1)Φ])Φ  

 

 

Nessa fórmula, (v1) é a variável de uma camada relevante que é restringida por um 

núcleo (head, não nucleus) possivelmente complexo e “toma a variável como seu argumento”. 

As três letras gregas mostram que a variável pode ser ainda restringida por um modificador 
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(σ) que também “toma a variável como seu argumento”; que a camada pode ser especificada 

por um operador (π) e porta uma função (Φ). Como na Gramática Funcional de Simon Dik 

(1997), itens gramaticais como o auxiliar e as desinências verbais indicando tempo em ‘Tenho 

andado muito depois das quatro da tarde’ são operadores, enquanto ‘depois das quatro da 

tarde’ é modificador, e a unidade ‘depois das quatro da tarde’ é assinalada como tendo 

função (com relação aos núcleos ‘tenho andado’). Modificadores e núcleos são lexicais; 

operadores (aplicados a uma unidade) e funções (relacionando uma unidade a outra) são 

gramaticais. Unidades que se juntam em configuração não hierárquica, equipolentes, são 

representadas na fórmula entre colchetes.  

Quanto ao termo ‘núcleo’, tomem-se as palavras de Hengeveld e Mackenzie 

(2008, p. 305): 

 

Nos termos da GDF, uma distinção cuidadosa precisa ser feita entre, de um lado, 

relações núcleo-modificador [head–modifier] e, de outro lado, relações núcleo-

dependente [nucleus–dependent]. Exemplos típicos das primeiras são as relações 

entre substantivo [noun] e adjetivo atributivo, entre substantivo e possuidor 

alienável, e adjetivo e advérbio de intensidade.
9
  

 

Nesta Tese, tendo em vista as opiniões dos colegas que têm trabalhado com a 

Gramática Discursivo-Funcional, e até a opinião de uma colega a quem os próprios autores 

consideraram que os dois termos do inglês podem ser traduzidos em português como 'núcleo', 

desistiu-se de indicar a diferença, a não ser, como na tradução acima, quando são opostos de 

maneira explícita, pela indicação do termo original. 

Os princípios de hierarquia e nível em Hengeveld e Mackenzie (2008) são gerais 

na Linguística, diferindo apenas nas diversas teorias o que é visto como “níveis de análise 

linguística”. É curiosa a semelhança entre o que dizem os autores e o que está em Borba 

(1979, p. 64): “as relações sintagmáticas se estabelecem entre elementos da mesma hierarquia, 

ou seja, do mesmo nível de análise. Isso quer dizer que o sintagma é formado por unidades de 

classes formalmente compatíveis”. 

O fato de a Gramática Discursivo-Funcional dedicar à língua quatro níveis de 

análise, sem deixar de mostrar a interação entre eles, possibilita o estudo “menos abstrato”, 

                                                 
9
   Tradução nossa de: “In FDG terms, a careful distinction needs to be made between, on the one hand, head–

modifier relations and, on the other, nucleus–dependent relations. Typical examples of the former are the 

relations between noun and attributive adjective, between noun and alienable possessor, and between adjective 

and degree adverb. (Loc.cit.)”. 
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quer dizer, no sentido do funcionalismo e da GDF, menos distantes e separados, mais 

sensíveis que os estudos formalistas e tradicionais (a) na relação entre o Componente 

Gramatical e os Componentes Conceitual, Contextual e de Saída; (b) com os níveis 

Interpessoal, Representacional, Morfossintático e Fonológico integrados; e (c) com maior 

riqueza na consideração de dados de cada um dos níveis. Por exemplo, é indiscutível a 

profundidade do tratamento da Ilocução, no Nível Interpessoal, quando é comparado com as 

linhas contidas a respeito, numa gramática tradicional ou em obras formalistas, gerativistas, 

por exemplo.  

 

2.3 Níveis e camadas da Gramática Discursivo-Funcional 

 

Nesta seção, é feita a descrição dos níveis de análise da GDF, com destaque para 

as camadas dos níveis Interpessoal, Representacional e Morfossintático. 

A seguir, vê-se a formalização das camadas do Nível Interpessoal. 

 

(2)  

( π M1:  [             Movimento 

   (π A1 [            Ato Discursivo 

     (πF1: ILL (F1): Σ (F1))       Ilocução 

     (πP1:  […] (P1): Σ (P1))Φ      Falante 

     (πP2:  […] (P2): Σ (P2))Φ      Destinatário   

     (πC1:  [           Conteúdo Comunicado 

        (πT1: […] (T1): Σ (T1))Φ    Subato de Atribuição 

        (πR1: […] (R1): Σ (R1))Φ    Subato de Referência 

     ] (C1): Σ (C1))Φ         Conteúdo Comunicado 

   ] (A1): Σ (A1))Φ         Ato Discursivo 

] (M1): Σ (M1))           Movimento  

 
Fonte: Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 49, tradução nossa).  

  

As fórmulas nos mostram que a camada mais alta, a de Movimento, pode ser 

especificada por operador (primeira linha), modificada também por inteiro (na última linha, 

depois de dois-pontos) por um modificador, e tem como núcleo (head) sempre um Ato 

Discursivo. O Ato discursivo é constituído por Ilocução, Falante, Destinatário e Conteúdo 

Comunicado, sem hierarquia entre si, e o Conteúdo Comunicado é formado por Subato (s) de 

Atribuição e/ou de Referência. Note-se que todas as camadas podem ter operador e 

modificador, indicados, por convenção, no primeiro e no último lugares, respectivamente. 
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Na representação abaixo, M é Movimento, A é Ato Discursivo. Os hífens de 

abertura e fechamento “-...-” indicam que não é informada a estrutura do trecho marcado e 

“para encurtar a estória”, que modifica todo o Movimento, que inclui dois Atos Discursivos. 

 

(3)   (MI: [(AI: –Ainda estou considerando– (AI)) Conc (AJ: –mas duvido muito que eu 

chegue lá– (AJ))] (MI): –para encurtar a estória– (MI))
10

 

 

Conforme Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 46), o Nível Interpessoal “lida com 

todos os aspectos formais de uma unidade linguística que refletem seu papel na relação entre 

o falante e o destinatário”.
11

 Tais aspectos incluem as funções retóricas e pragmáticas das 

unidades desse nível.  

Todo participante sempre interage com um propósito mais ou menos proeminente, 

que precisa de uma estratégia da qual o falante tem maior ou menor consciência, não sendo o 

fim atingido necessariamente de forma imediata, pois a produção linguística desenrola-se ao 

longo do tempo, enquanto são enfrentadas a falta de compreensão, interrupções, irrelevância e 

rejeição do propósito, sabendo-se que o destinatário “também tem seus propósitos e 

estratégias”.
12

 Os aspectos associados aos propósitos e estratégias gerais são vistos pela GDF 

como funções retóricas. Os aspectos associados à formação das mensagens levando-se em 

conta o estado da mente do destinatário, por exemplo, que unidades são apresentadas como 

mais salientes, que unidades contêm o ponto de partida, o que é considerado compartilhado 

pelo Falante e pelo Destinatário, são considerados como funções pragmáticas (Idem, p. 46 e 

47). Uma fórmula mais geral que inclui o Nível Interpessoal encontra-se a seguir: 

 

(4) (π V1: H (V1): Σ
N
 (V1))Φ 

 

Símbolos como V, H e Σ (sigma) são maiúsculos apenas quando se referem ao 

Nível Interpessoal; se aplicados ao Nível Representacional, tornam-se minúsculos. Conforme 

                                                 
10

 Tradução nossa de: “(40) To cut a long story short, I’m still considering it, but I doubt very much I’ll get there. 

(Internet), which may be represented as in (41) (cf. example (23) above):  

(41) (MI: [(AI: –I’m still considering it– (AI))Conc (AJ: –I doubt very much I’ll get there– (AJ))] (MI): –to cut a 

long story short– (MI))” (Ibid., p. 59) 
11

 Tradução nossa de: “As the name suggests, this [the Interpersonal Level] is the level that deals with all the 

formal aspects of a linguistic unit that reflect its role in the interaction between the Speaker and the Addressee”. 
12

 Loc. cit. 
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as instruções em Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 48 e 49), a variável obrigatória, quer dizer, 

“estrutura mínima”, (V1), simboliza o componente caracterizador de cada camada. A variável 

pode ser expandida por um núcleo (head), denominação para um item lexical ou “uma 

representação complexa de uma camada inferior”. O núcleo (head) pode ser modificado uma 

ou mais vezes, e também o modificador (Σ) pode ser tirado do léxico ou ser complexo 

internamente. A variável inteira pode ser “especificada” por “operador” (π), que é de natureza 

morfossintática ou fonológica. Finalmente, “as unidades em cada camada podem ter uma 

função (Φ)”, que, no caso do Nível Interpessoal, será retórica ou pragmática. A função 

retórica reflete “aspectos gerais da estruturação do discurso” (p. 47), atinentes à estratégia e 

ao propósito do Falante dirigindo-se ao Destinatário (p. 46). A função pragmática tem a ver 

como o Falante “molda suas mensagens visando às expectativas do estado de mente atual do 

Destinatário” (p. 46), por exemplo, que informações devem ser oferecidas, quais são mais 

salientes, quais são escolhidas como ponto de partida, tendo a ver com foco e tópico.  

No Nível Representacional, ocorre a formulação semântica, devendo ser 

esclarecido, de início, que o termo tem, na semântica na GDF, “dois sentidos diferentes”
13

. O 

primeiro sentido tem a ver com como a língua se relaciona com o “mundo extralinguístico”, 

como para a função de representação em Bühler (1934) ou a metafunção ideacional em 

Halliday (1985). O segundo uso refere-se ao sentido de unidade lexical ou de grupo de 

unidades lexicais na língua, a serem consideradas “isoladamente das maneiras como serão 

usadas na comunicação”
14

, pois o que acontece, no momento mesmo da enunciação, da 

produção da frase, concerne ao Nível Interpessoal.  

Ao ser determinado que categorias semânticas são relevantes para a descrição de 

uma língua, são excluídas “oposições meramente lexicais”
15

, como, em português, os 

vocábulos ‘cavalo’ (horse) e ‘vaca’ (cow). Também não é considerada relevante para a 

determinação das categorias semânticas a expressão de operadores e de funções; haver na 

língua distinção entre presente e passado; e, ainda, haver conjunção separada exclusivamente 

para o sentido de condição. Os critérios explicados reforçam essa posição teórica da GDF: 

 

Isso nos deixa com critérios distribucionais, isto é, com critérios que têm a ver com 

configurações morfossintáticas baseadas na semântica que são permitidas numa 

                                                 
13

 Ibid., p. 128. 
14

 Ibid,. p. 129. 
15

 Ibid., p. 130) 
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língua, e é esse tipo de critério que usaremos a seguir, em acordo com nossa 

abordagem de função para forma, orientada para a forma.
16

 

 

Quatro categorias semânticas, Indivíduo, Estado-de-Coisas, Conteúdo 

Proposicional e Propriedade, são “relevantes para a análise de qualquer língua” para 

Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 131), ou, pelo menos, têm diferenças “refletidas na maioria 

das línguas, incluindo o inglês”, conforme Keizer (2015, p. 105). Entre outras categorias 

semânticas, Keizer
17

 confere mais importância, por serem comprovadamente mais relevantes, 

às categorias de Lugar, Tempo e Episódio. Além dessas, Hengeveld e Mackenzie (Ibidem, p. 

134-135.) tratam ainda de Maneira, Razão e Quantidade. 

No Quadro 1, estão exemplos de nominalizações das categorias semânticas 

discutidas por Hengeveld e Makenzie (2008, p. 136), “que só são relevantes se há fenômenos 

gramaticais na língua que são sensíveis a categorias semânticas envolvidas”
18

. 

 

Quadro 1: Categorias semânticas 

Descrição Variável  Exemplo 

Propriedade  F cor 

Indivíduo X cadeira 

Estado-de-Coisas E encontro 

Conteúdo Proposicional P ideia 

Lugar L topo 

Tempo T semana 

Episódio Ep incidente 

Maneira M modo 

Razão R razão 

Quantidade Q litro 
 Fonte: Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 136).

19
 

  

Como já se disse, certas subcategorias semânticas podem ser relevantes para a 

gramática de uma língua, conforme Hengeveld e Mackenzie (2008, p 135-138). Em inglês, é 

relevante a distinção entre categorias de Indivíduos não contáveis ou de massa (NEVES, 

                                                 
16

 Tradução nossa de: “This leaves us with distributional criteria, i.e. with criteria that have to do with 

semantically based morphosyntatic configurations that are allowed in a language, and it is this type of criterion 

that we will use in what follows, in line with our form-oriented function-to-form approach.” (Op. cit., p. 131.) 
17

 Ibid., p. 106 
18

 Ibid., p. 135. 
19

 Traduções de Property (f) colour; Individual x chair; State-of-affairs (e) meeting, Propositional Content (p), 

idea; Location (l), top; Time (t) week; Episode (ep) incident; Manner (m) way; Reason (r) reason; Quantity (q) 

litre, respectivamente. 
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2000, p. 73), contáveis e coletivos, como, respectivamente, em (a) “Ø water is scarce here”. 

(b) “The man is doing his job”, (c) “The police are doing their job.” 
20

 Em português, há uma 

sutil diferença quanto a essa distinção. Os exemplos podem ser traduzidos, respectivamente, 

como ‘A água é escassa aqui.’, ‘O homem está fazendo seu trabalho.’, ‘A polícia está fazendo 

seu trabalho’ ou como, com tradução e valores diferentes, talvez mais próxima do inglês: ‘Os 

policiais estão fazendo seu trabalho’. São bem conhecidas as restrições do inglês em *two 

breads / two loaves of bread (dois pães). São fenômenos ligados à subcategorização em 

português, à semelhança do espanhol
21

 a diferença entre Propriedade permanente e 

contingente em A moça é bonita e A moça está bonita
22

. 

Em (5), abaixo, são mostradas as categorias do Nível Representacional e a 

hierarquia das categorias semânticas na ordem: Conteúdo Proposicional – Episódio – Estado- 

de-Coisas – Propriedade Configuracional – Propriedade Lexical, vindo esta última, “last but 

not least”, também “depois” de outras categorias, Indivíduo, por exemplo. Mais à frente, 

discutir-se-á como se manifestam, entre os níveis, os conceitos de Sintagma Nominal, nome, 

Modificador, principalmente examinando-os enquanto associáveis às categorias de lexema (no 

Nível Representacional) e palavra (no Nível Morfossintático). Eis a organização geral das 

camadas do Nível Representacional, conforme Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 142) em 

tradução nossa, semelhante à de outros trabalhos em português. 

 

(5) 

(π p1:              Conteúdo Proposicional 

  (π ep1:            Episódio 

    (π e1:            Estado-de-Coisas 

      (π f1:  [          Propriedade Configuracional 

        (π v1:  ♦ (v1): [σ (v1)Φ])    qualquer categoria semântica  

        …           ... 

        (π v1+n: ♦ (v1+n):  [σ (v1+n)Φ ])Φ   qualquer categoria semântica 

      ] f1):  [σ (f1)Φ])        Propriedade Configuracional   

    (e1)Φ : [σ (e1)Φ])        Estado-de-Coisas   

  (ep1): [σ (ep1)Φ])         Episódio 

(p1): [σ (p1)Φ])              Conteúdo Proposicional 

     

 

                                                 
20

 As subcategorias mass / ‘de massa’; set / ‘contável’ e collective / coletivo e Indivíduo (x) em Ø water, The man 

e The police correspondem às notações: (
m

x1), (
s
x1) e 

c
x1), em Hengeveld e Mackenzie (Op. cit., 2008, p 136).  

21
 Ibid., p. 137. 

22
 “La chica es guapa”, “La chica está guapa”. (Loc. cit.) 
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Como foi explicado acima para o Nível Interpessoal, o símbolo π (pi, neste nível, 

minúsculo), antes das variáveis das camadas, representa o operador (gramatical) e o símbolo 

σ (sigma), ao final da camada, representa o modificador (lexical). O símbolo Φ (phi) indica 

unidade com função, não nuclear, e ♦ representa item lexical. Parênteses mostram os limites 

inicial e final de cada camada. Vem indicado também o tipo de camada, tanto logo depois do 

parêntese inicial, como entre dois novos parênteses antes do limite final. Colchetes limitam 

grupos de unidades de qualquer tipo que não se hierarquizam. Dois-pontos separam unidades 

hierarquicamente diferentes, inclusive o núcleo e o modificador, que é colocado no fim da 

representação da camada.  

A codificação acontece, segundo a GDF, nos níveis Morfossintático e Fonológico. 

Para esta pesquisa, tem valor especial a codificação morfossintática. O Nível Morfossintático 

é o responsável por receber o input dos outros dois níveis (Interpessoal e Representacional), 

fazendo-os emergir numa representação estrutural. Essa representação será codificada como 

um constructo fonológico no nível seguinte (Nível Fonológico), que será input para o 

componente de articulação, o Output do modelo. O Nível Morfossintático é dependente dos 

outros dois níveis acima, mas aplica seus próprios princípios de organização. Além disso, ele 

não adiciona nem subtrai informação semântica ou pragmática.  

Há informações que são repassadas diretamente do Nível Interpessoal e do Nível 

Representacional para o Nível Fonológico, informações lexicais que vêm dos dois níveis de 

formulação para o Nível Morfossintático, e informações não lexicais que também precisam 

chegar ao Nível Morfossintático:  

(i) sobre dependências (de relações modificador – núcleo e núcleo – dependente); 

(ii) sobre funções de relações (a) semânticas, entre argumentos e predicados e (b)  

  pragmáticas, entre Atos Discursivos Subsidiários e Nucleares; 

(iii) sobre operadores; 

(iv) “informações abstratas” que devem ser convertidas em proformas. 

 

Três princípios governam as relações entre os níveis de formulação, o Interpessoal 

e o Representacional, e o Nível Morfossintático, para garantir a compreensibilidade das 

informações, conferindo-lhe o paralelismo possível. São os princípios de Iconicidade, de 

Integridade de Domínio e de Estabilidade Funcional.  

A Iconicidade tende a ser aplicada a camadas mais altas, por exemplo, entre Atos 
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Discursivos (correspondendo a informações que vêm do Componente Conceitual) e 

Cláusulas, e a camadas mais baixas, referentes à morfologia, mantendo a proximidade entre 

função e forma.  

A Integridade de Domínio refere-se à preferência por unidades que, juntas nos 

dois primeiros níveis, podem ser justapostas uma a outras ao Nível Morfossintático. Há uma 

preferência por uma relação um-para-um entre as estruturas hierárquicas dos níveis input e o 

Morfossintático. Em uma frase como “Muitos turistas preferem, no último mês do ano, as 

águas amigáveis das praias do Nordeste”, a ruptura entre o verbo ‘preferir’ e o argumento ‘as 

águas amigáveis do Nordeste’ precisa receber marcas prosódicas na fala e sinais de pontuação 

na escrita que mostram seus limites, pois requerem mais cuidados na interpretação que uma 

versão com a expressão locativa no final. 

Finalmente, a Estabilidade Funcional diz respeito à tendência de que os 

constituintes com a mesma especificação sejam colocados na mesma posição em relação a 

outras com as mesmas especificações. Em português, numa frase com um item com função 

semântica de Paciente e outro com função semântica de Agente, pode haver interpretação 

defeituosa se o Paciente vem antes do verbo e, o Agente, depois, sem uma marcação como em 

‘Ao rato perseguiu o grande gato durante alguns minutos’, em que uma preposição, no recurso 

chamado Objeto Direto Preposicionado, marca o Paciente anteposto como oblíquo, não 

sujeito.  

A estrutura hierárquica do Nível Morfossintático, conforme Hengeveld e 

Mackenzie (2008, p. 291-292), apresenta as camadas Expressão Linguística (Le, Linguistic 

Expression), Cláusula (Cl, Clause), Sintagma (Xp, phrase ), e Palavra (Xw, word ), como 

mostra o “esquema geral” (general scheme) abaixo, “com cada unidade constituinte podendo 

ocorrer mais de uma vez”, mas nem toda Expressão Linguística contendo uma Cláusula: 

 

(6) (Le1: [(Cl1: [(Xw) [(Xp1 :[(Xw) (Xp2) (Cl2)] (Xp1)) (Cl3)] (Cl1))] (Le1 )) 

 

A unidade superior de análise, Expressão Linguística (Linguistic Expression), 

constitui-se de Orações (Clauses), embora nem todas as Expressões Linguísticas contenham 

Orações. Cada Oração pode consistir de uma ou mais Palavras (Words) “do tipo x”, de um ou 

mais Sintagmas (Phrases) “do tipo x”, de uma ou mais Orações, neste caso, por haver 

recursividade. O mesmo acontece com cada Sintagma, que, além de Palavras, pode conter, 
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recursivamente, um ou mais Sintagmas, uma ou mais de uma Orações. Quanto à palavra, 

"também terá estrutura interna, contendo uma série de morfemas (ou substitutivos de 

morfemas)".
23

   

Os autores preveem sintagmas dos tipos Nominal, Verbal, Adjetival, Adposicional 

e  Adverbial (respectivamente Np – Noun Phrase, Vp – Verb Phrase, Ap – Adjectival Phrase, 

Adpp – Adpositional Phrase e Advp – Adpositional Phrase). Para a GDF, Sintagma Verbal é 

“um Sintagma com uma Palavra Verbal como núcleo (head), não uma combinação de verbo e 

objeto, como o termo é utilizado tradicionalmente”.
24

 Sintagma Adposicional tem como 

núcleo uma Palavra Adposicional, quer dizer, preposição ou posposição.  

A camada Palavra  (Xw 'Palavra do tipo x', Vw 'Palavra Verbal', Nw 'Palavra 

Nominal' etc.) é formada por Morfema(s). Morfemas (Xm) recebem três classificações: 

Radical (Xs, Stem), que é lexical e pode ocorrer sozinho na Palavra, Raiz (Xr, Root), também 

lexical, ocorre com outra Raiz ou com Radical, e Afixo (Aff, Affix) que é gramatical e 

ocorrente apenas com um Radical. Raízes (Xr) e Radicais (Xs) podem ser classificados como 

Raízes e Radicais verbais, (Vr) e (Vs), em Raízes e Radicais nominais, (Nr) e (Ns). Afixos 

podem receber as classificações comuns de Prefixos, Sufixos, Infixos e Circunfixos, mais pela 

posição que pela categorização.
25

 

  

Voltando à discussão das camadas do Nível Representacional, discutem-se. Mais 

especificamente, a seguir, as categorias de Conteúdo Proposicional, Episódio, Estado-de-

Coisas e Propriedade. Os Conteúdos Proposicionais, conforme Hengeveld e Mackenzie 

(2008, p. 144-159, principalmente) sem existência no espaço ou no tempo são “construtos 

mentais” (mental constructs). São factuais, “peças do conhecimento ou de crença razoável 

sobre o mundo atual”, ou não factuais, como as “esperanças e desejos a respeito de um mundo 

imaginário” 
26

. Classificam-se como Conteúdos Proposicionais tanto as unidades semânticas 

correspondentes, no Nível Morfossintático, a verbos, nomes, adjetivos e advérbios como 

desejar, crer e esperar; desejo, esperança, crença, “ideia”, mas há também Conteúdos 

                                                 
23

 Tradução nossa de: “The Word will also have its internal structure, namely as a series of morphemes (or 

placeholders for morphemes)” (Loc. cit.) 
24

 Tradução nossa de: “By a Verb Phrase we understand a Phrase with a Verbal Word as its head, and not the 

combination of verb and object, as the term is traditionally used”. (Ibid., p. 376.) 
25

 Ibid., p. 404. 
26

 Tradução nossa de “Propositional contents may be factual, as when they are pieces of knowledge or reasonable 

belief about the actual world, or non factual as when they are hopes or wishes with respect to an imaginary 

world”  Ibid., p. 144. 
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Proposicionais (encaixados), como em “Jenny acreditou que sua mãe a visitaria”, “A maior 

razão de Jenny para não vir era que sua mãe a visitaria” e “Jenny foi para casa para que sua 

mãe pudesse visitá-la”
27

.  

Em (7), encontra-se a representação de “O homem foi para o campo.”
28

, unidade 

classificável, no Nível Morfossintático, como Expressão Linguística, hierarquicamente 

superior a Oração. No Nível Representacional, na camada Conteúdo Proposicional, mesmo 

sem marcação por modificador, sabe-se que se trata de um fato, estando no Modo Indicativo, 

e se sabe, também, pela flexão do verbo, em que o tempo absoluto passado fica indicado pela 

flexão verbal, em “foi”, cumulativamente.  

É mostrada no centro em (π v1:  ♦ (v1): [σ (v1)Φ]), saltadas as camadas do 

Conteúdo proposicional (p) e Episódio (ep), cuja descrição não foi considerada relevante 

pelos autores, a representação da camada do Estado-de-Coisas para “O homem foi para o 

campo.”, com gráficos vertical e horizontal, respectivamente:  

 

(7)  

(e1:               Estado-de-Coisas 

  (f1:  [            Propriedade Configuracional 

    (fj:  ir       (fj))    Propriedade lexical  

    (xi:  [fk : homem (fk))  (xi)Φ])Φ   Indivíduo 

    (li:  [fl : campo (fl))  (li)Φ])Φ   Lugar           

  ] (f1))             Propriedade Configuracional     

(e1)Φ])             Estado-de-Coisas 

 

(8) (ei: [(fi: [(fj: ir (fj)) (xi: [(fk: homem (fk)) (xi)φ])φ (li: [(fl: campo (fl)) (li)φ])φ] (fi)) (ei)φ])  

 

Explicando a formalização em (8), o Estado-de-Coisas (e) é caracterizado por 

Propriedade Configuracional (f1), que é a “combinação de unidades semânticas que não estão 

em relação hierárquica entre si, incluindo, novamente, Propriedades (f2) [lexicais], Indivíduos 

(x), Lugares (l), Tempos (t), etc”. Na Propriedade Configuracional (f1), a Propriedade Lexical 

(f2), representada por ‘ir’/ ’go’, é uma unidade semântica independente, mas núcleo: 

Indivíduo e Lugar (l) estão em relação de dependência com (f2), tendo por isso funções, 

marcadas no gráfico com Φ (phi).  

                                                 
27

 Tradução nossa de “Jenny believed that her mother would visit her”, “Jenny’s major reason for not coming 

was that her mother would visit her”, “Jenny went home so that her mother could visit her.” (Loc. Cit.) 
28

 Tradução nossa de: “The man went to the countryside.”: (Ibid., p. 140).  
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Quanto a subclasses de Estados-de-Coisas, Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 137) 

mostram que "as línguas podem distinguir sistematicamente entre Estados-de-Coisas estáticos 

e dinâmicos, e fazer, assim, uma distinção entre subclasses de entidades de segunda ordem".
29

 

As duas subclasses, de Estados-de-Coisas dinâmicos e estáticos, são representadas 

respectivamente por (
d
e1) e (

s
e1).

30
 

Os exemplos de modificadores de Estados-de-Coisas 
31

mostram serem bem mais 

prováveis os modificadores formados com expressões construídas em português, como 

sintagmas preposicionados ou conjuncionados, em vez de sintagmas adjetivais. Nos 

exemplos, estão Localização (Location, “Sheila works in London. / “Sheila trabalha em 

Londres.”), Tempo Relativo (Relative Time, como em “Sheila went out before dinner.” / 

Sheila saiu depois de jantar.”), Frequência (Frequency, “Sheila goes to London frequently.” / 

“Sheila vai Londres com frequência.”), Realidade (Reality, o exemplo é “Sheila is actually a 

Guy.” / “Sheila é na verdade um rapaz.”), Causa (Cause, “Sheila fell ill because of the heavy 

rainfall.” / “Sheila caiu doente por causa da chuva pesada.”) e Finalidade (Purpose, “Sheila 

stayed home so that she could watch television.” / “Sheila ficou em casa para poder ver 

televisão.”). Mais será tratado sobre modificadores lexicais na seção que aborda o Sintagma 

Nominal.  

A gramaticalidade e a relevância das diferenças entre categorias semânticas são 

comprovadas, em espanhol (e em português), como se vê em Hengeveld e Mackenzie
32

 em 

(9) e (10).  

 

(9) “La mesa está em la sala 15.” (A mesa está na sala 15.) 

(10) “La reunión es en la sala 15.” (A reunião é na sala 15.) 

 

A diferença entre os verbos de ligação ‘ser’ e ‘estar’
33

 corresponde à diferença 

entre as categorias semânticas dos núcleos dos sintagmas nominais com função sintática de 

                                                 
29

 Tradução nossa de "(…) Languages may systematically distinguish between stative and dynamic States-of-

Affairs, and hence make a distinction between subclasses of second order entities”. (Ibid., p. 137) 
30

 Keizer (2015, p. 124) fala de “diferentes tipos de Estados-de-Coisas” (different kinds of SoA): de ação 

(action): encontro (meeting), ataque a bombas (bombing attacks); evento (event): festa (party); processo 

(process): chegada (arrival) e estado (state): doença (ilness). 
31

Op.cit., p. 171. 
32

 Ibid., p. 167. 
33

 Além de ‘estar’ e ‘ser’, é interessante comparar e explicar o uso de ‘ficar’ em ‘A província de Portuguesa fica 

na Venezuela’. 
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sujeito, respectivamente de segunda ordem (Estados-de-Coisas) e de primeira ordem 

(Indivíduo). Também haverá diferenças entre modificadores de núcleos lexicais de Indivíduo 

e de Estado-de-Coisas em sintagmas como: 

 

(11)  Uma entrada ampla cheia de enfeites metálicos. 

(12) Uma entrada matinal dos noivos, pontualmente às sete horas. 

 

Requer cuidado a compreensão de como se relacionam conceitos como estrutura 

de predicação (“predication frames” e Propriedade Configuracional). Para Hengeveld e 

Mackenzie
34

, núcleos lexicais e configuracionais de Estados-de-Coisas são designados por 

Propriedades, como é visto com “o jogo” e “seu time vencer o adversário”
35

, em relação a 

“ver”: 

 

(13) O homem viu o jogo. 

(14) O homem viu seu time vencer o adversário.  

 

Em (13), ‘o jogo’ ficaria aceitável com ‘às sete horas’ ou ‘depois do jantar’, 

mostrando a combinabilidade com informação de tempo relativo, típica dos Estados-de-

Coisas. No exemplo em (14), os autores poderiam ter dito que há camada de Conteúdo 

Proposicional e, dentro dela, a camada de Episódio (dentro da qual está a informação de 

tempo absoluto passado, mostrada por operador, a flexão gramatical), mas começam por 

mostrar que o verbo ver pode ter como objeto um Estado-de-Coisas. Note que aí poderia 

haver a informação de tempo relativo: ‘seu time bater o adversário depois da chuva’.  

Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 208-210) apresentam como modificadores 

indiscutíveis para Propriedade Configuracional unidades não adjetivais
36

, com valor de 

Beneficiário, como em: “Você dá essas flores a Maria por mim?”, assim como o Comitativo 

(“João foi a Paris com Maria.”) e o Instrumental (“João corta a carne com uma faca.”). 

Consideram que “João caminhava devagar.” ‘devagar’ modifica apenas ‘caminhar’, portanto a 

                                                 
34

 Ibid., p. 168. 
35

 Traduções nossas de “The verb see, when used to discribe direct perception, takes a State-of-Affairs (e) as its 

second argument”.  Exemplos: “(199) The man saw the game.” e “(200) The man saw his team beat the 

opposiciton.” (Id., ibid.). 
36

  “Will you give Mary these flowers for me?”, “John went to Paris with Mary.”, “John cut [sic] the meat with a 

knife.” (Ibid., p. 208-209). 
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Propriedade, e não toda a Propriedade Configuracional. Em “João respondeu à pergunta 

estupidamente.”. “a resposta de João pode ter sido bem inteligente, mas foi, de toda forma, 

estúpido da parte dele responder à pergunta (em vez de ficar em silêncio)”, portanto, aí, é o 

Estado-de-Coisas que é modificado. Mas haveria modificador na Propriedade 

Configuracional em “João deixou a sala furiosamente.”, que não pode ser parafraseado como 

“*Foi furioso da parte de João deixar a sala” (“*It was angry of John to leave the room”). 

Assim, deve ser possível que haja modificador adjetival em ‘a partida furiosa de João da sala 

naquele momento’. 

Os núcleos das camadas do Nível Representacional são de quatro tipos: ausentes, 

vazios, lexicais e configuracionais. Este último tipo leva a uma mudança de camada. O núcleo 

configuracional de Conteúdo Proposicional “é designado por um ou mais episódios”
37

. Com 

os núcleos configuracionais das outras camadas acontece algo parecido, sendo constituídos 

por Estado-de-Coisas (o de Episódio) e Propriedade Configuracional (o de Estado-de-Coisas). 

Keizer (2015, p. 126) não dedica uma seção à Propriedade Configuracional, considerando-a 

uma camada à parte, apenas diz que “núcleos configuracionais de Estados-de-Coisas 

consistem de uma Propriedade (f) e um ou mais participantes (Indivíduos ou Lugares) 

funcionando como argumentos”. 

Conforme Hengeveld e Mackenzie, além de formarem unidades independentes na 

constituição das estruturas de predicação, elas [as Propriedades] são usadas para especificar 

as Propriedades de Estados-de-Coisas, Indivíduos, Lugar e Tempo. De fato, “as propriedades 

configuracionais constituem o inventário das estruturas de predicação relevantes de uma 

língua e as camadas de Propriedades não configuracionais [Lexicais] abrigam os lexemas de 

uma língua
38

 

As Propriedades correspondem a itens lexicais cujas classes correspondem a 

“partes do discurso” (parts-of-speech), porque Platão utilizou lógos para discurso, enunciado, 

frase, e os termos para classes de vocábulos vieram a ser os mesmos de Platão, que fazia 

referência a ‘ónoma’ (substantivo, sintagma nominal, sujeito, tópico) e ‘rhema’ (verbo, 

sintagma verbal ou com outro núcleo predicante, como adjetivo, ‘comentário’, como sendo 

partes de discurso. O termo é muitas vezes usado como sinônimo de “classes de palavras” e 
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 Ibid. p. 150. 
38

 Tradução nossa de “Configurational Properties constitute the inventory of predication frames relevant to a 

language, and non-Configurational Property layers host the lexemes of a language. (Ibid. p. 181). 
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veio a incluir pelo menos as classes tradicionais, copiando mais ou menos ao alexandrino 

Dionísio da Trácia e a Varrão, de Roma. Numa gramática brasileira, pela NGB, de 1959 

(LUFT, 1976, p. 20), são tais classes: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, 

Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. Na Gramática Discursivo-Funcional, 

entretanto, itens gramaticais, operadores, não se juntam com os lexicais, presentes, por 

exemplo nos modificadores. E as classes de lexemas (na formulação, no Nível 

Representacional) não se confundem com as classes de palavras (da codificação, no Nível 

Morfossintático). Classes de lexemas, sugeridas por Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 224-

225), são verbo, nome, adjetivo e advérbio.  

Uma expressão como ‘homem’, pode ser representada como (fi: homem (fi)), uma 

Propriedade. Também seriam representadas assim as Propriedades ‘inteligente’ e ‘alto’ 
39

 E as 

três propriedades estão juntas em ‘homem altamente inteligente’ (‘A highly intelligent man’), 

representado em (15): 

 

(15) (xi: [(fi: homem (fi)) (xi)Φ]: [(fj: inteligente (fj): [(fk: altamente (fk)) (fi)Φ]) (xi]Φ) 
40

 

  

É a camada Propriedade que corresponde à parte-do-discurso, termo “relevante 

não só no Nível Representacional, mas também no Nível Morfossintático”
41

, sem haver 

relação exata entre classes de lexemas e classes de palavras, o que demonstram com a 

expressão “sword swalloer” (‘engolidor de espada’), em (16) e (17), respectivamente, 

representada no NR e no NM  

 

(16) (xi: (fi: [(fj: swallowV (fi)) (xi)A (xj: -swordN- (xj)U] (fi)) (xi)) 

(17) (Nwi: [(Nsi: sword (Nsi)) (Vsi swallow (Vsi)) (Affi er (Affi))] (Nwi)) 

 

Em (16), uma unidade da classe de Indivíduo (xi) é designada por Propriedade 

Configuracional (fi), que será designada por agrupamento de três unidades. A primeira, 

Propriedade (fj), é lexema da classe verbo (V). A segunda, é Indivíduo com função de Agente 
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 Ibid., p.215. 
40

 Loc.cit. 
41

 Ibid. p. 217. 
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(xi)A
42

 que, sem representação semântica no Nível Representacional, no Nível 

Morfossintático, será indicado pelo Afixo ‘er’. O terceiro é Indivíduo (entre hífens porque 

teve omitidas indicações de “(f)”) com função semântica de Paciente (Undergoer). Note-se 

que, na representação, o colchete fecha o agrupamento das três unidades, depois parênteses 

fecham a Propriedade Configuracional e, finalmente, tem-se a unidade da categoria Indivíduo. 

Em (17), na representação morfossintática, mostra-se o resultado: palavra da 

classe nome com agrupamento de unidades já na ordem a ser apresentada ao Nível 

Fonológico: um Radical Nominal (Noun Stem), um Radical Verbal (Verb Stem) e o Afixo 

(Affix) ‘er’. 

A categoria semântica é verdadeiramente representacional, livre do que 

acontecerá no Nível Morfossintático, por isso, nas frases abaixo de Hengeveld e Mackenzie
43

 

“o verbo ver, quando usado para descrever percepção direta, toma um Estado-de-Coisas (e) 

como seu segundo argumento”, embora, no Nível Morfossintático, “o jogo” o objeto seja 

codificado como “o jogo”, um Sintagma Nominal (núcleo lexical) e com o outro, “seu time 

vencer o adversário”, uma Oração (núcleo configuracional). 

Hengeveld e Mackenzie (2008) descrevem, como foi visto acima, as categorias 

semânticas de Conteúdo Proposicional, Episódio, Estado-de-Coisas, como constituindo cada 

uma delas uma camada, tendo cada uma um núcleo dos tipos ausente (absent), vazio (empy), 

lexical (lexical) e configuracional (configurational). Tratam, entretanto, a categoria 

Propriedade com núcleo configuracional como constituinte de uma camada, a de Propriedades 

Configuracionais, e abordam a Propriedade Lexical simplesmente como Propriedade. De fato, 

há grande semelhança entre Dik (1997) e Hengeveld e Mackenzie (2008) no tocante à 

existência, nas camadas, de núcleo, operador e modificador (em Dik, satélite).  

 

            

                                                 
42

 Note que tem a mesma indicação do Indivíduo “sword swallower”, porque o sufico ‘-er’ corresponde ao todo. 
43

 Ibid.,p. 168. 
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3 O SINTAGMA NOMINAL 

 

3.1 O conceito Sintagma Nominal  

  

Parece que há ganho em, quando se toma uma teoria ou um ponto de vista para o 

exame de um tema, não se deixar completamente de fora o que outros tipos de estudo 

oferecem a respeito. Por isso estão aqui menções a ensinamentos linguísticos e a gramáticos 

tradicionais, dos clássicos aos associados ao atual ensino tradicional brasileiro. 

As noções de sintagma não são comumente abordadas no ensino tradicional 

brasileiro. A palavra pode ser utilizada para designar, por exemplo, objetos não linguísticos, 

como o que compõe uma mesa disposta para o jantar, as roupas que se combinam para cobrir 

alguém ou itens linguísticos como os que se combinam numa sílaba (como ‘l + a’, por 

exemplo), e é comum no estudo da língua para itens maiores que palavra e menores que frase, 

que se combinam e entram em unidade maior, como ‘a + virtude’ ou ‘em + o meio’ em ‘A 

virtude está no meio’
44

.  

O sintagma é o resultado de operação da sintaxe. Os formantes de ‘sintaxe’ do 

grego ‘sýntaxis’ (σύνταξις), são perfeitos para designar o que o vocábulo designa: o prefixo 

‘syn-’, ‘junto’, o radical ‘tak’ de ‘tassein’, verbo que significa fazer arranjo, pondo algo em 

seu devido lugar, e o sufixo ‘-sis’, formador de substantivo, que indica ação ou processo, 

sendo o grego sýntaxis paralelo ao latim constructio, ‘construção’. Em ‘sintaxe’ e ‘sintagma’, 

há prefixo e radical iguais (-tag- com /g/ em vez de /k/, porque agora /m/, que se segue, é 

vozeado), e o sufixo é mudado em ‘-ma’, indicador do resultado de um processo ou ação, 

como em ‘poema’ (de ‘poein’, criar) e ‘thema’ (de pôr, apresentar, comparável a ‘thesis’).  

Um sintagma nominal preenche casa típica com função de argumento do verbo, 

como sujeito e objeto direto, podendo ser constituído por expressão substantivada (‘o falar 

calmamente’, ‘teu se me alegra’), oração (dita substantiva) ou, prototipicamente, substantivo, 

inclusive, por pronome substantivo. O substantivo é ensinado, como dizem que o foi na 

gramática greco-latina clássica, como mera questão morfológica, quase morfossintática ou 

superficialmente semântica (para usar certo jargão estruturalístico quase sempre 

                                                 
44

  “Virtus in medio (est)”, é expressão conhecida em latim. De fato diz Aristóteles que a virtude é “um estado 

mediano entre dois vícios”, “μεσότης δὲ δύο κακιῶν” (mesótēs dè dúo kakiōn) sendo considerados os dois vícios 

o excesso e a deficiência. (“A mean state between two vices”, Aristotle, Nicomachean Ethics, 1106b-1107a, Loeb 

Classical Library, https://www.loebclassics.com/view/aristotle-nicomachean_ethics/1926/pb_LCL073.95.xml) 
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desvalorizante, “nocional”).  

Com Platão, veio a noção de ‘partes do discurso’
45

, importante para as discussões 

filosóficas, porque via assim o que chamou ónoma, para a parte da frase correspondente a 

sujeito, “aquilo de que se fala”, e rhêma, para a parte da frase correspondente ao que flui na 

predicação, ao predicado (no sentido de nossas gramáticas) o que se diz sobre o sujeito, que 

podia ser representada por um verbo ou um núcleo adjetivo, predicativo. Essas duas classes 

“não são coextensivas com as classes às quais esses rótulos foram aplicados em sistemas 

posteriores de análise, nos quais nossas gramáticas escolares são baseadas” (LYONS, 1968, p. 

19), antes mostram o interesse em unidades maiores, mais próximas das que vieram a ser 

chamadas, no gerativismo das primeiras versões, de sintagma nominal e sintagma verbal, 

designadoras, respectivamente, da parte estática e da parte dinâmica da frase. Como está em 

Bagno (2012, p. 415), Platão descobriu a predicação quando distinguiu no lógos (para o que o 

autor sugere a tradução sentença) duas partes, ónoma (sujeito / nome) e rhêma, (predicado / 

verbo). O adjetivo, que com Platão era uma das possibilidades de realização do rhêma, sob os 

alexandrinos (e na gramática romana de Varrão) ficou como subtipo do nome (que se dividia 

em nome substantivo e nome adjetivo).  

A classificação das palavras da gramática de Dionísio da Trácia, a Techné 

Grammatiké, foi inspirada em Aristarco
46

, devendo-se notar que, nessa classificação,
47

 os 

particípios (assim chamados por terem a ver com verbos e adjetivos) são uma classe à parte, 

enquanto os adjetivos são uma subclasse de Ónoma / nomes, tanto na obra de Dionísio, 

quanto na de Varrão (Marcus Terencius Varro), sobre o grego e o latim clássicos, 

respectivamente. Dionísio e Varrão tratam das classes de palavras, de classes gramaticais, de 

flexão, embora as denominações dadas às classes de palavras deixem implícitos critérios 

discursivos, semânticos e sintáticos. É assim, por exemplo, com a classe do “nome” (que 

nomeia, estática e referencialmente), dividido em “substantivo”, com a parte substanciosa a 

ser especificada, determinada, modificada; e “adjetivo”, lançado junto da parte nuclear, que 

pode ser substituído por um “pronome” e antecedido por uma “preposição”.
48 

 

O que pensaram Platão, Aristóteles, os filósofos estóicos e os estudiosos de 

                                                 
45

 Em grego, mérê lógou, em latim, pars orationis, por isso é em inglês parsing ‘análise (sintática)’. 
46

 Ibid., p 421. 
47

 Com as classes nome, verbo, particípio, pronome, artigo, advérbio, preposição e cojunção, termos que são 

atualização da gramática de Varrão (De língua latina), que copiou e adaptou ao latim a de Dionísio (sem a de 

artigo, que não existe em latim). 
48

 No grego da Technē grammatikē de Dionísio e no latim da De língua latina de Varrão. 
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Alexandria, Dionísio, por exemplo, e Varrão, em Roma, gramáticos dos séculos seguintes (ver 

Lyons, 1968 p. 4-20), teve motivações diferentes, como não podia deixar de ser.  

Como no estudo de outros itens da língua, no estudo do ‘nome’ e do ‘Sintagma 

Nominal’ (termos não comuns no ensino tradicional), tanto a nomenclatura gramatical 

brasileira quanto a portuguesa mostram o interesse de reduzir termos. Assim, o sintagma 

nominal ou o nome com função de sujeito é classificado quanto a ser simples ou composto, se 

é indeterminado (ou determinado, claro), o que pode ser devido ao interesse em corrigir falhas 

na chamada concordância verbal, quando deixa de haver na forma verbal repetição da 

categoria de número do núcleo ou dos núcleos do sujeito.  

 

3.2 Os constituintes do sintagma nominal em gramáticas da língua portuguesa 

 

Quando se toma para estudo o sintagma nominal e sua constituição de um ponto 

de vista mais tradicional e anterior à confecção da Nomenclatura Gramatical Brasileira de 

1959, continua-se sem a visão constituencial de sintagma, mas todos os elementos em torno e 

dependentes do núcleo substantivo são considerados de uma só classe funcional, a de adjunto 

adnominal.  

São muitas as ocorrências, no estudo brasileiro da língua, de variação quanto ao 

valor de conceitos como determinação e qualificação. Para Barboza (1830, p. 141), os 

“Adjetivos Determinativos” se distinguem “dos outros Adjectivos, chamados Explicativos, e 

Restrictivos”. A segunda e a terceira características dos “Determinativos” são: virem antes do 

substantivo que determinam e “não serem susceptíveis de augmento e de gráos”. O que vem 

antes parece importante para uma boa caracterização dos determinantes (e útil para 

caracterizar os adjetivos explicativos e restritivos):  

 
O primeiro he não causarem mudança alguma na significação do nome 

comum, nem extendendo-a e desenvolvendo-a, como fazem os primeiros, nem 

limitando-a e restringindo-a, como fazem os segundos antes deixando-a em seu 

ser (…). (BARBOZA, 1830, p. 141.) 

 

Assim, no Diccionario Grammatical Portuguez, Passos (1865, p. 12), define e 

classifica o Adjetivo:  

Adjectivo (do latim adjicere, ajuntar) nome adjectivo (ou simplesmente 

adjectivo) é a palavra dependente de um substantivo, que declara a qualidade 

ou alguma circumstancia das cousas; v. g. homem bom, livro dourado, verdade 

pura, formosa dama, valente mancebo; um homem, aquella mulher, esta casa, 
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tres cadeiras, dous sofás. (…)  
O adjectivo se divide em duas especies principaes: qualificativo e 

determinativo e concorda em género e número com o substantivo. 
 

Ao dividir os qualificativos (hoje tradicionalmente adjetivos) e os determinativos 

muito claramente, não parece ficar a dever em comparação com o que dizem os linguistas. O 

qualificativo é caracterizado semântico-referencialmente, morfológica (no sentido 

tradicional), sintática ou lexicalmente (num sentido moderno) como o que “exprime a 

qualidade de alguma cousa ou pessoa e admitte tres gráos de significado, positivo, 

comparativo e superlativo”. É determinativo “o adjectivo que não declara qualidade, e 

somente a quantidade, número ou outra circumstancia dos indivíduos: geralmente se antepõe 

ao substantivo, e não admite os gráos de significação”. Acrescenta, aos exemplos já vistos de 

determinativos, os itens “outro, nenhum, algum, cada um, qualquer, ambos, cujo, etc.” Como 

se não bastasse a descrição quase à maneira da Linguística, acrescenta (Idem, p. 13): 

 
O adjectivo [qualificativo e determinativo, portanto] deve estar sempre junto a um 

substantivo a quem modifica; e quando se acha só na oração subentende-se 

precedido de substantivo; v. g. os valentes, os fracos, subentende-se homens; um ia, 

outro voltava, subentende-se homem ou indivíduo. 
 

O destaque do trecho acima se deve à modernidade em acrescentar o conceito de 

modificador (de fato, não é novo o conceito, ligado a modus).  

Eduardo Carlos Pereira (1945, p. 103) diz, sobre adjetivo, que "tem por função 

modificar o substantivo, indicando-lhe as qualidades ou determinando alguma circunstância 

externa a sua existência" e exemplifica com "homem inteligente", "estes homens" e "dois 

homens" (grifos do autor). Mais adiante, refere-se ao hoje pronome indefinido todo assim: 

"este adjetivo indefinido, chamado por alguns coletivo universal, reclama o artigo depois de 

si".  

Ao tratar do Adjetivo, começa-se por vê-lo em nossa tradição gramatical escolar, 

na NGB e em alguns gramáticos. Simples terminologia, a NGB não define as classes de 

vocábulos e não subclassifica o adjetivo, embora haja gramáticos, como será mostrado abaixo, 

que consideram subclasses os termos contidos na nomenclatura oficial como “1. Formação do 

adjetivo: primitivo e derivado; simples e composto”, antes de passar a “2. Flexão do 

Adjetivo”. De mais, volta na Sintaxe a listar o ‘adjunto adnominal’ entre os “Termos 

acessórios da oração” e, na “Classificação das orações”, ‘adjetiva restritiva’ e ‘adjetiva 

explicativa’. Na gramática que é “Explicação da Nomenclatura Gramatical Brasileira” feita 
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por Luft (1976, p. 83)
49

, consta que adjetivo:  

 

É a palavra que serve para exprimir as qualidades ou propriedades dos seres, donde 

o nome tradicional adjetivo qualificativo. De acordo com a classificação da NGB, 

passa a ser redundância a locução adjetivo qualificativo, que antes se opunha a 

adjetivo determinativo (= pronome adjetivo).  
 

 

Outros gramáticos parecem tomar com variações a definição de Said Ali (1963, p. 

50): “ADJETIVO é a palavra que se junta ao substantivo para denotar qualidade, propriedade, 

condição ou estado do respectivo ser”. A definição em galego de Alvarez, Monteagudo e 

Regueira (1989, p.69) diz bem: “Os adjetivos são palavras que expressam qualidades 

atribuídas a objetos denotados pelos substantivos.” (ÁLVAREZ; MONTEAGUDO; 

REGUEIRA, 1989, p. 69).
50

 E, com visão diferente, diz Almeida (1962, p. 77) que à classe 

dos adjetivos “pertencem todas as palavras que se referem ao substantivo, para indicar-lhes 

um atributo”, acrescentando adiante (p.126), “para indicar-lhe uma qualidade, ou seja, 

adjetivo é toda a palavra que modifica a compreensão do substantivo, afetando, quanto à 

ideia, a substância da coisa” (com reprodução fiel do grifo do autor). 

As definições
51

 fornecidas por Bechara para essa classe de vocábulos em duas 

edições do que pode parecer uma única gramática em duas edições, por serem ambas 

qualificadas nos títulos como “Moderna”
52

, diferem bastante. Na da 34
a
 edição, lê-se que 

“Adjetivo é a expressão modificadora que denota qualidade, condição ou estado de um ser 

(...)” (BECHARA, 1992, p. 88). O adjetivo aqui é (expressão) “modificadora” e, com critério 

semântico-referencial, denota qualidade, condição ou estado de um ser. Numa edição mais 

moderna da Moderna Gramática Portuguesa, (BECHARA, 2003, p. 142), lê-se: “Adjetivo – a 

classe de lexemas que se caracteriza por constituir a delimitação, isto é, por caracterizar as 

possibilidades designativas do substantivo, orientando delimitativamente a referência a uma 

                                                 
49

 Lembrando afirmação em palestra de Aurélio Buarque de Holanda, ao dizer que um dicionário grande não era 

exatamente um grande dicionário, tem-se vontade de dizer o mesmo sobre essa pequenina e humilde Gramática 

Resumida, de Celso Pedro Luft (191 páginas). 
50

 Em tradução nossa de: “Os adxetivos son palavras que expresan cualidades atribuídas a obxetos denotados 

polos substantivos” (ÁLVAREZ; MONTEAGUDO; REGUEIRA, 1989, p. 69.). 
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 A definição mais simplista deve ser a de Paschoalin e Spadotto (1996, p. 53): “Adjetivo é a palavra que 

caracteriza o substantivo”: embora “caracterizar” falte em outros não é o substantivo, palavra, mas o referente 

que é caracterizado. 
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 Uma das duas gramáticas de Bechara disponíveis hoje nas livrarias tem no título a qualificação Escolar, a 
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com informações da Lingüística. 
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parte ou a um aspecto do denotado”
53

. 

Essa “delimitação”, que se soma às que consideradas por outros estudiosos como 

‘qualificação’ e ‘restrição’, curiosamente é menos distributiva (no sentido do estruturalismo 

norte-americano) que a greco-latina contida na denominação “Adjetivo”, aplicada à subclasse 

do nome, lançada (-ject-, mesma raiz de ‘ja(c)to’, ‘injeção’, ‘proje(c)to’) junto (ad) da 

subclasse que denota a substância. Quanto ao conceito de lexema, note-se que Hengeveld e 

Mackenzie distinguem essa unidade do Nível Representacional da unidade palavra, do Nível 

Morfossintático, "uma vez que não há relação de um para um entre classe de lexema e classe 

de palavra" (2008, p. 217) 
54

.  

Quando passa a subclassificar o adjetivo, na edição mais tradicional, Bechara
55

 

divide-o em explicativo (“que designa qualidade, condição ou estado essencial ao ser”, grifo 

nosso) e restritivo (aqui, acidental). É complexo decidir se essa divisão cuida das 

características “internas” de um vocábulo da classe dos adjetivos ou do uso que dele é feito 

em uma frase. Curiosamente, tende a NGB a evitar a generalização de conceitos, por isso 

considera “restritivas” ou “explicativas” apenas as orações: em ‘os alunos cansados devem 

sair por meia hora’, restringe-se o conjunto de alunos, mas em ‘os alunos, cansados, 

terminaram adormecendo no intervalo’, são tratados todos os alunos do conjunto, isto é, o 

adjetivo explica um estado de todos os alunos. Parece claro que uma coisa é considerar 

“explicativo” o uso do adjetivo em “o vasto oceano, as líquidas lágrimas”
56

, outra coisa é o 

que acontece no exemplo acima, com “os alunos, cansados”, havendo neste último questão 

sintático-semântica. No uso acima de ‘vasto’ e ‘líquidas’, não se distinguem as Propriedades, 

o “interior” do vocábulo, mas, por se saber antes que oceano, o objeto referido, é vasto, e que 

lágrima é líquida, considera o analista que aí há explicação, pois restringir-se seria impossível, 

uma vez que não pode haver oposição entre um oceano vasto e outro não vasto em linguagem 

comum, ou entre lágrima líquida e outra não líquida. Parece, portanto, que a classificação de 

Bechara acima não é atinente ao adjetivo, mas a seu uso em frase. 
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 Faz falta a grande parte dos leitores e consultores uma elucidação pelo autor, assim como na bela definição de 

verbo na mesma edição, que também difere das definições mais clássicas em outras gramáticas suas: “Entende-

se por verbo a unidade de significado categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar 

seu significado lexical” (BECHARA, 2003, p. 209). 
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lexeme class and word class." (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, P. 217) 
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Bechara faz subclassificação do adjetivo que mistura o procedimento acima com 

outro que se aplica ao significado “interno”, ao distinguir três tipos de “instrumentos verbais” 

para a delimitação feita pelo item, que se refere ao ato cometido na frase, não às 

características do vocábulo: 

 

Os explicadores destacam e acentuam uma característica inerente ao nomeado ou 

denotado. Os especializadores marcam os limites extensivos ou intensivos pelos 

quais se considera o determinado, sem isolá-lo nem opô-lo a outros determináveis 

capazes de caber na mesma denominação. Os especificadores restringem as 

possibilidades de referência de um signo, ajuntando-lhe notas que não são inerentes 

a seu significado. (BECHARA, 2003, p. 143.) 
 

 

Oferece como exemplos de adjetivos: 

Explicadores: o vasto oceano, as líquidas lágrimas 

Especializadores: a vida inteira, o sol matutino, o céu astral  

Especificadores: castelo medieval, menino louro, aves aquáticas
57

 

A respeito da ordem do adjetivo no sintagma nominal em português, um 

gramático escolar, Patrocínio (2011, p. 227)
58

, destaca-se pelo cuidado e clareza com que trata 

do tema em seção intitulada “A posição do adjetivo em relação ao substantivo”: 

 

A posição usual do adjetivo é depois do substantivo, formando sequências do 

tipo substantivo + adjetivo. Nessas sequências, o adjetivo exprime, de maneira 

direta, objetiva a característica do substantivo. Exemplo: 
. Um riacho de águas tranquilas corta a planície verde. 
Muitas vezes, no entanto, o falante, para enfatizar o adjetivo e atribuir a ele 

um valor mais pessoal, mais subjetivo, inverte a ordem, criando sequências do tipo 

adjetivo + substantivo. 
. Passava longas horas cuidando de seu pequeno jardim. 
Agora considere o folheto publicitário ao lado, sobre o lançamento de um 

prédio de apartamentos [A frase abaixo fica em imagem de anúncio, ao lado de foto 

de edifício de muitos andares.] :  
. Venha para sua nova casa nova. 
 

 

O autor sugere, em seguida, observar a frase e ver que a mudança de posição 

causa a mudança do sentido do adjetivo, que, anteposto, vale como “outra, diferente da casa 

atual”, mas, posposto, “recém-construída, que nunca foi usada”, e conclui o tema 

acrescentando frases com mais dois exemplos, com as expressões “falso médico” e “médico-
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 Com a mesma marcação de negrito do autor. 
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  Para Patrocínio (2011, p. 225), Adjetivo é “palavra que tem por função expressar características, qualidades 

ou estados dos seres”. 
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falso”, “mau aluno” e “aluno mau”. 

Parecem ilusórias, pelo visto até aqui, as impressões de que as afirmações do 

passado perdem a validade e de que são novas as afirmações mais atuais, até porque parece 

indiscutível a propriedade de certas percepções, principalmente a dos estudiosos da língua de 

fases anteriores à unificação e simplificação da nomenclatura. 

 

3.3 O sintagma nominal em nossa Linguística 

 

Em transição das gramáticas tradicionais para as visões linguísticas de gramática e 

encerrando as menções a obras para o ensino tradicional das “gramáticas”, faz-se, nesta seção, 

uma comparação entre visões mais amplas de nome e sintagma nominal por linguistas, do 

Formalismo ao Funcionalismo, fazendo transição entre a gramática clássica greco-latina e a 

ciência descritiva da linguagem, com a ajuda de Joaquim Mattoso Camara Jr.   

Camara Jr. lembra
 
Meillet, que não se opõe aos estudiosos gregos clássicos, 

considerando que uma parte do discurso e classe de palavras engloba substantivos e adjetivos 

qualificativos: “O nome indica as coisas, quer se trate de objetos concretos ou de noções 

abstratas de seres reais ou de espécies”, enquanto do verbo diz que “indica os processos, quer 

se trate de ações, de estados ou de passagem de um estado a outro” (MEILLET, 1921, p. 175, 

apud CAMARA JR., 1972, p. 4). Não se pode considerar essa afirmação errônea ou contrária 

ao estruturalismo, porque tanto o estudo tradicional quanto os linguistas têm o direito de 

abstrair e de agrupar critérios. É o que faz Mattoso na obra postumamente publicada em 1970, 

ao dizer que "em referência ao português, esse critério compósito, que podemos chamar 

morfo-semântico, parece dever ser o fundamento primário da classificação", e "a oposição de 

forma separa nitidamente, em português (como já sucedia em latim), o nome e o verbo"
59

. A 

semelhança entre as flexões dos determinantes e dos modificadores lexicais do nome nas 

flexões, que se assemelham às do núcleo nominal e se opõem todos às flexões verbais, levou a 

ser essa a oposição básica, e não a oposição entre substantivo e adjetivo, possuidores em 

comum de flexões de gênero, número e caso, denominados em latim nomen substantiuus e 

nomen adiectiuus. 

Assim, para Mattoso, o que difere na classe nome entre o substantivo e adjetivo 
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 É citada a obra de Camara Jr., 1999, p. 78, mas as ideias da primeira edição, publicada postumamente no 

mesmo ano da obra do autor, 1970 foram refeitas por ele até 1969, data de seu prefácio. 
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são as funções: 

Em face dessa divisão morfo-semântica, a classificação funcional subdivide nomes e 

pronomes pela sua função na comunicação lingüística. Há a função de substantivo, 

que é a do nome ou pronome tratado como centro de uma expressão, ou «termo 

determinado», na terminologia de Bally (Bally 1950, 102). E há a função de 

adjetivo, em que o nome ou pronome é o «termo determinante» (sempre na 

terminologia de Bally) e modifica um nome substantivo ou tratado como 

determinado. Em português, o adjetivo se caracteriza por uma concordância em 

gênero e número com o seu determinado: flor branca, homem bondoso, cadeiras 

pretas.
60

 

 

Nota-se acima que as oscilações entre serem os adjetivos classificados como 

determinantes (ou os determinantes como adjetivos, como será visto adiante), comuns em 

algumas fases do ensino brasileiro, acontece também “na terminologia de Bally”.   

Muitas vezes faltam definições e caracterizações coerentes aos termos mais usuais 

no estudo da língua. Mesmo quando há conceituações, falta o recurso às origens etimológicas, 

embora tais origens sejam reveladoras e facilitadoras da compreensão dos significados atuais. 

É assim com as conceituações e as origens, por exemplo, de nome, sintagma, determinante, 

modificador, substantivo, pronome e adjetivo. Talvez essa fuga se destine a evitar o retorno ao 

filológico, ao nocional, ao semântico, ao discursivo, que talvez ainda causem “espécie” a 

linguistas e gramáticos. E há usos com circularidade, como o de considerar que é SN o que 

tem como núcleo um nome, e é nome a unidade que ocupa o núcleo do SN. Ou dizer que a 

distribuição do artigo é antes do substantivo, que é substantivo o que pode ser antecedido por 

artigo. Miriam Lemle (1984, p. 96), ao considerar que “o nome tem dois traços morfológicos 

relevantes”, referindo-se a gênero e número, contrasta com uma teoria como a Gramática 

Discursivo-Funcional, que, tipológica, não deixaria de fora da formulação teórica línguas que 

não dispõem dessas categorias gramaticais, como o japonês. Miriam Lemle também se 

restringe a línguas como o português e o espanhol, mas exclui até línguas das mais conhecidas 

entre nós, ao dizer que só o pronome é sensível ao caso, embora línguas bem conhecidas, 

como o alemão, o russo, o grego e o latim, mantenham substantivos declinados, casos. A 

autora, entretanto, examina o nome conforme vários critérios e níveis. Além do nível 

morfológico (conforme as categorias de gênero e número), no nível sintático, mostra que o 

nome ocupa os lugares de argumento de verbos e preposições e considera que “a função 

semântica do substantivo é a de referir”.  

Alguns problemas precisam ser examinados e são bastante interessantes. A NGB 
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nomeia, além dos numerais cardinais e ordinais, também multiplicativos e fracionários, que, 

alterando o quadro acima, poder-se-ia considerar que ocupam a mesma casa 6 (seis) do 

ordinal, podendo ser posposto, ou figurar como “quase modificador”, “adjetivo de classe 

fechada”. Quanto aos fracionários, parece que cabem na vasta classe das expressões partitivas 

e outras, e que incluem expressões que são nucleares sintaticamente, mas não 

semanticamente: em ‘dois centos de bananas’, ‘a maioria dos estudantes’, ‘a primeira metade 

desses problemas’, ‘dois terços dos desabrigados’ não poderiam faltar os itens “bananas”, 

“estudantes”, “problemas” e “desabrigados”.  

Quanto à constituição do sintagma nominal, é visto inicialmente o gerativismo dos 

anos de 1980, com Sousa e Silva e Koch (1986). Nessa obra, a fórmula básica para a 

constituição do SN é {(Det) (Mod) N (Mod)} determinante, nome, modificador), podendo 

todo o SN ser substituído por “pro”, e Mod podendo ser reescrito como SA (sintagma 

adjetival) ou SP (sintagma preposicionado) (p. 18), enquanto as unidades que precedem o 

núcleo do SN podem ser representadas assim: Det → (pré-det) det-base (pós-det), o 

determinante sendo reescrito como pré-determinante, determinante base e pós-determinante. 

Parece válido ver o que as autoras dizem exatamente quanto ao “det-base”: 

 

Funcionam como elementos-base de um determinante complexo em 

português, o artigo e o demonstrativo, que são, portanto, mutuamente 

exclusivos (todos os alunos, estes dois meninos, todos os meus livros), não 

havendo nem artigo, nem demonstrativo, um possessivo poderá vir a ocupar a 

posição de determinante-base: meus três livros; nossos bons companheiros. 

(SILVA; KOCH, 1986, p. 17) 

 

As autoras consideram básicos e centrais, portanto, em português, artigo e 

demonstrativo, que se excluem mutuamente, mas pode ficar no lugar deles o possessivo, que, 

de outra forma, pode, como ‘pós-det’, coexistir com artigo e determinante. 

O que Silva e Koch (1986) chamam “determinante complexo” é parte que 

antecede o núcleo de um “SN máximo”, expressão de Perini (1996, p. 96), ou o “sintagma 

nominal maximamente preenchido” do qual trata Lemle (1986, p. 97-99), como na Figura 2, 

que traz seis casas para determinantes e uma para modificador antes do núcleo. Conforme a 

autora, a classe dos determinantes “não recebeu ainda uma formulação precisa”, e os maiores 

sintagmas que encontrou em algum corpus apresentavam quatro das sete posições pré-

nominais preenchidas. A figura 5 apresenta essas posições: 
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Figura 2: Posições pré-nominais de um sintagma nominal  

1 2 3 4 5 6 7 

todos  aqueles meus outros dez primeiros estranhos 

poemas 

ambos este(s) 

esse 

o 

um 

algum 

nenhum 

cada 

teu(s) 

seu 

nosso 

vosso 

mesmo(s) 

 

um 

dois 

… 

vário 

diverso 

muito 

pouco 

segundo 

terceiro 

... 

 

 
 

Fonte: Lemle (1987, p. 98). 

 

Tradicionalmente, esses itens são chamados pronomes indefinidos (1, algum, 

nenhum, e cada em 2 e 4), pronomes demonstrativos (2, sem os que são mostrados acima), 

pronomes possessivos (3), numerais cardinais (5) e ordinais (6).
61

  

Observa-se que, enquanto o modelo de Silva e Koch (1986) procura ver um 

determinante que se divide em constituintes, o de Lemle (1987) imagina lugares a serem 

preenchidos antes do núcleo, um nome. Entre os pré-determinantes do primeiro modelo estão 

os quantificadores partitivos, que ficariam no mesmo quadro 1, dos quantificadores universais 

do quatro acima.  

Começa aqui discussão em parte ainda sobre determinação e em seguida sobre 

modificação, para passagem ao modificador lexical e ao adjetivo mais concentradamente. 

Serão vistos a seguir, em primeiro lugar, Maximino Maciel, um gramático que não fica bem 

considerar dogmático, pois representa fase na qual, mais que cumprir nomenclatura dirigida 

para a busca do mais prático e mínimo para avaliações, busca-se discutir e propor 

entendimento criterioso. Depois, serão discutidos itens da linguista portuguesa Maria Helena 

Mira Mateus et al. e da linguista brasileira, que trata dos clássicos aos autores funcionalistas, 

Maria Helena de Moura Neves. 

Aproveita-se aqui o pensamento de um gramático que parece menos “tradicional” 

que os atuais, Maximino Maciel, para pequena discussão que permite tentar separar adjetivos 

de outras classes, incluindo diferenças que são aceitas sem serem percebidas e discutidas. É 

que não coincidem os linguistas entre si quanto ao que classificam como ‘determinantes’ 
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incluindo ou não os mesmos tipos de ‘quantificadores’, por exemplo, o que alguns lingüistas 

chamam ‘determinantes’ não corresponde ao que chama a Gramática Discursivo-Funcional e 

a Gramática Funcional chamam ‘operadores’, nem sempre é claro se algum vocábulo deve ser 

classificado como ‘adjetivo’ ou ‘determinante’ (caso de, por exemplo, com certo, vários, 

diversos), e, entre diversas épocas e diversas línguas, em suas gramáticas tradicionais, têm 

variado os tipos que são incluídos em classes com uma dessas denominações.  

Maciel, em sua Grammatica descriptiva
62

 (1918, p. 117-124), “baseada nas 

doutrinas modernas”, inclui na classe dos “Adjectivos” o que se chama mais hoje de 

determinante (incluindo pronomes adjetivos demonstrativos, possessivos e impessoais, mais 

numerais). O quadro abaixo mostra o “Resumo synoptico” do autor (p. 123): 

 

Quadro 2 – Subclasses dos Adjetivos em uma visão antes da NGB  

  

 

 

 

 

 

 

ADJECTIVO 

descritivo ou 

qualificativo 

Intrínseco  

Extrínseco  

   

 

 

 

designativo ou 

determinativo 

Articular  

Demonstrativo  

Possessivo  

 

Numeral 

cardinal  

ordinal 

dual 

multiplicativo 

Indefinito  

   

Especifico Personativo  

Locativo  

Fonte: Maximino Maciel, 1918 (p. 123) 

 

A grande classe dos “Adjectivos” inicialmente divide-se em duas subclasses. A 

primeira, dos descritivos, também chamados qualificativos, corresponde ao que hoje se 

chama simplesmente, na terminologia tradicional e na terminologia linguística, adjetivos. Será 

abordada logo depois da segunda subclasse. 

A segunda subclasse é a dos designativos ou determinativos. A esses pertencem 

na tradição de hoje, quer dizer, pela NGB de 1959, vocábulos das classes dos artigos, 
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numerais, e pronomes das subclasses possessivo, demonstrativo e indefinido, essas duas 

últimas quando são utilizadas adjetivamente; essa e outras questões que interferem no que é 

pesquisado nesta Tese serão tratadas mais a seguir.  

Quanto ao valor de definição (ou indefinição), pertence à classe dos ‘adjectivos 

articulares’, correspondente hoje ao artigo, com sua subclasse definido, com a terminologia de 

Maciel ‘definito’, “apenas o e suas flexões a, os, as”.
63

 Parece bom lembrar que há críticas 

modernas ao fato de gramáticas admitirem uma classe de vocábulos para dois vocábulos 

apenas, o, com quatro formas, e um, com quatro formas, enquanto as classes dos pronomes e 

as dos advérbios englobam espécies de vocábulos sem nada em comum. Os “adjectivos 

indefinitos” incluem o que é chamado comumente hoje ‘pronome indefinido’, e vocábulos 

que chamaram a atenção nesta Tese pela proximidade dos modificadores, caso de alheio, 

igualdade com os adjetivos (o autor não lhe exemplifica o uso), mesmo, todo (não diz o autor, 

mas tudo parece que seria pronome indefinido), último, anterior e posterior.
64

 Não é sempre 

que o atual artigo definido é “adjectivo”: é “pronome articular” “sempre que substituir na 

proposição um substantivo anteriormente expresso”, como em: “este livro, melhor que o 

(livro) que compraste não é o (livro) de tua irmã”.
65

  

Entre os “adjectivos” de valor dêitico, com informação de proximidade ou pessoa, 

encontram-se os demonstrativos, este, esse, aquele (“aquelle”), incluem-se “est’outro, 

ess’outro e aquell’outro”, todos que seriam classificados como pronomes adjetivos, e se 

excluem isto, isso e aquilo (“aquillo”)
66

, que pertencem à classe dos pronomes demonstrativos 

(pronomes substantivos). Os possessivos, entretanto, semelhantes os atuais pronomes 

possessivos, ficam todos classificados como adjetivos.  

Também para Maciel, tal qual no ensino tradicional da atualidade, os 

quantificadores não exatos ficam juntos dos “adjectivos indefinitos”. Os quantificadores 

exatos são os adjetivos numerais “cardinaes, ordinaes, duaes e multiplicativos”, comparáveis 

na NGB à classe dos numerais, com as subclasses cardinal, ordinal, multiplicativo e 

fracionário. São “duaes” ambos “e as expressões um e outro, os dous = ambos”.
67

 Quanto à 

falta dos fracionários, conforme Maciel, “esses adjectivos [ordinais] de quarto em diante 
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servem para exprimir as frações, ex.: ¾ (tres quartos), etc.”
68

 

Na terminologia escolar mais comum hoje, variedades sintaticamente adjetivas e 

substantivas podem ser consideradas pronomes, se são indefinidas ou substitutivas. É assim 

com os pronomes adjetivos (toda flor, algum mosquito, estes seres vivos) ou pronomes 

substantivos (tudo eram flores, mosquitos picaram alguém, isto é um ser vivo). Para o ensino 

escolar, entretanto, às vezes, itens como este, seu e o, sem núcleos expressos,  são 

considerados núcleos, com função substantiva, em frases como as que se seguem: 

 

(1) O monumento de Iracema da praia é mais arrojado que o da lagoa. 

(2) Este monumento representando Iracema parece mais real que aquele.  

 

Com essa análise, aquele e o, o não seriam aceitáveis, se não fosse possível 

atribuir aos zeros que ficam depois dos “pronomes demonstrativos” a lembrança de 

“monumento”. Por considerá-los núcleos, essa análise escolar atual considera este pronome 

adjetivo, mas, aquele, pronome substantivo. E considera o, no último exemplo pronome 

demonstrativo, como se correspondesse a ‘aquilo’. Conforme Almeida (1962, p. 170), em 

"Este homem é bom, aquele é mau", 'Este' é "pronome substantivo (acompanha o subst. 

homem)", e 'aquele' é também "pronome substantivo (substitui homem)". Ao que parece, duas 

linhas na Nomenclatura Gramatical Brasileira de 195são interpretadas de forma literal para 

chegarem a isso: “Nota – Os [pronomes] que fazem as vezes de substantivo chamam-se 

pronomes substantivos; os que acompanham o substantivo, pronomes adjetivos.” (LUFT, 

1976, p. 23).  

Rocha Lima (LIMA, 1988), em seção intitulada “O PRONOME NA ORAÇÃO”, 

discorda do que afirmam gramáticos como Almeida. Considera que os pronomes 

“acompanham um substantivo” mesmo estando distantes dele, separado por certa quantidade 

de palavras, pronunciando-se assim: 

 

De acordo com o ofício que exerçam na oração, os pronomes se classificam em: 

1. pronomes substantivos 

2. pronomes adjetivos 

Os primeiros se comportam como verdadeiros substantivos isto é, representam o 

núcleo de um sujeito, ou de um complemento, 

Os outros vêm sempre referidos a um substantivo (claro ou oculto), ao qual se 
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subordinam na qualidade de adjunto adnominal.
69

 

 

Um pouco depois de informar que os possessivos “são exclusivamente pronomes 

possessivos”, apresenta, entre outros, os exemplos comentados abaixo
70

: 

 

(03) “Este livro é o meu (meu – adjunto adnominal do núcleo “livro” oculto, ao qual se 

prende também o artigo “o”.)” 

(04) “Esse romancista escreve bem, porém aquele (romancista) tem mais imaginação. (esse e 

aquele – pronomes adjetivos).” 

(05) “Camões e Bocage foram dois grandes poetas: este, do século XVIII; aquele, do século 

XVI. (esse e aquele – pronomes substantivos).” 

 

Bechara (1992, p. 94-95), sobre o exemplo “Meu livro é melhor que o teu”, ensina 

que “Essa referência a substantivo caracteriza a função adjetiva de certos pronomes. Muitas 

vezes, sem que tenha sido expresso anteriormente, dispensa-se o substantivo, como em Dar o 

seu a seu dono (onde ambos os pronomes possessivos são adjetivos)”. 

Essas visões ficam mais próximas das modernas (linguísticas), inclusive das 

praticadas pela Gramática Discursivo-Funcional, que não considera também as últimas 

unidades destacadas nas três frases como nucleares, “substantivas”. Para a GDF, em (03) o 

segundo núcleo (em o meu) é ausente, porque nele o item implícito tem o mesmo referente 

(isso é interpessoal, pragmático) de ‘este livro’. Em (04), em aquele, e em (05), em este e em 

aquele, há núcleos vazios. É assim porque a designação romancista, nos dois núcleos de (04), 

um explícito e outro implícito, é igual no Nível Representacional, mas diferente no Nível 

Interpessoal, pragmático, pois correspondem a referentes diferentes, Acontece o mesmo com 

os três núcleos de (05), todos representado pela Propriedade poeta (explícita no primeiro 

núcleo, implícita no segundo e no terceiro), representando, cada um, um Indivíduo diferente, 

correspondendo a referentes diferentes.  

Passa-se a discutir neste ponto a subclassificação, talvez, mais exatamente, 

diversos tipos de subclassificação, na medida do possível, apenas dos adjetivos no sentido 

hoje comum: vê-se que nem sempre é clara a divisão entre modificadores e determinantes.  

Maciel separa, na divisão apresentada no quadro acima mais uma subclasse dos 
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adjetivos, a dos específicos, mas parece hesitar, pela maneira como diz em outro ponto: 

“Adjetivos ha que se podem chamar específicos, porque se restringem a exprimir sempre uma 

idéa de pessoa ou lugar”.
71

 Põe entre tais específicos os personativos (leis napoleônicas, mez 

[sic] mariano, mais os ‘históricos’ socrático, dantesco, homérico) e locativos (americano, 

brasileiro, paráense [sic]). Essa subclasse, a dos específicos, parece ser útil se associada à 

subclassificação de Neves (2000, p. 192), que os vê como correspondentes a sintagmas 

nominais, com a preposição de, a locuções adjetivas, como em “seres unicelulares e 

pluricelulares”, “método machadiano”, “mundo científico”, “ofício literário”. Esse tipo de 

formação pode ser indicativo de que, nessas adjetivações, o substantivo nuclear é modificado 

pela informação de sua relação com outra entidade: capital alencarina é capital relacionada 

com (José de) Alencar, comportamento bizantino lembra em algo Bizâncio, podendo ser 

estendido para paisagem marinha ou serrana, por exemplo, que tem a ver com outros itens da 

língua, o mar e a serra. Nos exemplos acima, talvez, mais que a função de “classificador”, 

mereça mais destaque (feita a separação de itens como unicelular e pluricelular, 

provavelmente) a característica de ligação a Napoleão, a Maria, Sócrates, Dante e Homero; à 

América, ao Brasil e ao Pará; a Machado, à Ciência e à Literatura, ao mar e à terra. . 

Para a comparação que se precise fazer com as subclassificações semânticas que 

serão apresentadas logo mais, parece útil mostrar aqui a divisão apresentada para o 

“descritivo”, hoje ‘adjetivo’ (qualificativo), que pode ser: 

 

A) Extrínseco, desde que modifique o conceito do substantivo, mas mediante 

propriedade exterior á sua significação geral, ex.: homem douto, mulher bella, 

animal mando; 
B) Intrínseco, desde que modifique o conceito do substantivo, mas mediante uma 

idéa de propriedade interior e própria á sua significação geral, ex.: homem mortal, 

sol brilhante, neve branca, mármore duro (...)
 72

. 

 

Mateus et al. (1983, p. 267-268), tratando dos constituintes do SN, considera 

primeiro os especificadores, antes do núcleo, que divide em determinantes, quantificadores e 

expressões qualitativas (“o estúpido do rapaz”, “este idiota deste velho”, com estrutura 

[DET+ADJ/N+de]), que vêm antes do núcleo, e, depois, os complementos, denominação que 
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 Ibid., com a supressão de duas notas de rodapé do autor (p. 118). A primeira justifica a preferência a 

‘descritivo’ em vez de ‘explicativo’ e ‘restritivo’, “pois o pretendido adjetivo restrictivo explana, desenvolve e 

explica mais do que o próprio explicativo”. A segunda informa que “aos intrínsecos também podemos chamar 
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parece seguir costume dos gramáticos portugueses (talvez sob influência de como se chama 

em francês
73

). Conforme a autora, portanto, vêm depois do núcleo do SN tais complementos, 

que são “sintagmas adjetivais”, “sintagmas preposicionais”, “frases” (“frases relativas”, quer 

dizer, orações adjetivas) e “epítetos” (apostos) (p. 267-271).  

Para Mateus et al. (1983, p. 268), o sintagma adjetival fica “habitualmente” à 

direita do núcleo. Um pouco mais pormenorizadamente, propõem: 

 

Esta colocação [à direita do núcleo] pode ser obrigatória: 
(51) (a) O comboio eléctrico / *O eléctrico comboio 
 (b) O vestido amarelo / *O amarelo vestido 
Ou opcional: 
(52)  (a) O amigo simpático / O simpático amigo 
 (b) A situação actual / A actual situação 
 

Acrescenta que, em certos casos, o adjetivo pode ter significado diferente 

conforme a ordem, exemplificando com “Uma pessoa ilustre / Uma ilustre pessoa” e, muito 

importante para este trabalho, faz observações sobre quando vêm dois adjetivos ou o adjetivo 

sofre certo tipo de quantificação: 

 

Dois ou mais ADJs, com ou sem coordenação, podem ser complementos do mesmo 

nome: 
(54)  (a) A actual situação política 
 (b) A situação política atual 
 (c) As maçãs verdes, bichosas e caras 
Quando o SADJ inclui a quantificação denominada superlativo relativo 

74
, antecede 

obrigatoriamente o N: 
(55)  Passou na rua a mais bonita das mulheres. 

 

A autora oferece exemplos de adjetivos avaliativos que “tal como surpreendente, 

podem ter uso factivo”,
75

 quer dizer, com modo indicativo, dos quais são mostrados abaixo alguns:  

aborrecido decisivo  horroroso perigoso   

agradável decisivo  honroso  reprovável 

angustiante desagradável impressionante satisfatório 

bom  estranho  justo  trágico 
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  On appelle complément un mot ou un groupe de mots qui est dans la dépendance d'un autre terme. «Ce terme 
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Depois, exemplifica com adjetivos  que “são normalmente avaliativos não 

factivos”: benéfico, complicado, custoso, difícil, fácil, simples, urgente, útil”
 76

.  Acrescenta, a 

seguir, outras séries de exemplos de adjetivos, caso de “como contente, adjetivos avaliativos e 

de uso factivo: alegre (por), excitado (por), maluco (por/em), pesaroso (por), triste (por)”.
77

 

todos conformes restrições sintático-semânticas com base em poderem figurar ou não em 

algum tipo de construção. O destaque dado aqui a essas listas da autora deve-se a sua 

adequação ao interesse da GDF, ao considerar válidos para categorização itens com efeito 

gramatical no uso da língua. 

Parece bom comparar aqui duas afirmações sobre a ordem dos adjetivos em inglês. A 

primeira observação é de Hengeveld e Mackenzie. Segundo eles, “em inglês, adjetivos avalia-

tivos precedem os objetivos. Se ambos estão presentes, adjetivos que indicam idade vão no 

meio”
78

. Assim, conforme os autores, nas duas expressões seguintes, só a primeira está corre-

ta: (a) “a nice old black car”, (b) “*a black nice old car”.  

A segunda observação, em gramática que parece não se prender a uma teoria 

determinada, está em Quirk et alii (1980, p. 750 -751). Conforme os autores, é frequente, em 

inglês, virem os adjetivos avaliativos ou subjetivos antes de adjetivos que se relacionam com 

tamanho, que vêm antes dos que indicam forma, e os que mostram altura tendem a vir antes 

dos que mostram a grossura (girth
79

) de um corpo ("a tall fat man", mais que "a fat tall man"). 

Falam em seguida que “tentativas de explicar preferências têm invocado ritmo; itens mais 

breves antes dos mais longos; itens comuns antes dos raros; restritivos antes dos não 

restritivos”.  

O que os autores da famosa gramática acrescentam a seguir bem parecem mostrar 

a utilidade de uma teoria que, como a GDF, trate dos fenômenos lingüísticos em vários níveis 

de análise: 

Vem a tentação de sugerir um princípio que dê conta não só de todos os adjetivos em 

geral mas também de todos os premodificadores: uma polaridade subjetiva/objetiva. 

Quer dizer, modificadores relacionados com propriedades que são (relativamente) 

inerentes no núcleo do sintagma nominal visualmente observável ou avaliável  

tenderão as ser colocadas mais próximas do núcleo e a serem precedidas por 
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modificadores concernentes ao que é relativamente questão de opinião, imposto ao 

núcleo pelo observador, não visualmente observável e só subjetivamente avaliável. 

Parece necessário acrescentar que, com critérios que são eles próprios tão subjetivos, 

há muito espaço para diferenças de opinião.
80 

  

Trazidas para o português, adjetivos mais subjetivos e descritíveis com a GDF no 

Nível Interpessoal tenderiam a estar mais distantes antes do núcleo e adjetivos menos 

subjetivos, objetivos, a estar depois do núcleo, sendo possível que também em português haja 

tendência a certas classes de modificadores precederem outras. A respeito diz Camara Jr., 

mostrando que nem sempre se têm em português a “posição regular” do adjetivo depois do 

núcleo substantivo em português: 

 

A anteposição decorre do enfraquecimento da função descritiva em proveito da 

reação afetiva que o predicado descrito pode carrear. Ou, em outros termos, a 

posposição do adjetivo é essencialmente denotativa, em contraste com a 

predominância de uma conotação, mais ou menos forte, que a anteposição do 

adjetivo implica. Compreende-se assim que adjetivos indicadores de predicados de 

fácil repercussão conotativa possam à primeira vista parecer indiferentes quanto à 

colocação. Mas essa impressão é falaz e não desce ao âmago do valor expressional 

da locução.
81

 

 

 Comparem-se alusões, acima e abaixo deste ponto, a Maciel (1918), Mateus et al. 

(1983) e Neves (2000), inclusive quanto a adjetivos classificadores, que, dada extensão maior 

a este termo, incluiriam alencarino e marinho e que tenderiam a vir depois do núcleo e mais 

distantes.  

Encontra-se em Neves (2000, p. 184-200) uma subclassificação dos adjetivos bem 

pormenorizada, que começa com duas grandes classes, a dos qualificadores (em outros 

autores, especificadores) e a dos classificadores. Os adjetivos qualificadores “indicam, para 

os substantivos, que acompanham, uma propriedade que não necessariamente compõe o feixe 

das propriedades que o definem”
82

. Os adjetivos classificadores “têm um caráter não vago”,
83

 

tornam possível pôr os referentes denotados em certa quantidade de classes e podem 

corresponder a locuções adjetivas.  
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A seguir, são resumidos os subtipos das duas subclasses de adjetivos conforme Neves. 

I. Adjetivos qualificadores 

Esses adjetivos qualificam o substantivo por meio de um atributo que, segundo 

Neves (2000, p. 185), é revestido de certa vaguidade, podendo implicar uma característica 

relativa a uma avaliação subjetiva. São adjetivos: 

a) De modalização epistêmica (do conhecimento ou opinião do falante)  de certeza 

ou asseveração (óbvio, claro, evidente); de eventualidade (possível, impossível, provável); de 

modalização deôntica (necessário, imprescindível, obrigatório). 

b) De avaliação (exprimem propriedades que definem o substantivo em sua 

relação com o falante):na direção da coisa nomeada para o falante (fantástico, espantoso, 

lamentável, adjetivos em -NTE: asfixiante, surpreendente, atraente) e na direção do falante 

para a coisa nomeada (sincero, honesto, curioso, indiferente).
84

 

Na avaliação de propriedades intensionais, os adjetivos qualificadores exprimem 

propriedades que descrevem o substantivo:  

i) em qualidade: eufóricos (de indicação para o positivo, para o bom):  bonito, 

limpo, bom; disfóricos (de indicação para o negativo, para o mau): feia, pobre, doente, difícil, 

ou neutros: razoável, diferente;  

ii) em quantidade: com substantivos concretos (dimensão ou medida): boiada 

numerosa, cabelo comprido; com substantivos abstratos: de intensificação: profundas 

modificações, movimento intenso; de atenuação: relativo controle. 

c) De definição (ligado a uma base quantitativa – do modo, ou qualidade – do 

Estado-de-Coisas: queda brusca de produção). Com uso epilinguístico, o adjetivo predica o 

próprio substantivo empregado: de autenticação (o substantivo é qualificado como legítimo 

em seu uso): um autêntico massacre, o clássico exemplo, genuíno carinho, lídimo profetismo, 

um exemplo perfeito, exemplo típico, verdadeiro estado de purificação; de relativização (o 

substantivo tem sua aplicabilidade relativizada, sendo seu uso considerado apenas 

aproximado): um teto teórico, um teto aproximado. 

II. Adjetivos classificadores 

Quanto à classe dos modificadores classificadores, lembre-se do que foi dito aci-

ma sobre a adjetivação ser externa, em referência a outro conceito, muitas vezes representado 
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por nome próprio. Podem, parece, aí, ser incluídos tanto um adjetivo como norte-americano 

(em “inglês”, em “língua inglesa”, seria adjetivo próprio, iniciado com letra maiúscula), como 

repetimos sal marinho ou paisagem marinha por ser o adjetivo referente a outra entidade, ba-

sicamente representada por substantivo, daí, muitas vezes, corresponder a sintagma preposi-

cionado, como diz Neves (2000, p. 192). Observe-se que, em antropólogos norte-americanos, 

o modificador não contém o “o feixe das propriedades”
85

 que compõem o núcleo antropoló-

gos enquanto unidade no Nível Representacional, quer dizer, visto isoladamente de sua refe-

rência no discurso em que figura. Tais adjetivos são, segundo Borba (1996), definidores, colo-

cando o referente do substantivo numa subclasse, o que, em geral, não depende de um julga-

mento do falante. É o que vemos nos adjetivos que indicam nacionalidade, como em norte-

americanos, que corresponde à América do Norte, e ao sintagma preposicionado da América 

do Norte. 

Os subtipos de adjetivos classificadores, segundo Neves (2000), são os adjetivos:  

a) com prefixos de valor numérico: fotografias monocromáticas, acordo bilateral, 

capitalismo multinacional. 

b) derivados de nomes próprios: método machadiano; drama shakespeariano; 

c) com noções adverbiais: de delimitação ou circunscrição (ofício literário, 

método científico); de um ponto de vista individual (um problema pessoal, minha vida 

particular); de localização no espaço (a política nacional, abrigo subterrâneo, o pavimento 

superior; aquele último exame); de localização no tempo (o mês passado, o próximo sábado, 

o momento presente, pensamento contemporâneo, o inverno anterior, ano seguinte); de 

quantidade de tempo decorrido (um sonho milenar, uma mansão secular, um baú velho, uma 

estrada nova); de substituição no tempo (o novo dono do imóvel, o antigo proprietário da 

casa); de aspecto (seu silêncio habitual, a safra anual de soja, o consumo diário de frutas). 

Conforme Neves, os adjetivos qualificadores são pospostos ao substantivo mais 

comumente, sendo essa posição menos marcada, enquanto é comum em obras literárias a 

posposição, “já que dá grande efeito de sentido, especialmente o efeito de maior 

subjetividade” e “aparecem normalmente pospostos”,
86

 mas ocorrem “construções 

cristalizadas” nas quais há anteposição, como em pátrio poder.
 87
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De acordo com as considerações da autora, há três situações gerais.  

(a) Há casos em que a ordem é livre, embora, em geral, os adjetivos em português 

venham depois do substantivo. Um sinal claro de ser essa ordem básica em português está em 

ser a ordem indicadora de classificação vocabular:  

 

Em geral, se duas formas de adjetivo aparecem em sequência, formando um 

sintagma nominal, o primeiro elemento é referencial, e é, portanto, um substantivo:  
Eis-me de novo ouvindo os Beatles na Rádio Mundial às nove horas da noite num 

quarto que poderia ser e era de um santo MORTIFICADO. (CNT) 
 

Em outro exemplo, diz Neves que “o contexto pode determinar diferente 

interpretação”:
88

 Ia à sinagoga apenas para ver, aos sábados, um JOVEM seminarista. (BH). 

Neste caso, entretanto, parece caber uma pergunta: se o sufixo de ‘seminarista’ não confere a 

este vocábulo característica de substantivo, ficando claro, portanto, ser ‘jovem’ adjetivo 

anteposto, ao contrário do que aconteceria se estivesse aí um jovem esbelto? 

(b) A anteposição é muito mais comum com adjetivos qualificadores do que com 

adjetivos classificadores, embora alguns tipos de classificadores ocorram sempre antepostos 

(o antigo presidente do BC).  

(c) Há adjetivos antepostos ou pospostos obrigatoriamente (um mero problema, o 

passeio obrigatório). 

Nas “particularidades de construções com adjetivos”,
89

 algumas considerações de 

Neves aplicam-se plenamente a dados do corpus desta Tese. Surge, em sintagmas constituídos 

por substantivo + adjetivo ou por adjetivo + substantivo, um “valor unitário, formando uma 

verdadeira unidade lexical.”
90

 Nos exemplos da autora estão bom senso, mau gosto, molho 

pardo, menores carentes, santíssimo sacramento e pequena advertência. Vendo o corpus da 

Tese antes de ler este passo da obra de Neves (2000), veio a possibilidade de usar o termo 

“quase-lexia”, junto com a lembrança de palestra de Bernard Pottier (sem referência 

infelizmente a obra ou data da apresentação na Universidade Federal do Ceará), na qual o 

linguista falou de haver gradação e variação temporal para a fixação dos formantes de grupos 

de vocábulos que se solidificam em lexias.  

Voltando às tentativas de classificação geral do Adjetivo, à semelhança de Neves 

(2000), Borba (1996) também identifica duas classes de adjetivo em função atributiva: 
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qualificador e classificador. Os adjetivos qualificadores podem ocorrer pospostos ou 

antepostos ao nome. Já os classificadores, segundo Borba (1996), não expressam propriedade, 

são definitórios e colocam o substantivo em uma subclasse. Como se viu acima, para Neves 

(2000), os classificadores são denominativos, e não predicativos, porque denominam uma 

subclasse e, como já se disse, aparecem normalmente pospostos. 

Em lista exemplificativa de Mateus et al. (1983, p. 428-429)
91

, tem-se os 

adjetivos:  

• avaliativos, frequentemente factivos (surpreendente): aborrecido, agradável, 

angustiante, animador, bizarro, bom, censurável, comovedor, contagiante, decisivo, 

desagradável, desgostante, emocionante, estranho, fastidioso, honroso, humilhante, 

impressionante, justo, lamentável, maçador, perigoso, perturbador, reprovável, satisfatório, 

simpático, trágico 

 • avaliativos frequentemente não factivos: benéfico, complicado, custoso, difícil, 

fácil, simples, urgente, útil, mais ansioso, ávido, impaciente, responsável (prep. por); 

contrário, pronto, propício, receptivo (prep. a); consciente, esperançoso (prep. de). 

• modais (possível): contingente, improvável, provável, desnecessário, necessário, 

verdadeiro, falso, obrigatório, impossível, permitido. 

Viu-se que um critério para uma das classificações de adjetivos pode ser o estar o 

adjetivo dentro, perto, distante, fora do referente do nome. Maciel (1918) divide os adjectivos 

qualificativos (opostos a determinativos, hoje determinantes, incluindo pronomes demonstra-

tivos e indefinidos, artigos e numerais), que hoje se estão chamando adjetivos, em intrínsecos 

e extrínsecos. Um adjetivo é extrínseco “desde que modifique o conceito do substantivo, mas 

mediante propriedade exterior á sua significação geral”, incluídos os de homem douto e mu-

lher bella. No primeiro exemplo, parece ser considerado que em douto, aplicado a homem, e 

em bella aplicado a mulher, tratam ambos de algo que deve ser relativo e baseado na observa-

ção, no subjetivo. Já do adjetivo intrínseco, o autor espera “que modifique o conceito do subs-

tantivo, mas mediante uma idéa de propriedade interior e própria á sua significação geral, ex.: 

homem mortal, sol brilhante, neve branca, mármore duro”. Há certa radicalidade na divisão. 

O sentido do adjetivo belo é avaliativo, subjetivo, externo, enquanto mortal (para homem) e 

duro (‘para mármore’) são mais internos que denso e vermelho, são inerentes, prototípicos ao 
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ponto de serem redundantes. O que se disse sobre mortal e duro é semelhante ao que acontece 

com vasto e líquido na classificação de Bechara (2008, p. 143, citada acima nesta Tese), com 

os exemplos o vasto oceano, as líquidas lágrimas.  

Na Gramática Discursivo-Funcional, não há divisão entre categoria de determi-

nantes e modificadores, precariamente sintática (não é dedicado espaço aqui à discussão sobre 

a diferença entre semântico, sintático, sintático-semântico), mas entre operadores (gramati-

cais) e modificadores (lexicais). Mas itens sintagmas nominais como “as diversas socieda-

des”, “os últimos três anos” e “nossos primeiros anos”, mais que em “o mesmo tratamento” 

mostram que além de operadores correspondentes a determinantes e modificadores corres-

pondentes a modificadores lexicais, há adjetivos tipicamente diferentes de determinantes, há 

adjetivos parecidos com classe fechada de determinantes, até porque há modificadores cujos 

valores semânticos são semelhantes aos dos operadores, como em ‘o livro mais próximo de 

você’, ‘esse livro (aí)’. Parece mais provável ser determinativo modificador, que vem antes e 

contém conceito mais típico de determinante, como os de localização e distância, quantidade e 

tempo.  

Ao tratar de um dos subtipos de adjetivos classificadores, Neves (2000, p. 195) 

faz o seguinte comentário sobre os adjetivos que indicam localização relativa, ordem ou posi-

ção numérica numa série, tal como em “seus derradeiros passos no mundo”: “A natureza des-

ses adjetivos se aproxima da dos pronomes indefinidos. Eles estão para os numerais ordi-

nais assim como os pronomes indefinidos de quantidade estão para os numerais cardinais.” 

(Grifos da autora).  

Ao tratar de um dos subtipos de adjetivos classificadores, Neves (2000, p. 195) 

faz o seguinte comentário sobre os adjetivos que indicam localização relativa, ordem ou posi-

ção numérica numa série, tal como em “seus derradeiros passos no mundo”: “A natureza des-

ses adjetivos se aproxima da dos pronomes indefinidos. Eles estão para os numerais ordi-

nais assim como os pronomes indefinidos de quantidade estão para os numerais cardinais.” 

(Grifos da autora).  

Numa proposta de classificação tripartida, que contempla a indefinição entre adje-

tivos mais próximos da função de determinação do que da de modificação, Silva e Pria (2001, 

2002, apud SILVA, 2008) propõem três classes de adjetivos: avaliativos, classificadores e 

determinativos. Essa classificação será adotada na análise dos dados quanto à função semânti-

ca dos modificadores lexicais. 
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3.4 O sintagma nominal e seus modificadores lexicais 

 

A diferença entre operadores e modificadores na Gramática Discursivo-Funcional, 

assim como a diferença entre operadores e satélites, na Gramática Funcional, é caracterizada 

por serem os primeiros gramaticais e os segundos lexicais. A distribuição, o serem pré-

nominais, é o único critério que pôde ser utilizado para a classificação, além, parece estar 

implícito, de pertencerem a inventário fechado, serem “gramaticais”, os operadores que se 

confundem com eles na GDF. A segurança nesses critérios distribucionais diminui quando 

tudo isso é visto interlinguisticamente, pois, até numa mesma língua, informações 

semelhantes podem vir veiculadas por “determinante” ou por “modificador”. 

O que se está chamando de modificadores lexicais é lexical porque em Dik e em 

Hengeveld e Mackenzie, operadores são gramaticais, modificadores são lexicais. Os 

modificadores estudados na Tese são adjetivos (aqui, um adjetivo). Quando se tenta separar 

consistentemente modificadores de determinantes, nota-se que é preciso admitir uma 

indeterminação de fronteira entre Adjetivo e o que tem sido apontado como determinantes ou 

pronomes, inclusive pronomes indefinidos, apesar da perda de função avaliativa de itens 

como certo, diversas, últimos colocados à esquerda no nome, interessando aqui o que diz 

Maciel (1918, p. 122, mantida a ortografia original): “A’s vezes tambem as palavras – que, 

certo, varios, diversos, differentes, numerosos, precedendo geralmente ao substantivo, são 

adjectivos indefinidos”.  

É comum o uso termo modificador por formalistas e funcionalistas, sem 

questionamento e sem explicação do que motiva a escolha. É óbvio que não parece razoável 

dar-se ao termo o sentido comum de modificar, pois nada é modificado, no sentido mais 

comum do vocábulo, quando, em vez de ‘manto’, diz-se ‘manto púrpura da rainha’, apenas 

qualificação, acréscimo de informações. A motivação mais recomendada para compreender o 

termo parece ser uma ligada ao latim, ao sentido de modus, ‘modo’, e ao que diz Passos 

(1865, p. 205): “Modo – a maneira de existir dos indivíduos”
92

, útil para os sentidos da 

                                                 
92

 O que o autor depois não parece esclarecer, até porque não mostra uso como adjetivo diretamente ligado ao 

substantivo, adjunto adnominal: “Quando o modo se declara por um adjectivo, ou substantivo sem preposição, 

chama-se attributo; quando se declara por um regime, chama-se circumstancia de modo. Exemplos do attributo: 

Os homens voltaram contentes. Eu como teu amigo dou-te este conselho. Henrique é tido como o melhor dos 

estudantes. Exemplo de regime circumstancial: Carlos é tido por sábio : Vive com saúde : Está sem dinheiro”. 
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palavra em ‘modo verbal’, modalidade (não se discute nesta Tese esse rico tema de estudo 

entre funcionalistas), e que não é discutido nesta tese), ‘advérbio de modo’. O sentido que 

interessa de ‘modo’, pelo que disse Passos acima e pelo que se vê abaixo, para distinguir 

como algo designado aparece quando é mais profundamente descrito que quando traz só a 

descrição do próprio nome substantivo. 

Quanto à visão normativa, o termo modificador não se usa, parece, em obra que 

siga a NGB nem no ensino brasileiro, nem parece fácil ler sobre o termo na Wikipedia em 

português, talvez por não ter destaque nas nomenclaturas gramaticais brasileira e portuguesa, 

tanto que só aparece numa definição de Bechara (1992, p. 88, citada já em outro ponto desta 

Tese): “Adjetivo é a expressão modificadora que denota qualidade, condição ou estado de um 

ser”. A formalidade do critério consta, entretanto, em inglês, em enciclopédia virtual, e se 

traduz abaixo: 

 

Em gramática, um modificador é um elemento opcional na estrutura da frase ou na 

estrutura da oração. Um modificador é chamado assim porque se diz que modifica 

(muda o sentido de) outro elemento na estrutura na qual é dependente. Tipicamente, 

o modificador pode ser removido sem afetar a gramática da frase.
93

 

 

Três aspectos interessantes podem ser notados nessa visão admiravelmente 

normativa e útil para quem quiser utilizar a língua unicamente na versão mais privilegicada. O 

primeiro e o último aspectos assemelham-se ao que se diz no Brasil para adjetivos, adjuntos 

adnominais e adverbiais, quer dizer, são termos acessórios, que podem ser retirados, não 

fazem falta. Essas afirmações não se aplicam se alguém, encarregado de transmitir 

informações sobre trajes em um evento para certo grupo, por exemplo, (cor de) rosa, amarelo 

ou vermelho, preto para blusa, calça, vestido; ou quando se trata de informação necessária 

para uma cirurgia, com adjetivos e outros modificadores que indicam diâmetros, se algo é 

grande, médio ou pequeno, se há sangue venoso ou arterial, adjetivos classificadores que, 

além de terem sentido essencial ao que se quer transmitir, podem até ser o foco de frase. Pode, 

em uso real 
94

da língua, ser o sentido e a função pragmática mais relevante que a “gramática”. 

Macambira trata do assunto ao sugerir classificar o adjetivo pelo “tríplice critério 
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 Em tradução nossa da Wikipedia: “In grammar, a modifier is an optional element in phrase structure or clause 

structure. A modifier is so called because it is said to modify (change the meaning of) another element in the 

structure, on which it is dependent. Typically the modifier can be removed without affecting the grammar of the 

sentence”.  
94

 De dicionário Oxford virtual: “Modifier, 1.1 Grammar. A word, especially an adjective or noun used 

attributively, that restricts or adds to the sense of a head noun (e.g. good and family in a good family house).”   

https://en.oxforddictionaries.com/ 
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morfo-semântico-sintático” como “a palavra variável que serve para modificar o substantivo" 

e explica que: 

 

A definição é mórfica porque apela para o variável, isto é, para a flexão numérico-

genérica. É sintática porque supõe o grupo formado por adjetivo e substantivo. É 

semântica porque usa o verbo modificar, de sentido um tanto vago, pois, como 

observa Fries (31) em o chapéu do menino e seu chapéu, do menino e seu não 

deixam de modificar chapéu; pelo menos está claro que não se trata de um chapéu 

qualquer.
95

 

 

A observação sobre modificar é oportuna, pois, como na Gramática Discursivo-

Funcional, para a diferença entre operadores e modificadores, importa serem de classe aberta 

e lexicais os adjetivos, mas de classe fechada e gramaticais os adjetivos. Do ponto de vista do 

significado, são semelhantes ‘as sobrancelhas de Maria’, ‘as sobrancelhas dela’ e ‘suas 

sobrancelhas’. Pode-se comparar com (em referência a católicas devotas da mãe de Jesus) ‘os 

seguidoras de Maria’ e ‘suas seguidoras’, com o pronome possessivo adjetivo suprindo lacuna 

de complemento nominal (apesar da forma classificada como adjunto adnominal).  

A conceituação que se segue para modificador, de um dicionário de inglês, não se 

prende à finalidade normativa: 

 

Uma palavra, especialmente um adjetivo ou substantivo usado atributivamente [em 

inglês a mera colocação permite que um substantivo seja usado como adjetivo] que 

restringe ou adiciona ao sentido de um substantivo núcleo (por exemplo, 'good' e 

'family' em "a good family house”, [uma boa casa de família]'). 

 

 

Sem desprezar os termos adjetivo e advérbio, a Gramática Discursivo-Funcional 

mostra que unidades modificadoras classificáveis com esses termos tradicionais têm como 

escopo diferentes tipos de unidades, o que pode ser utilizado para facilitar a classificação das 

camadas.  Em outras visões teóricas ou tradicionais,
96

 há grande simplificação a respeito. 

Assim, nas gramáticas tradicionais portuguesas, além dos adjetivos e dos advérbios, parte dos 

advérbios de modo que decididamente não “modificam” termos da oração nem “verbos, 

adjetivos ou outros advérbios” é chamada “advérbio de frase”, mas, no Brasil, ainda se trata 

um vocábulo como o destacado em “Infelizmente, nossa filha está passando duas semanas 

com suas amigas em Olinda”, embora seja fácil perceber com rápida análise que nenhuma 
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 Macambira, Op. cit., p. 38, com citação a Fries, sem informação de página (FRIES, Charles C. The structure 

of English: an introduction to the construction of English sentences. New York: Harcourt, Brace, 1952). 
96

  Por exemplo, no ensino brasileiro, advérbios como ‘possivelmente’ (claramente modal) e ‘infelizmente’ 

(advérbio “de frase” para a Nomenclatura Gramatical Portuguesa) são analisados por critérios semelhantes aos 

que servem à análise de ‘alegremente’ e  ‘rapidamente’. 
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conexão há entre o “advérbio” e algum outro termo da oração como classificável juntamente 

com ‘alegremente’ e ‘possivelmente’.  

Bem útil para a pesquisa desta Tese foi o exame da pertinência de modificadores a 

uma ou outra camada ou nível. Para o inglês, Keizer (2015, p. 105 e 106) deixa isso claro, 

comparando os exemplos:  

 

(a) Meu cachorro é preto /*às dez / *falso.  

(b) O encontro é às dez / *preto / *falso.  

(c) As notícias revelaram-se  falsas /*às dez /*pretas.”
97

  

 

A autora os explica assim: 

A propriedade black (‘preto’) pode (quando usada literalmente) ser usada apenas 

para descrever Indivíduos, não Estados-de-Coisas ou Conteúdos proposicionais,  

enquanto uma propriedade como às dez só pode ser atribuída a um Estado-de-

Coisas, e uma propriedade como falso só pode ser atribuída a Conteúdo 

Proposicional. (Keizer, 2015, p. 105.)  
 

Para Conteúdos Proposicionais, não são de interesse para a pesquisa da Tese 

modificadores que, no Nível Morfossintático, figurariam como advérbios, como, com base 

em exemplo de Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 151), ‘Provavelmente / evidentemente / 

indubitavelmente Sheila está doente’, pois são tratados modificadores adjetivais, mas 

interessam os modificadores que acontecem correspondentemente em ‘a provável / evidente / 

indubitável doença de Sheila’ (“Probably / evidently / hopefully / undoubtly / Sheila is ill.”)
98

 

Em vez de queixar-se pelas diferenças entre as línguas, parece mais proveitoso alegrar-se com 

tais diferenças, que nos levam a tentar compreender melhor s línguas: não se poderia traduzir 

“hopefully” por ‘esperançosamente’ ou ‘tomara (que). E ‘espera-se que’ não faria sentido com 

algo negativo como alguém estar doente, assim como em ‘uma ideia estranha’ (tradução 

nossa de a weird idea, Keizer, 2015, p. 113).  

Episódios são “combinações tematicamente coerentes de Estados de Coisas que 

são caracterizados pela unidade ou continuidade de Tempo (t), Lugar (l) e Indivíduos (x)” 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 133)
 99

. Ficaria clara essa definição se eles sempre 
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 Tradução nossa de: “(a) My dog is black / *at ten / *false. – (b) The meeting is at ten / *black / *false. – (c) 

The news turned out to be false / *black / *at tem”. 
98

  Loc. cit.  
99

 Tradução nossa de: “Episodes are thematically coherent combinations of States-of-Affairs that are 

 



68 

 

aparecessem como narrativas com essa “combinação”. Entretanto, um único Estado-de-Coisas 

mais comumente vem “no interior” de um Episódio, e um só nome corresponde a Episódio 

lexical, por exemplo, em “incidente, processo, enredo, procedimento” (“incident, process, 

plot, procedure”
100

, Keizer, 2015, p. 120). É possível, pelos exemplos, entender que ‘aula’, da 

categoria semântica Estado-deCoisas (categoria que será abordada a seguir), tem duração no 

tempo, mas “processo” e “enredo” são inerentemente associados a um ou mais momentos no 

tempo. Conforme Keizer (2015, p. 121):  

 

Os modificadores do Episódio são tipicamente usados para especificar tempo 

absoluto, isto é, para especificar momento no tempo [sic] no qual o Episódio teve 

lugar. Há várias maneiras pelas quais o tempo absoluto pode ser designado. Antes de 

tudo, os Falantes podem fazer isso deiticamente, e neste caso ancoram um Episódio 

no momento da fala, como no exemplo seguinte: 
(41) Agora ele supervisiona a produção final do negócio… (COCA, escrita, 

ficção)
101

 

 

 

A camada de Indivíduo pode ter modificador adjetival, preposicional e oracional, 

mas, “em línguas com adjetivos, muitos são encontrados como núcleo (head) de 

modificadores lexicais em unidades que designam Indivíduo, uma vez que esta é a posição 

que define adjetivos”
102

. 

Duas coisas importantes no tratamento dos modificadores são o uso de critérios 

para decidir que camada tem um modificador como escopo e que distância estrutural há entre 

o núcleo e cada um de seus modificadores. Quanto à decisão sobre a camada que é 

modificada, é rica a matéria apresentada pela Gramática Discursivo-Funcional para a 

classificação de unidades adverbiais (e a teoria não é purista em se afastar da tradição quanto 

a essa classe de unidades), mas é necessário aqui foco nos modificadores adjetivais. 

Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 230 e 231) mostram que “a classe do lexema do 

modificador lexical é nestes casos determinada pela classe lexical do núcleo (head)”, o que é 

facilmente percebido em: ‘dance belamente’ (ou ‘bem bonito’), ‘extremamente famoso’, 

                                                                                                                                                         

 
characterized by unity or continuity of Time (t), Location (l), and Individuals (x).” (Op. cit., p. 133.) 
100

 Tradução nossa de: incident, process, plot, procedure (KEIZER, 2015, p. 120). 
101

 Tradução nossa de: “Modifiers of the Episode are typically used to specify absolute time, that is, to specify 

the fixed moment in time at which the Episode took place. There are various ways in which absolute time can be 

designated. First of all, Speakers can do so deictically, in which case they anchor an Episode in the moment of 

speaking, as in the following example: (41) Now he supervises the production end of the business…” (Op. cit., p. 

121) 
102

 Ibid., p. 241. 
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‘muito assombrosamente’ e ‘ex-vizinho’ (ou ‘antigo vizinho/vizinha’)
103

. Para esse último e 

de maior interesse, há discussão maior, com base nos exemplos a seguir.
104

  

 

(6) former neighbour (ex-vizinho) 

(7) rich neighbor (vizinho rico) 

(8) a rich former neighbour (um ex-vizinho rico) 

 

O último está representado em (9): 

 

(9) (xi: (fi: [((fi: neighbour (fi): [(fj: former (fj)) (fi)Φ ]) (xi)Φ ]: [(fk: rich (fk)) (xj)Φ ]) 

 

A fórmula (9) mostra que, em (8), former está dentro de (fi), modificando 

Propriedade, não de (xi), modificando Indivíduo, quer dizer, não modifica o que corresponde 

ao referente, como acontece com rich, ou seja, passando para o português, em um ex-vizinho 

rico, ‘ex’ modifica a Propriedade ‘vizinho’, não o Indivíduo, a pessoa representada. Com base 

no que diz Keizer (2015, p 157), o fato de former não se aplicar ao Indivíduo não não deixa 

que seja possivel atribuir former ao referente, assim: *The president is former (*O presidente 

é ex)
105

.  

Em (7), entretanto, conforme os autores, “um Indivíduo (x) é caracterizado como 

tendo as Propriedades vizinho e rico. Já em (6),  former neighbour (ex-vizinho) não pode ser 

parafraseado como descrevendo um Indivíduo com as Propriedades ‘vizinho’ e ‘ex-’. 

A aplicação dos raciocínios dos autores à descrição do holandês leva a certas 

constatações bem sutis sobre o português brasileiro. Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 230- 

231) demonstram inicialmente que “uma língua na qual a diferença entre a modificação de 

Propriedades e de Indivíduos aflora muito claramente é o holandês”, e exemplificam com: 

 

(10) Jan is timmerman. 
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 Tradução nossa de: “dance beautifully, extremely famous, very astonishingly, former neighbour”. 
104

 Curiosamente, prefixos como ‘ex-’ são separados por hífen em português, mostrando que tal forma presa em 

característica fonológica semelhante à do adjetivo, ter acento próprio, distinguindo-se de outros prefixos sem 

hífen que começam com ex- ou es- átonos. A condição lembra a dos “quase-vocábulos” -(z)zinho e -mente, 

também próximos da condição de palavra. 
105

 Em O presidente é o ex, frase coloquial em português, o torna a expressão possível, mas agora se trata de 

frase de identificação (identificational, cf. The winner is Violet em Keizer (2015, p. 138). Como foi posto acima, 

em O presidente é ex, haveria frase de classificação (classificational, cf. Robert is a teacher, loc. cit.).  
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(11) Jan is een timmerman. 

 

As duas frases, traduzíveis em português literalmente como Jan é carpinteiro e 

Jan é um carpinteiro, são possíveis em holandês, enquanto em inglês só Jan is a carpenter 

ocorreria, com o artigo indeterminado antes de uma palavra que indica ocupação (como em 

teacher ou student).
106

 Mas, no holandês, não há só diferença no sentido, há também 

diferença na codificação gramatical. Não seria aceito com (10) adjetivo com concordância 

com o nome designador de Propriedade, mas seria aceito tal adjetivo concordante com nome 

designador de Indivíduo, como em (11), como demonstram os exemplos a seguir, com 

traduções nossas: 

 

(12) Jan is voormalig timmerman. (‘Jan é um ex-/antigo carpinteiro.’) 

(13) *Jan is rijk-e timmerman. (‘Jan é rico carpinteiro.’) 

(14) Jan is een rijk-e timmerman. (‘Jan é um rico carpinteiro.’) 

 

Em (12), o holandês não flexiona o adjetivo, mas, em (13) e (14), sim. Ao que 

parece, em português, em Jan é carpinteiro haveria Propriedade; em Jan é um carpinteiro ou 

Jan é o carpinteiro rico daquela novela, haveria a modificação de um Indivíduo (contendo 

uma Propriedade, claro), mas seria possível dizer Olhe, que você é carpinteiro rico, supondo 

uma subclasse de pessoas com a característica de serem carpinteiros, que têm riqueza. Ou 

seja, assim, sem uma pesquisa, nossa intuição de falantes do português brasileiro indica que, 

ao contrário do que acontece em holandês, a diferença aí entre Propriedade e Indivíduo não 

gramaticaliza o uso de adjetivo nem concordância. Entretanto, operadores constituídos por 

artigos podem indicar o significado diferente.  

Se em vez de núcleo (head) configuracional (Sheila vai a Londres), houver núcleo 

lexical (pela nominalização do verbo para ida), pode ocorrer modificador constituído por 

sintagma adjetival, como em ‘As idas frequentes de Sheila a Londres’. Ao exemplo de uma 

nova subcategoria de Keizer (2015, p. 142), Duração (Duration), como em “For weeks he’d 

been thinking of proposing to her.” (“Por semanas ele pensou em se propor a ela [em 
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 Resposta à busca, no Google, com “He is student”: “Saying ‘he is student’ is somewhat reffering as if 

‘Student’ is the person’s name, or the grammar is incorrect” (‘Dizer he is student, ‘ele é estudante’, sem artigo a, 

‘um’ está de alguma maneira fazendo referência como se “Student” fosse o nome da pessoa, ou a gramática está 

errada’. 
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casamento, para relacionamento].” pode corresponder ‘fazer propostas semanais’, ou 

‘mensais’, e valeria para ‘publicação anual, bienal’, etc. Já em ‘o futuro casamento’ ou ‘uma 

antiga viagem ao Recife’ haveria a possibilidade de se considerar modificador em Episódio, 

pois aí há tempo absoluto, não relativo. A outros Estados-de-Coisas configuracionais das 

frases acima, poderiam corresponder Estados-de-Coisas com núcleos lexicais, nominalizados, 

como 'O trabalho intenso de Sheila em Londres', 'a saída apressada para o almoço', 'uma 

doença breve', ou em núcleos lexicais oferecidos por Keizer
107

: ‘chegada’ (arrival), ‘ataques a 

bomba imediatos’ (immdiate bombing attacks) e ‘a doença final de Mozart’ (Mozart’s final 

illness). Como diz Keizer
108

, núcleos lexicais, expressos em sintagmas nominais, “aceitam 

modificadores que são normalmente permitidos no interior do sintagma nominal, como 

orações relativas restritivas, modificadores adjetivais e modificadores genitivos”, como no 

exemplo com modificador adjetival “It was a boring meeting.” (‘Foi um encontro 

enfadonho.’).  

 

3.5 O sintagma nominal na GDF 

 

Hengeveld (2008, p. 43) descreve um sintagma nominal padrão ou prototípico 

com as seguintes características: a) tem um núcleo nominal; b) denota uma entidade concreta, 

de primeira ordem; c) denota por meios lexicais; d) é usado referencialmente. O seguinte 

exemplo de sintagma nominal prototípico é dado por Hengeveld  (2008, p. 46): 

 

(15) A inteligente garota passou no exame / The intelligent girl passed the exam. 

 

O sintagma nominal The intelligent girl (A inteligente garota) tem um núcleo 

nominal girl (garota), denota uma entidade de primeira ordem (um objeto concreto, garota); 

apresenta itens lexicais nessa denotação (inteligente, garota) para construir um quadro do 

conceito transmitido; e é usado pelo falante para referir-se a uma entidade denotada de 

primeira ordem, um Indivíduo.  

Há posições, nos níveis Interpessoal e Representacional, para os vários tipos de 

operadores primários, isto é, operadores que concernem às distinções gramaticais em termos 
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 Idem, p. 124. 
108

 Idem, p. 143. 
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de seus significados. Para todas as camadas dentro desses níveis, existe uma categoria 

separada de operadores representada pelo símbolo ∏ no Nível interpessoal, e π no Nível 

Representacional. Todas as camadas também podem ser modificadas por uma categoria 

separada de modificadores, simbolizadas por ∑ (sigma maiúsculo) no Nível interpessoal, e 

por σ (sigma minúsculo não final) no Nível representacional.  

Os modificadores podem, segundo Hengeveld (2008, p. 48), captar, conforme o 

nível a que pertençam, ou uma atitude subjetiva do falante em relação ao referente designado 

pelo SN (Nível Interpessoal); ou uma modificação do referente, isto é, da entidade designada 

pelo SN (camada mais alta do Nível Representacional, x); ou uma modificação da referência, 

ou seja, da Propriedade expressa pelo nome nuclear do SN (camada mais baixa no Nível 

Representacional, f). 

Além da formalização do sintagma nominal prototípico, Hengeveld (2008, p. 50) 

trata dos desvios em relação a esse protótipo nos seguintes casos: a) sintagmas nominais não 

nominais; b) sintagmas nominais que não designam entidades de primeira ordem; c) ausência 

de denotação por meios lexicais. Desses três casos, não interessam à pesquisa desta Tese os 

casos de SNs não nominais e os de ausência de denotação por meios lexicais, conforme se 

explicita no capítulo de Metodologia. Já os casos de SN que não designam entidades de 

primeira ordem (Indivíduo), mas de segunda (Estados-de-Coisas) ou de terceiro (Conteúdo 

Proposicional) ordens, desde que apresentem modificador lexical, serão identificados e 

analisados no capítulo 5, destinado à apresentação da análise e discussão dos resultados. 

 

3.6 Alinhamento na codificação do SN segundo a GDF 

 

Como se sabe, ao contrário de teorias modulares, como a gerativa Princípios e 

Parâmetros, teorias funcionalistas e, em especial, a Gramática Discursivo-Funcional, 

distinguem níveis de análise e camadas, mas tais níveis e camadas estão integrados numa 

estratificação descendente que vai da formulação à codificação linguística.  

Adota-se nesta Tese o conceito de alinhamento da Gramática Discursivo-

Funcional, como em Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 181-208): “o mapeamento de unidades 

pragmáticas e semânticas em unidades morfossintáticas”, parecendo mais restrito o sentido do 

termo original de Foley (2005, p.385, apud Hengeveld e Mackenzie, 2009, p. 185): “modo de 

alinhar argumentos lexicalmente especificados de um predicado com suas manifestações 



73 

 

estruturais, formais”.  

Na GDF, o tratamento do alinhamento considera as funções sintáticas de Sujeito e 

Objeto, vistas como universais, como pertencentes ao Nível Morfossintático, com a ressalva 

de que essas funções não se reduzam a categorias pragmáticas ou semânticas subjacentes:  

 

Em nossa teoria, Sujeito, Objeto, etc. são também denominadas funções sintáticas e, 

como tal, localizam-se ao Nível Morfossintático; no entanto, na GDF, só se atribuem 

as funções sintáticas quando as propriedades formais das unidades linguísticas não 

se reduzem às categorias pragmáticas e semânticas subjacentes.
109

 

 

Conforme Hengeveld e Mackenzie (2009, p. 185-186), os alinhamentos podem 

ser de três tipos: 

1. Alinhamento interpessoal: a organização morfossintática reflete a organização do 

Nível Interpessoal no que diz respeito quer às funções pragmáticas (Tópico, Foco, 

etc.) quer às propriedades referenciais (identificabilidade, especificidade, etc.). 

2. Alinhamento representacional: a organização morfossintática reflete a organização 

do Nível Representacional no que diz respeito quer às funções semânticas (Ator, 

Paciente, etc.) quer à designação (oposição animado/inanimado, pessoa gramatical, 

etc.). 

3. Alinhamento morfossintático: a organização morfossintática não é um espelho fiel 

nem da organização do Nível Interpessoal nem do Nível Representacional, exibindo, 

portanto, a sua própria organização. Esse nível diz respeito quer às já mencionadas 

funções sintáticas (Sujeito, Objeto) quer à complexidade dos constituintes (palavra, 

frase, oração, etc.). 

 

No alinhamento Interpessoal, a representação morfossintática reflete funções 

pragmáticas, tais como Tópico e Foco e  propriedades referenciais, como identificabilidade e 

especificidade. No alinhamento Representacional, a codificação morfossintática ocorre como 

um reflexo de aspectos da formulação semântica, isto é, do Nível Representacional, como 

manifestação de funções semânticas tais como Ator, Paciente, ou  a designação, codificando  

oposições como animado e inanimado. O alinhamento Morfossintático acontece, como dizem 

os autores, quando esse nível “aplica seus próprios princípios de organização” 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 282), conforme seja um constituinte como palavra, 

frase ou oração mais ou menos complexo, ou quando uma função sintática, Sujeito ou Objeto, 

for mais influente na representação sintática.  

Com base nesses três tipos de alinhamento, Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 

317) afirmam que é possível classificar-se as línguas como tendo uma gramática 

interpessoalmente, representacionalmente ou morfossintaticamente organizada.  Todavia esses 
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alinhamentos podem ser considerados como tendências, e é mais frequente que as línguas 

naturais apresentem sistemas mistos de alinhamento, por exemplo, em que referencialidade 

(alinhamento interpessoal) e animacidade (alinhamento representacional) juntas produzam 

certos efeitos de alinhamento.  

Ser uma categoria válida para considerar o alinhamento pode ser-nos sugerido 

pelo que mostram os autores sobre certa língua e se comprova ser aplicável também ao 

português, conforme nosso corpus, ou haver a necessidade da criação de uma nova categoria 

para o português.  

Por um lado, parece que a divisão da descrição e da análise em quatro níveis deixa 

bem complexa a Gramática Discursivo-Funcional. Por outro lado, feito o esforço para 

compreender essa estratificação, fica clara a impossibilidade de fingir-se que é possível tratar 

de um sintagma como a uma estrutura única, abordando-o em um único nível. 

Nos níveis de formulação, o Interpessoal e o Representacional, não há lugares 

determinados. A linearização e a marcação das operações terão, entretanto, que acontecer já 

na primeira parte da codificação, no nível Morfossintático, para estarem prontas para o Nível 

Fonológico. Ao contrário do que acontece com os modelos gerativos, que imaginam uma 

ordem inicial e deslocamentos, não se tenta prever de onde se move cada constituinte. É 

apenas para seguir convenções que facilitem o estudo que se põe, por exemplo, em uma 

propriedade configuracional, nesta ordem, a Propriedade Lexical ‘go’ (‘ir’) precedendo o 

Indivíduo ‘man’ (‘homem’) e a Localização ‘countryside’ (‘campo’), em ‘The man go to the 

countryside’, ‘O homem vai para o campo’
110

.  

Ao ser tratada a falta de correspondência entre ordem linear e ordem estrutural, 

deve ficar claro que ordem estrutural corresponde à rede de conexões entre constituintes, sem 

a noção de um item vir antes ou depois, uma vez que a ordem mostrada nos níveis 

Interpessoal e Representacional é mera convenção, sendo a “ordem linear” originada tão 

somente da necessidade de, na escrita normal, virem as unidades em linha e precisar vir, 

portanto, uma unidade depois da outra. Assim, no exemplo abaixo, item do corpus desta Tese, 

o contato fonológico e a vizinhança gráfica não garantem a conexão entre unidades: 

 

(16) … a maior tolerância no meio familiar urbano por certos deslizes dos filhos (AELT)   
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Nele, não há conexão, relação sintagmática entre ‘urbano’ e ‘por’, entre ‘por’ e 

‘certos’ (que se conecta antes com ‘deslizes dos filhos’, para, formado o SN ‘certos deslizes 

dos filhos’, conectar-se com a preposição ‘por’) ou entre ‘urbano’ e ‘por certos deslizes dos 

filhos’, embora haja a vizinhança e possa até haver influência entre fonemas desses itens que 

se tocam na linearização.   

Nesse sintagma, há alinhamento para a colocação de unidades com relação aos 

núcleos nominais ‘tolerância’, ‘meio’, ‘deslizes’ e ‘filhos’. Por exemplo, com relação ao 

núcleo (head) ‘meio’, são inseridos, no Nível Morfossintático, operadores de identificação, de 

número e de gênero, e dois modificadores. Os dois modificadores são representados pelos 

dois adjetivos; a identificação é mostrada pela palavra gramatical “artigo”; o gênero 

(masculino) e o número (singular) fazem-se representar por zero (Ø), quer dizer, a ausência de 

marcação de número singular e a ausência de marcação de gênero feminino mostram serem os 

dependentes singulares e masculinos, como seu núcleo. O núcleo é inerentemente masculino, 

estando a informação já no léxico: são   masculinos já no léxico ‘meio’, ‘cinema’, ‘dia’ e 

‘pente’; são femininos já no léxico ‘estrela’, ‘tribo’, ‘ponte’ e ‘vírus’.  

Em “o núcleo familiar urbano”, acontece um empilhamento, a junção de dois 

modificadores a um núcleo. Quanto ao que mais geralmente mostra a ordem no empilhamento 

de modificadores, dizem Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 242):   

 

O posicionamento relativo de modificadores (que, em outras considerações, são de 

complexidade igual) é determinado por princípios semânticos, o que por si já se 

justifica para o Nível Representacional. Via de regra, as qualificações mais objetivas 

tendem a aparecer mais perto do núcleo que as mais subjetivas, assim, em um velho 

relógio suíço de ouro, em que a sucessão de modificadores refletem objetividade 

crescente de descrição (cf. Rijkhoff, 2008).
111

  

 

Comparando-se as línguas para ver como isso acontece, ainda conforme 

Hengeveld e Mackenzie, com exemplos do francês e do inglês: 

(17) une personne agée riche (mais natural) – ‘a person old rich’ 

(18) une personne riche agée (menos natural)  
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 Tradução nossa de Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 242): “The relative positioning of modifiers (of 

otherwise equal complexity) is governed by semantic principles, a point which in itself provides justification for 

the Representational Level. As a rule, the more objective qualifications tend to appear closer to the head than 

more subjective ones, cf. a beautiful old Swiss gold watch in which the succession of modifiers reflects 

increasing objectivity of description (cf. Rijkhoff 2008)”. 



76 

 

Como se vê acima, Hengeveld e Mackenzie consideram a primeira forma em 

francêse “mais natural” que a segunda, e atribuem as duas ordens a uma única em inglês. 

Comparando-se as duas formas em francês com o que parece ser aceito em português, uma 

pessoa idosa rica e uma pessoa rica idosa, têm-se, no primeiro caso, indivíduo descrito como 

idoso, que é rico; no segundo caso, tem-se indivíduo descrito inicialmente, de maneira mais 

geral, como rico, e, depois, descrito mais restritamente como idoso. Um parecer mais seguro 

deveria ser emitido depois de mais pesquisa sobre as possibilidades de duas ordens diferentes 

com usuários das três línguas, mas, até que isso seja feito, pelo menos para o português, fica a 

preferência por considerar-se que as duas ordens diferentes indicam diferenças na 

conceituação, que são repassadas à gramática e resultam nessas realizações diferentes quando 

da codificação. 

Voltando a “o núcleo familiar urbano”, também parece que vale a pena considerar 

mais que uma ou poucas possibilidades de a ordenação de modificadores ser associada a 

diferenças como ser um item mais objetivo ou subjetivo. Em ‘núcleo familiar’ parece haver 

restrição que classifica núcleo ao associar esse item a família, sendo outra classificação 

atingida com a adição de urbano. Um seria algo bem diferente, algo diferente que é 

considerado familiar, com sentido que não se refere mais à família, ficando mais próximo 

esse último adjetivo do sentido de comum, encontradiço. Concluindo, parece que adjetivos ao 

serem juntos dependem de muitos itens a considerar, inclusive a características semânticas de 

cada adjetivo. 

Alguns tipos de alinhamento podem ser observados na representação proposta por 

Hengeveld  (2008, p. 46)  para um SN prototípico como ‘a garota inteligente’ (The intelligent 

girl) nos níveis Interpessoal, Representacional e Morfossintático:  

 

Figura 3: Esquema geral de SN prototípico 

(id RI:  TI    TJ   (RI))  (Nível Interpessoal) 

(1   xi:  (fi: garotaN  (fi)) (xi)Ø:   (fj: inteligenteA (fj)) (xi)Ø)  (Nível Representacional) 

 

[[Aart] [garotaN-Ø [inteligenteA]SA]SN1]SN2    (Nível Morfossintático) 

Fonte: Adaptado de Hengeveld (2008, p. 46) 

 

Da representação acima, no Nível Interpessoal, consta apenas um elemento, o que 
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corresponde melhor a itens do Nível Representacional, o Conteúdo Comunicado (C1, 

Communicated Content), faltando, então, informações sobre a Ilocução (F1, com a intenção 

comunicativa), os Participantes P1, Falante (S, Speaker) e P1, Destinatário (A, Addressee). 

As setas mostram que (a) o operador de Identificabilidade se manifesta na posição 

imediatamente antes do núcleo nominal; (b) o operador de singular fica logo depois do radical 

do núcleo do SN; (c) e (d) ficam exatamente na posição que está na convenção (e que não 

significa ordem linear) do Nível Representacional, ao contrário do que acontece em inglês 

com a frase original (The intelligent girl).  

No Conteúdo Comunicado do Nível Interpessoal, portanto, estão mostrados um 

Subato de Referência (RI) e dois Subatos de Atribuição (TI e TJ). Como não se trata de uma 

Oração, mas de um Sintagma Nominal, a unidade maior ‘a garota inteligente’ corresponde a 

um Subato de Referência (RI). Entretanto, o que corresponde a um Indivíduo no Nível 

Representacional é ‘a garota inteligente’, não apenas ‘garota’, que serve a Subato de 

Atribuição (TI), e na informação correspondente a ‘inteligente’ há outro Subato de Atribuição 

(TJ). Atente-se para o operador indicado em “id RI:”, que opera sobre um Subato Referencial, 

atribuindo-lhe Identificabilidade que é formulada no Nível Interpessoal (pragmático), mas 

codificada no Nível Morfossintático, com o Artigo definido. 

No Nível Representacional, a unidade da categoria Indivíduo (x) está aí 

representada por ‘a garota inteligente’ (xi). Essa unidade se reescreve com uma unidade da 

categoria da Propriedade (f), ‘garota’, (fi: garotaN  (fi)), e ainda outra unidade também da 

categoria Propriedade, um modificador, ‘inteligente’, (fj: inteligenteA (fj).  

A natureza nominal do sintagma nominal é também indicada no Nível 

Representacional, onde o índice subscrito “nome”, categoria lexical (N) marca o item lexical 

funcionando como núcleo. Da mesma forma, o item ‘inteligente’, marcado com A, por ser 

categoria lexical Adjetivo.  

É admirável a capacidade do enunciador comum da língua, que, sem instruções, 

marcas e representações fonológicas explícitas, faz uso de “regras” guardadas no léxico para 

as concordâncias de gênero e número em sintagmas como “as constelações familiares”, “o 

homem gordo” e “o grande Alceu”
112

, nos quais masculino ou feminino, singular ou plural são 

itens de conhecimento bem abstrato. 
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 Os sintagmas estão nos itens do corpus mostrados em (11), (12) e (13), respectivamente, do capítulo 5. 
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Nos três sintagmas nominais, vocábulos do tipo que as teorias linguísticas 

denominam determinantes, de um subtipo chamado artigo, servem como operadores do Nível 

Interpessoal, à identificação (‘as’, ‘o’ e ‘o’, respectivamente). As formas adjetivais 

‘familiares’, ‘gordo’ e ‘grande’ são modificadores e, no Nível Morfossintático, assim como os 

operadores representados pelos artigos, precisam ter gênero, masculino ou feminino, que são 

cópias dos gêneros de seus núcleos, ‘constelação’, ‘homem’ e ‘Alceu’.  

Os gêneros, feminino no primeiro e masculino nos outros dois, não ficam claros 

pelas formas fonológicas pelo menos nos dois primeiros: todo adjetivo que tiver formas 

especiais para os dois gêneros deverá repetir o gênero do núcleo. Em constelações, forma no 

plural, e homem, no singular, sabem os falantes de português vernacular que há, 

respectivamente, os gêneros feminino e masculino, registrados abstrata e inconscientemente 

em seus cérebros. O falante comum não sabe que é assim desde o latim, sendo substantivos da 

3
a
 declinação, que agrupava substantivos de qualquer gênero, enquanto na 1

a
 predominavam 

substantivos femininos e, na 2
a
, masculinos. Portanto, quanto ao gênero, o artigo teve formas 

distintivas, assim como a não marcação de gênero (e de número) em ‘gordo’ termina por 

mostrar masculino (e singular), mas não os adjetivos ‘familiar(es)’ e ‘grande’, cuja vogal 

temática –e, em português, mostra virem da 3
a
 declinação latina. 

Enquanto o gênero pertence ao substantivo, determinado já no léxico, o número é 

determinado, no substantivo núcleo, no Componente Conceitual, e surge na frase; nos itens 

não nucleares dependentes, é determinado no Nível Morfossintático, copiando a marca 

imposta aos núcleos, como acontece nos exemplos com determinantes e modificadores.  

Nos exemplos, alinhamento acontece, inicialmente, pela ordem dependente da 

estrutura, que busca, por ser nossa língua configuracional,
113

 a Integridade do Domínio, que, 

com a Iconicidade e a Estabilidade Funcional, "contribuem para o paralelismo entre as 

estruturas, assim propiciando a transparência e interpretabilidade fácil da estrutura linguística" 

(HENGEVELD e MACKENZIE, 2008, p. 283). Por exemplo, em “os deslizes dos filhos”, 

‘os’ e ‘dos filhos’ na norma comum atual, não poderiam ficar fora deste sintagma nominal que 

tem como núcleo ‘deslizes’; o artigo ‘os’ só pode ser colocado antes do núcleo ‘filhos’, a 

preposição só pode estar na introdução do SN. As preposições são elas próprias meios de 
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 Variam nas línguas os graus de manutenção da integridade estrutural manifesta na linearização podendo estar 

vocábulos simplesmente dentro da frase, sem a explicitação de sintagmas. A marcação de caso em latim clássico 

permitia que um modificador pudesse ficar praticamente em qualquer lugar da frase. Fala-se então de línguas 

configuracionais e não configuracionais. Ver a respeito Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 297). 
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alinhar, marcando em português um sintagma nominal como dependente de outro, sem 

puderem os dois ser simplesmente justapostos (*os deslizes os filhos), a não ser em modos de 

construir como o da aposição especificativa: ‘o romance Os miseráveis’, ‘o dissílabo amor’, 

‘as figuras geométricas cubo e pirâmide’
114

.  

A unidade ‘maior’ poderia, como adjetivo, ser posta depois, e sua anteposição 

também pode decorrer de procedimento para alinhar, no Nível Interpessoal,  determinação de 

ênfase sobre o adjetivo. Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 388, exemplos 397 e 398), 

isso acontece em francês, quando “alguns adjetivos, que normalmente seguem o núcleo 

(head), precedem-no quando enfatizados”, como em:  

 

(17) une voiture rouge superbe 

 um carro vermelho soberbo (a car red magnificent) 

 

(18)  une SUPERBE voiture rouge 

 um soberbo carro vermelho (a magnificent car red) 

 

Que se representam assim, respectivamente: 

 

(19)  P
I
 P

M
 P

F-1
 P

F
  (representação de 2) 

 une voiture rouge superbe 

 

(20)  P
I
 P

I+1
  P

M
 P

F
 (representação de 3)  

 une SUPERBE voiture rouge 

 

Por essas notações de posição de Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 312), as 

posições oracionais acima são a inicial (I), a média (M), a pré-final (F-1) e a final (F), como 

no esquema geral para a descrição da Oração: 

 

P
pre

 | P
centre

: P
I
 P

M
 P

F
 (P

M+1
,  P

M-1
, F

-2
…) | P

post
 

Posição pré-oracional (preclausal position), oracional (central), inicial, medial, final, pós-oracional (postclausal). 

 

As unidades que, em (17), correspondem ao português um carro vermelho 

soberbo, ocupam posições (P) inicial, média, pré-final e final, respectivamente; e ocupam, em 

(18), em um soberbo carro vermelho, as posições inicial, pós-inicial, média e final.  
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  Em ‘um estudante exemplo’, temos o desafio um dos desafios para explicar o uso do hífen, com a dificuldade 

de distinguir entre uma lexia composta ou várias lexias, com uma tomada com adjetivação: homem-rã, criança-

prodígio. 
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Também ‘um’, em português, antes de ‘carro’, aplicado como Operador do Nível 

Interpessoal, e os afixos destinados a mostrar a dependência de determinantes os 

modificadores adjetivais com relação a seus núcleos, impondo-lhes categorias de Gênero 

(feminino, masculino) e Número (singular, plural), manifestam informações úteis na 

linearização em português.  

Um Sintagma consiste de “uma configuração sequenciada de Palavras, outros 

Sintagmas e Orações encaixadas” (HENGEVELD; MACKENZIE, p. 309, 310),
115

 sendo 

sempre uma Palavra seu núcleo. Os autores da GDF propõem os subtipos Verbal (Vp, Verb 

Phrase), Nominal, Adjetival, Adverbial e Adposicional (AP, Adposition Phrase, incluindo 

Preposição e Posposição). Não assumem nem que “esses tipos de Sintagma estão presentes 

universalmente”, nem que há relação direta entre tipos de Sintagma e tipos de lexemas
116

. 

Unidades do Nível Morfossintático, os Sintagmas Nominais correspondem a 

“entidades”, que perpassam todos os níveis e já existem acima da Gramática, no Componente 

Conceitual, como está nas fórmulas que se seguem nos quatro níveis de análise, para o 

constituinte ‘essas bananas’
117

: 

 

(21) 

a. NI  (+id RI) 

b. NR  (prox m xi: [(fi: / ba’nana /N  (fi) ) (xi)] ) 

c. NM  (Npi: [(Gwi: est-- pl(Gwi)) (Nwi: / ba’nana /-pl (Nwi))] (Npi)) 

d. NF  (PPi: [(PWi: /.ɛstas / (PWi)) (PWj: / ba’nanas / (PWj))] (PPi)) 

 

Em (21a), no Nível Interpessoal, um núcleo nominal se adéqua a um Sub-Ato 

Referencial (R), e o Falante considera o referente identificável pelo Destinatário, daí o 

operador (+id). No Nível Representacional, o constituinte da categoria semântica Indivíduo 

(xi), recebe os operadores ‘prox’ e ‘m’ (aproximativo e ‘mais de um’, plural), levando à 

representação fonológica /ði:z/, ‘these’ (próximo, plural), caracterizado o Indivíduo pela 

Propriedade Lexical (f1) especificada pelo nome ‘banana’. Em (21c), vê-se a representação 
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 "Ignoring the specific order in which constituents occur, a Clause in a configurational language like English 

has the following formula: (81) (Cl1: [(Xw) (Xp){φ}(Cl){φ}] (Cl1)) where each constituent may occur more 

than once. In other words, a Clause in such a language consists of a sequenced configuration of Words (Xw), 

Phrases(Xp), and other (embedded) Clauses (Cl)." (HENGEVELD; MACKENZIE, p. 309, 310.) 
116

 Op. cit., p. 376. 
117

 Traduzido e adaptado “these bananas”, de Hengeveld e Mackenzie, op. cit., p. 23. 
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no Nível Morfossintático. Nele, a unidade é caracterizada como sintagma nominal (Np), 

consistindo de uma Palavra Gramatical (Gw) e uma Palavra Nominal (Nw). O Operador 

Morfossintático introduzido aqui como ‘this’ guarda lugar numa posição sintática apropriada. 

O operador Representacional m (mais de um) é convertido no Operador Morfossintático 

Pl(ural), o qual ocorre duas vezes, porque tem que ser expresso nas duas Palavras do sintagma 

nominal. 

Em inglês e em português, o ‘identificável’ do Nível Interpessoal vai ter que se 

manifestar por operadores de outros níveis. Nas duas línguas, um único item lexical 

acumulará os dois Operadores, um do Nível Interpessoal, outro do Nível Representacional. 

Em português padrão, haverá no Nível Representacional 3 graus de ‘proximidade’ que 

corresponderão a / e*st-/, / *s-/ e /a’ke*l-/. No Nível Morfossintático, um operador de gênero 

decidirá entre /-e-/ e /-ɛ-/, masculino e feminino, ou ainda /-i-/, quando não houver a 

informação, sendo neutro: ‘isto’, ‘isso’ e ‘aquilo’. 

Ao explicar o formalismo de (21d), no Nível Fonológico, retoma-se informação 

dos outros níveis acima. Nota-se que o inglês marca geralmente apenas uma vez o número no 

adjetivo, ao contrário do português (the tall girls, ‘as meninas altas’), mas, com o 

demonstrativo, a alternância vocálica (que acontece em português com este, esta, isto) confere 

a Gênero status gramatical, indicador da conexão com o núcleo nominal. O português usa 

operadores (marcas gramaticais, não lexicais) para gênero que se completam no Nível 

Fonológico pela escolha de duas (ou três) alturas diferentes para as vogais: ‘este (/ê/) rosto’, 

‘esta (/é/) madeixa’. Em ‘isto /i/ é uma madeixa’, o demonstrativo é marcado como ‘nem 

feminino, nem masculino’. Nesse e em outros casos, o Nível Fonológico tanto recebe itens 

diretamente dos níveis de formulação, sem passagem pelo Nível Morfossintático: o nome de 

uma pessoa precisa de pronúncia definida e a nada corresponde no Nível Representacional  

(alguém chamar-se Xerxes nada diz sobre características de altura ou cor da pele, por 

exemplo), “será uma tarefa do Nível Fonológico integrar os nomes próprios [pessoais] ao 

enunciado” (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 422). Os demonstrativos têm marca de 

gênero no português, não no inglês, mas ambas as línguas fazem refletir, sobre a fonologia, 

Operadores de Número e Distância: em inglês há ‘th/i/s’ singular-próximo, ‘th/i:/z’ plural-

próximo, ‘th/ae/t’ singular não próximo, ‘th/ow/z’ plural não próximo.  

Com base neste capítulo, que apresentou uma síntese dos principais conceitos 

teóricos relativos ao sintagma nominal, com especial atenção à codificação dessa estrutura na 
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língua portuguesa, foram definidos os procedimentos teórico-metodológicos desta pesquisa, 

os critérios para identificação de ocorrências, bem como a operacionalização dos conceitos 

por meio de categorias de análise, o que é apresentado no capítulo seguinte, destinado à 

Metodologia.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo destina-se à apresentação dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa desenvolvida. A investigação utiliza um método de abordagem caracterizado como 

indutivo-dedutivo (GIVÓN, 1995). A indução tem lugar neste estudo por acolher dados 

empíricos, cuja análise preliminar nos permitiu a formulação de hipóteses (via abdução). A 

dedução está presente na verificação da validade das hipóteses por nós formuladas. Quanto 

aos seus objetivos, esta pesquisa se caracteriza como descritivo-explicativa (GIL, 2002), pois 

procura descrever propriedades relativas à codificação morfossintática do SN, mais 

especificamente, de seus modificadores lexicais, tendo em vista as motivações de natureza 

pragmática, semântica e morfossintática
118

. Quanto aos procedimentos utilizados para a coleta 

de dados, esta pesquisa tem natureza documental, uma vez que os dados são extraídos de 

textos escritos pertencentes ao Banco de Dados de língua escrita do Centro de Estudos 

Lexicográficos da Faculdade de Ciências e Letras, UNESP de Araraquara-SP. A seguir, são 

detalhados os aspectos relativos à constituição, delimitação e caracterização do corpus, bem 

como os critérios de identificação e análise das ocorrências e os procedimentos de análise.  

 

4.1 Constituição, delimitação e caracterização do corpus 

 

Esta pesquisa sobre os modificadores lexicais do sintagma nominal no português 

brasileiro escrito contemporâneo utiliza dados obtidos de textos do Banco de Dados de Língua 

Escrita Contemporânea no Brasil, que está armazenado no Centro de Estudos Lexicográficos 

da Faculdade de Ciências e Letras, Campus da UNESP de Araraquara-SP. Esse banco de da-

dos serviu de base para a elaboração da Gramática de Usos do Português (2000), de autoria de 

Maria Helena de Moura Neves, e do Dicionário de Usos do Português do Brasil (2002), coor-

denado por Francisco da Silva Borba  

É analisada, desse banco de dados, uma pequena amostra de textos pertencentes às 

literaturas Oratória, Dramática e Técnica, já constituída, caracterizada e utilizada por Noguei-

ra (1999), em sua tese de doutorado sobre as construções apositivas não restritivas. A amostra 

que utilizada nesta Tese é um recorte da amostra utilizada pela pesquisadora, dado que, em 

                                                 
118

 Motivações morfossintáticas estão relacionadas estritamente à quantidade e à complexidade do material 

linguístico na codificação do SN. 
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relação à estrutura investigada por ela – as construções apositivas não restritivas, nosso objeto 

é significativamente mais frequente. São utilizadas as seguintes obras, sendo uma de cada tipo 

de literatura:  

 

a) Oratória - AMLO:  

AMADO, G. Discursos de Gilberto. Amado. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965 

 

b) Dramática - CCILD:  

ESCOBAR, C.H. Caixa de cimento. Rio de Janeiro: Civilização, 1977.  

 

c) Técnica - AELT:  

LEÃO, A.C. Adolescência e sua educação. São Paulo, C.E.N. V. 52, 1950.  

 

 No quadro a seguir, encontra-se a delimitação do corpus utilizado. 

 

QUADRO 2: DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

ARQUIVO 
QUANTIDADE  

DE  

BYTES 

QUANTIDADE 

DE 

CARACTERES 

QUANTIDADE 

DE 

PALAVRAS 

AELT 21.452 17.687 3279 

AMLO 21.974 18.118 3682 

CCILD 21.396 17.641 3855 

TOTAL 64822 53446 10816 
Fonte: Recorte do autor a partir do Banco de Dados de Língua Escrita Contemporânea no Brasil 

 

A escolha desses três tipos de literatura foi feita tendo em vista que, ao contrário das 

literaturas jornalística e romanesca, que abrigam grande heterogeneidade de gêneros, os textos das 

literaturas Oratória, Técnica e Dramática exibem características formais e funcionais menos 

dispersantes. Segundo caracterização feita por Nogueira (1999) para esses três 

agrupamentos de amostras textuais utilizadas em sua pesquisa, que correspondem a três 

tipos de literatura, têm propriedades que os distribuem em um continuum que vai de textos 

escritos mais próximos da fala estereotípica (Dramática) a textos escritos próximos da 

escrita estereotípica (Técnica), passando por um nível intermediário, com os textos 

(discursos) escritos para serem falados (Oratória).  

A obra Adolescência e sua educação, como os demais textos de literatura 
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Técnica, caracterizam-se, segundo Nogueira (1999), como textos didáticos, de caráter 

introdutório, de divulgação de conhecimentos, o que os distingue de textos técnico-científicos, 

marcadamente mais complexos e abstratos e de linguagem bastante especializada.  Já o Discurso 

de Gilberto Amado é um discurso proferido, em 29 de agosto de 1964, na Academia Brasileira de 

Letras, por Gilberto Amado, por ocasião de sua posse, na sucessão do acadêmico Ribeiro Couto. 

Como os demais textos dramáticos, Caixa de Cimento, de Carlos Henrique Escobar, é uma peça 

teatral, que apresenta, na visão do teatrólogo, características da oralidade na representação de 

conversações coloquiais.  

Embora as características gerais de cada agrupamento, aqui representado apenas por 

uma amostra textual
119

, possam ser eventualmente evocadas durante a análise dos dados, não são 

formuladas questões e hipóteses sobre um possível condicionamento dessas características sobre o 

fenômeno investigado, isto é, sobre o uso de modificadores lexicais do SN identificados nos 

textos.  

  

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

Foram utilizados, nesta pesquisa, os procedimentos metodológicos previstos no 

projeto integrado do Grupo de Estudos em Funcionalismo, a saber: Gramática, discurso e 

cognição: projeto integrado de descrição e análise linguística. Seguem os procedimentos 

adotados na pesquisa. 

4.2.1 Identificação das ocorrências 

 

Constituída e delimitada a amostra textual utilizada na pesquisa, foi providenciada 

a identificação das ocorrências de sintagma nominal.  Foi identificado como ocorrência para a 

análise o sintagma nominal que apresentasse as seguintes características:  

a) ter um nome nominal;  

                                                 
119

 Numa delimitação inicial do corpus, utilizamos seis amostras textuais para cada agrupamento (Técnica, 

Oratória e Dramática), resultando em um total de 2.481 ocorrências. Numa segunda delimitação, com o corpus 

constituído por três amostras textuais de cada agrupamento, foram identificadas 1.215 ocorrências. Na 

impossibilidade de concluirmos a tempo a análise desse volume de dados, mesmo cientes de que deixaríamos de 

ter a representatividade desejável das literaturas Técnica, Oratória e Dramática, optamos por constituir o corpus 

com apenas uma amostra textual de cada agrupamento, obtendo, após o recorte, um total de 411 ocorrências. 

Essa redução no número de ocorrências permitiu-nos refinar a pesquisa, com a definição de mais alguns 

parâmetros pragmáticos, semânticos e morfossintáticos norteadores da identificação e da análise dos 

Modificadores lexicais nos dados.  
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b) denotar por meios lexicais;  

c) ser usado referencialmente;  

d) apresentar, pelo menos, um modificador lexical (não oracional).  

Tendo em vista a delimitação do objeto desta pesquisa – modificadores lexicais do 

SN - as seguintes decisões foram tomadas para a identificação de ocorrências.  

a) Estão excluídos da análise alguns casos que Hengeveld (2008, p. 50) trata como 

desvios em relação ao SN prototípico. São sintagmas não lexicais (pronomes e SN complexos 

ou oracionais). São exemplos desses casos os SN nas frases a seguir
120

:  

 

(1) Estavam na minha frente artigos e trabalhos, cada qual mais interessante... (AMLO) 

 

(2) Convêm não olvidar que o período de crescimento abrange uma terça parte da vida 

humana. (AELT) 

 

Também não foram analisados SN usados em posição predicativa (atributivos): 

 

(3)... me interessa menos do que indagar se ele foi ou não um bom penumbrista. (AMLO) 

 

b) A presença de modificadores não lexicais em SN com modificadores lexicais 

será identificada, mas não analisada. 

 

c) Não foram identificadas como nomes do SN palavras como parte, número, 

maioria em expressões partitivas.  

 

(4) A maior parte das insuficiências da adolescência... (AELT) 

 

d) Palavras como mesmo, próprio, primeiros, últimos, diversas, diferentes, 

qualquer/quaisquer, certa, foram identificadas, a princípio, como modificadores, já que ainda 

apresentam significado lexical. 

 

(5)... nem persistir no mesmo tratamento em todos os períodos de desenvolvimento. (AELT)  

 

e) nomes compostos de um único modificador são identificados como uma única 

                                                 
120

 A numeração dos exemplos reinicia-se em cada capítulo. 
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ocorrência com nomes coordenados, tendo em vista o interesse desta pesquisa em analisar o 

papel do modificador lexical no SN e, como ilustrado acima, o modificador restringe todos os 

nomes coordenados pelo recorte temporal (anteriores). 

 

(6) Disposições, hábitos, informações, atitudes anteriores vão influir. (AELT) 

 

f) Nos casos de um único nome com dois ou mais modificadores coordenados, foi 

identificada apenas uma ocorrência com o registro da presença de modificadores 

coordenados. Nesses casos, há uma tendência à manutenção do paralelismo semântico entre 

esses modificadores, e a análise de cada um deles apenas multiplicaria o número de dados 

sem diferença morfossintática ou semântica relevante para este estudo. 

 

(7)... ação emocional, mental, moral, motivadas pelas constelações familiares. (AELT)  

 

(8)... compreende à época de transformações parciais e globais, profundas ou ligeiras, 

ocultas ou aparentes. (AELT) 

 

g) Nos casos de dois ou mais modificadores não coordenados, foi analisada a 

relação de cada modificador em relação ao que toma como nome. 

 

(9)... daí as inibições inevitáveis ligadas ao sexo. (AELT) 

 

h) SN com modificador separado do nome por pausa não foi considerado, tendo 

em vista que tal adjetivo não se articula imediatamente a um nome nominal, mas ao segmento 

discursivo que o contém, tal como uma inserção parentética (JUBRAN, 1999) com valor de 

ressalva, adendo etc.  

 

(10) A ideia, ainda hoje corrente, de adolescência como período de crise da vida... (AELT) 

 

i) SN com modificador na forma de particípio ou gerúndio, que poderia ser 

analisado como oração reduzida, e não como adjetivo, não foi identificado para análise.  

 

(11)... as crises surgidas nessa hora da vida são mais criações... (AELT). 

 

(12)... são os atos praticados na infância, os hábitos adquiridos nesta época da vida. (AELT) 
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(13)... mas a educação recebida até aí imprimirá sua marca inapagável. (AELT) 

                                     

j) Expressões idiomatizadas em locuções como em linha direta, em grande parte, 

ao mesmo tempo, não foram identificadas para análise.   

     

(14)... que era ao mesmo tempo do seu nascimento a cidade de Santos... (AELT)                                      

 

Tomadas essas decisões metodológicas quanto à delimitação de nosso objeto, 

passa-se, na próxima seção, a tratar dos procedimentos de descrição e análise das ocorrências 

identificadas na amostra. 

4.2.2 Procedimentos de descrição e análise das ocorrências 

  

A pesquisa buscou respostas para os seguintes questionamentos: Que alinhamen-

tos existem para a posição do modificador lexical em relação ao nome do sintagma nominal? 

Existem alinhamentos quanto à proximidade do modificador com relação ao nome nos casos 

de existência de mais de um modificador lexical no sintagma nominal? Existem indetermina-

ções de fronteira categorial entre operadores e modificadores na codificação morfossintática 

do sintagma nominal? 

Nessa etapa de descrição e análise qualitativa, cada ocorrência identificada segun-

do os critérios de identificação apontados na seção anterior foi analisada de acordo com as 

categorias definidas com base na fundamentação teórica da pesquisa. Nessa tarefa de análise 

qualitativa dos dados, as seguintes categorias foram definidas como parâmetros importantes 

para a verificação das hipóteses formuladas.  

Essas categorias de análise das ocorrências concernem, mais especificamente, aos 

níveis Representacional e Morfossintático da Gramática Discursivo-Funcional. No entanto, é 

imprescindível considerar as formulações relativas ao Nível Interpessoal, tendo em vista que 

elas representam uma possibilidade de alinhamento pragmático que compete pela codificação 

morfossintática do SN.  

Ilustramos, a seguir, as variáveis utilizadas na análise das ocorrências. 

 

a) Categoria semântica designada pelo SN: 

Propriedade 
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(15) ... embora as qualidades inatas do indivíduo influam sobre o desenvolvimento da perso-

nalidade... (AELT)       

 

Indivíduo 

(16) ...o homem civilizado, acrescenta esse autor, reconstruindo a vida sexual, entre muitas 

coisas belas (AELT)        

 

Estado-de-Coisas
121

 

(17) ...não é um momento que define uma modificação repentina mas simplesmente a ocasião 

em que o movimento. (AELT)        

 

Conteúdo Proposicional 

(18) ... desorientar as previsões mais prudentes de psicólogos e educadores. (AELT)                                        

 

Lugar 

(19) ... a academia ergue-se no meio brasileiro como um ponto referencial, uma espécie de 

foco... (AMLO) 

 

Razão 

(20) ...pode ser interpretada por qualquer razão menos pela inferioridade de nível mental. 

(AELT)                

 

Tempo 

(21) O aprendido até o momento pubertário é conservado rigorosamente... (AELT)                                        

 

Quantidade 

(22) e os traços físicos que denotam a maior ou menor quantidade de sangue negro (AELT)                       

 

Conteúdo Comunicado 

(23) ....põem em seu justo valor as afirmações já de si evidentes ...                                        

 

Categoria metalinguística  

(24) ...vinham-lhe do fundo lírico frases e frases belas.                                                    

 

b) Nível do atuação do modificador:  

Interpessoal (Pragmático)  

(25) ... A Literatura nos oferece um quadro admirável... (AMLO) 

 

Representacional (Semântico) 

 (26) ... facilitam, por todos os meios, das classes operárias .... (AELT). 

 

                                                 
121

 Nomes que pudessem ser interpretados como Episódios foram analisados como Estados-de-coisas, tendo em 

vista o interesse na distinção entre entidades de ordens diferentes. 
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c) Domínio semântico do modificador  

Qualidade 

(27) ... os óculos pretos ainda o tornavam mais conspícuo (AMLO)                                                

 

Quantidade 

(28) ... e me pediu desculpas por não ser um menino com os olhos embaçados e as suas gran-

des orelhas... (CCILD)                                                    

 

Localização 

(29) ... doze horas na praça mais central. (CCILD)                                                               

 

Tempo 

(30) ... a leitura total da edição recente de José Olympio facilitara-me a apreensão... (AMLO)                          

 

Maneira 

(31) ... a única estrutura que se desenvolve universalmente de maneira rápida é a das glându-

las e órgãos do... (AELT) 

 

Modalidade 

(32) ... nossos estudos sobre o possível papel que desempenham os fatores hereditários na.... 

(AELT)     

 

d) Função semântica do modificador 

Determinativa 

(33) Não é possível, nem persistir no mesmo tratamento em todos os períodos de desenvolvi-

mento... (AELT)                

 

Avaliativa 

(34) você vai conhecer um vovô muito gentil (CCILD)                                                            

 

Classificadora 

(35) que a Academia Existe, e existe imensamente, para o povo brasileiro... (AMLO)                                

 

e) Tipo de Propriedade:  

Subjetiva  

(36) com que sorvia o bom bourgogne branco (AMLO) 

 

Objetiva 

(37) com que sorvia o bom bourgogne branco (AMLO) 

 

f) Posição do modificador em relação ao nome:  
Antes do nome 

(38) ... profundas pesquisas tem sido feitas nesse terreno nos últimos anos... (AELT),                                  

 

Depois do nome 

(39) ... e, além das condições materiais, não devemos esquecer as influências intelectuais, 

sociais e morais...( AELT) 
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g) Posição do modificador em relação ao nome (Distribuição):  

Imediatamente antes do nome (IAN) 

(40) ... Põem em seu justo valor (AELT) 

                                                                       

Mediatamente antes do nome (MAN) 

(41) ... a despeito do fato, a situação nos últimos três anos foi a pequena vantagem de tal rega-

lia obtida... (AELT) 

 

Imediatamente depois do nome (IDN) 

(42) e prossegue: se um poder superior pudesse tratar o homem como este trata os animais 

domésticos, ... (AELT) 

 

Mediatamente depois do nome (MDN) 

(43) ... a maior tolerância no meio familiar urbano por certos deslizes dos filhos... (AELT) 

 

modificadores coordenados (Mcoor) 

(44)....compreende à época de transformações parciais e globais, profundas ou ligeiras, ocul-

tas ou aparentes. (AELT) 

 

nomes coordenados (Ncoor) 

(45) Disposições, hábitos, informações, atitudes anteriores vão influir (AELT) 

 

h) Possibilidade de mudança de posição do modificador: Sim/Não 

Quanto à possibilidade de mudança de posição do modificador lexical sem 

alteração de sentido ou função, como ilustramos, respectivamente, a seguir: 

(46) Se causas poderosas impedem o desenvolvimento... (AELT)  

(47) Em certas circunstâncias, condições exteriores podem agir... (AELT) 

 

i) Quantidade de modificadores no SN: 1, 2, 3 

(48) ... a maior tolerância no meio familiar urbano  por certos deslizes dos filhos... (AELT) 

(49) ... com que sorvia o bom bourgogne branco logo seguido de um grande bordeaux rouge...   

(AMLO) 

(50) ... e, além das condições materiais, não devemos esquecer as influências intelectuais, 

sociais e morais... ( AELT) 

 

j) Presença de sintagma preposicionado no sintagma nominal: Sim/Não. 

(51) ... a leitura total da edição recente de José Olympio facilitara-me a apreensão... (AMLO)                          

(52) ...e, além das condições materiais, não devemos esquecer as influências intelectuais, so-

ciais e morais...( AELT) 

 

k) Estrutura do modificador lexical:  

Adjetivo 

(53) a pressa de entrar na vida prática...  (AELT)                                                              
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Adjetivo + Complemento 

(54) ... como vemos aqui, Freeman não limita a ação modificadora do ambiente apenas aos 

primeiros oito anos... (AELT)                                                              

 

Intensificador + Adjetivo 

(55) em seguida, porém, o mesmo autor chega à conclusão mais valiosa afirmando... (AELT)                            

 

Advérbio + Adjetivo 

(56) ... vi então diante de mim aquela graça ainda adolescente, aqueles olhos de antílope, a-

quele sorriso ... (AMLO) 

 

Intensificador + Adjetivo + Complemento 

(57) ... senti necessidade de comunicar-me com amigos mais próximos dele do que eu... (A-

MLO)                           

 

Após a análise das ocorrências, foi feito o cálculo de frequência simples numérica 

e percentual, bem como o cruzamento de algumas variáveis, com o uso do programa Statisti-

cal Package for Social Science (SPSS) versão 22 para o Windows (SPSS). Essa estatística 

simples nos permitiu fazer algumas considerações sobre as hipóteses que formuladas a respei-

to da indeterminação de fronteira entre Operador gramatical e modificador lexical, bem como 

sobre os possíveis alinhamentos de natureza Interpessoal (Pragmática) ou Representacional 

(Semântica) na codificação dos modificadores lexicais no sintagma nominal no português 

brasileiro escrito contemporâneo. Em diálogo com a teoria, os resultados quantitativos foram 

interpretados tendo em vista o propósito de formular possíveis generalizações sobre o fenô-

meno investigado nesta pesquisa. 
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5 UMA ANÁLISE DOS MODIFICADORES LEXICAIS DO SINTAGMA NOMINAL 

EM TEXTOS ESCRITOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO  

 

A pesquisa relatada nesta tese se desenvolve em torno de três questões centrais: 

Que alinhamentos existem para a posição do modificador lexical em relação ao nome do sin-

tagma nominal? Existem alinhamentos quanto à proximidade do modificador com relação ao 

nome nos casos de existência de mais de um modificador lexical no sintagma nominal? Exis-

tem indeterminações de fronteira categorial entre operadores e modificadores na codificação 

morfossintática do sintagma nominal? 

Neste capítulo, encontram-se os resultados da análise qualitativo-quantitativa das 

ocorrências, segundo as categorias apontadas e ilustradas no capítulo anterior, bem como o 

cruzamento dessas categorias e a discussão dos resultados à luz dos pressupostos teóricos do 

Funcionalismo linguístico e, particularmente, da Gramática Discursivo-Funcional. Esses re-

sultados nos permitiram avaliar as hipóteses formuladas no início desta pesquisa, a respeito de 

condicionamentos pragmáticos, semânticos e morfossintáticos na codificação dos modificado-

res lexicais no SN em textos escritos do português contemporâneo.  

Como já se disse, a pesquisa utilizou dados obtidos em textos do Banco de Dados 

de Língua Escrita Contemporânea no Brasil, que está armazenado no Centro de Estudos 

Lexicográficos da Faculdade de Ciências e Letras, Campus da UNESP de Araraquara-SP. 

Desse banco de dados, foi analisada uma amostra constituída por textos pertencentes às 

literaturas Técnica, Oratória e Dramática. 

Na tabela 1, a seguir, é apresentado o volume textual de cada amostra textual, bem 

como o número total de ocorrências identificadas, segundo os critérios apontados no capítulo 

anterior, em cada um dos textos que representam, na constituição do corpus, as literaturas 

Técnica, Oratória e Dramática.  

 

Tabela 1: Modificadores Lexicais nas Literaturas  

Técnica, Oratória e Dramática 

ARQUIVO 
QUANTIDADE DE 

PALAVRAS 

  QUANTIDADE DE 

OCORRÊNCIAS 

AELT 3279 200 

AMLO 3682 142 

CCILD 3855 69 

TOTAL 10816 411 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Os resultados mostram que, apesar de apresentarem volume textual aproximado, 

medido na quantidade de palavras, os três textos, relativos aos três tipos de literatura, 

apresentam diferenças significativas em relação à frequência de SN com modificadores 

lexicais. O texto de literatura Técnica apresenta mais ocorrências (200), seguido do texto de 

literatura Oratória (142) e do texto de literatura Dramática (69). Embora não tenham sido 

formuladas questões e hipóteses atinentes a possíveis condicionamentos desses três tipos de 

literatura sobre o uso de modificadores lexicais, a natureza informativa do texto Técnico que, 

no contínuo, está mais próximo da escrita estereotípica do que os textos de Oratória (escrito 

para ser falado) e Dramática (simulação da fala), parece explicar a frequência maior desses 

modificadores.    

São apresentados, a seguir, os resultados obtidos na análise, segundo cada uma 

das categorias de análise previstas na metodologia desta pesquisa, das ocorrências de 

modificador lexical em SN na amostra constituída.  Essa análise tem natureza qualitativa, pois 

avalia cada dado segundo diferentes parâmetros; e tem natureza quantitativa, pois faz, por 

intermédio do programa computacional Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 

22 para o Windows (SPSS), o cálculo de frequências simples e o cruzamento (Crosstab) das 

categorias de análise que descrevem a manifestação dos modificadores lexicais do SN nas 411 

ocorrências.  

A apresentação e a discussão dos resultados se iniciam pela análise do nível de 

atuação do modificador lexical. Em seguida, passa-se aos aspectos semânticos relativos ao 

Nível Representacional, tais como categoria semântica do nome, a função semântica e o 

domínio semântico do modificador, depois se continua, apresentando os resultados 

concernentes aos parâmetros morfossintáticos, tais como posição do modificador lexical em 

relação ao nome, mobilidade do modificador lexical, presença de sintagma preposicionado. 

As categorias de análise relativas ao Nível Interpessoal (Pragmáticas) são tratadas no cotejo 

com as categorias de análise relativas ao Representacional (Semânticas) quando, por exemplo, 

são distinguidos, nas ocorrências, modificadores como Propriedades que atuam no Nível 

Representacional (Homem pobre – modificador da entidade Indivíduo) daqueles que atuam no 

Nível Interpessoal (Pobre homem – modificador do Subato Referencial).  

As seções a seguir destinam-se à apresentação dos resultados gerais e, também, à 

discussão das hipóteses formuladas nesta pesquisa por meio da análise, interpretação e 

discussão dos resultados apresentados conforme a pertinência para a questão formulada. 
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5.1 Resultados gerais 

a) Categoria semântica designada pelo SN 

 

A tabela a seguir apresenta os resultados relativos à análise da categoria semântica 

designada pelo SN identificado na amostra.  

Tabela 2: Categoria semântica designada pelo SN 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Propriedade (30,4%) se destaca como categoria semântica mais frequente entre 

os SN identificados na amostra, frequência muito próxima à da categoria Indivíduo (28,7%). 

Tendo em vista que a categoria Propriedade se caracteriza como entidade de ordem zero, o 

que significa dizer que ela não é avaliada em termos de sua existência, mas de sua aplicabili-

dade, esse resultado já era esperado. Sendo o texto de literatura Técnica aquele que fornece, 

proporcionalmente, o maior número de ocorrências identificadas, os SN que designam Propri-

edades são, frequentemente, conceitos abstratos, tais como são ilustrados a seguir
122

: 

 

(1) Cada período tem suas características precisas, e cada um deles, sendo uma continuação 

do antecedente... (AELT) 

    

Entende-se que o nome característica, em (1), designa uma Propriedade lexical, 

sendo ela atribuída a outras categorias semânticas. 

 A categoria Indivíduo (28,7%), entidade de segunda ordem, que pode ser avaliada 

em termos de sua existência, é a segunda mais frequente entre os SN identificados na amostra. 

Essa categoria semântica, associada ao SN prototípico, é ilustrada no exemplo a seguir: 

                                                 
122

 A numeração dos exemplos reinicia-se em cada capítulo. 

Categoria semântica N % 
Propriedade 125 30,4 
Indivíduo 118 28,7 
Estado-de-Coisas 73 17,8 
Lugar 40 9,7 
Razão 15 3,6 
Tempo 15 3,6 
Conteúdo proposicional 13 3,2 
Maneira 5 1,2 
Conteúdo Comunicado 3 0,7 
Categoria metalinguística 2 0,5 
Quantidade 2 0,5 
Total 411 100,0 
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(2) Respeitando os críticos científicos, os enquadradores das direções literárias... (AMLO) 

   

A terceira categoria mais frequente, nos dados analisados, é o Estado-de-Coisas 

(17,8%), entidade de segunda ordem, que pode ser avaliada em termos de sua realidade, sen-

do, portanto, localizável no tempo. O SN da frase abaixo traz um exemplo de Estado-de-

Coisas como categoria semântica denotada.   

 

(3) Se houve um bom trabalho, se se gravaram imagens sãs, belas, nobres, ... (AELT)         

 

As demais categorias se distribuem em Lugar (9,7%), Conteúdo Proposicional 

(3,2%), Razão e Tempo (cada uma com 3,6%), Maneira (1,2), Quantidade e Categoria meta-

linguística (cada uma com 0,5%), ilustradas, respectivamente, nos exemplos a seguir: 

 

(4)  ....os ambientes desfavoráveis ou empobrecidos durante esse tempo retardarão ou restrin-

girão o desenvolvimento... ...(AELT) 

 

(5) ....desorientar as previsões mais prudentes de psicólogos e educadores...(AELT) 

 

(6) Se causas poderosas impedem o desenvolvimento... (AELT) 

 

(7) ... durante a infância e os primeiros anos da adolescência... (AELT) 

 

(8) Vejam, ela tem bons modos. (CCILD)  

 

(9) ... e os traços físicos que denotam a maior ou menor quantidade de sangue negro  (AELT)                        

 

(10) Vinham-lhe do fundo lírico frases e frases belas. (AMLO)    

 

Nos exemplos acima, vê-se que os Subatos referenciais desempenhados pelos SN 

recebem designações no Nível Representacional, em que as entidades são tratadas como 

categorias ontológicas representadas na língua, sendo, portanto, semânticas. Além disso, no 

Nível Representacional, com a noção de recursividade para a qual a GDF chama a atenção, é 

possível designar um Estado-de-Coisas por meio de um Núcleo lexical (trabalho), e não 

apenas por um Núcleo Configuracional, o que se teria  numa estrutura de predicado e 

argumentos.  

Além disso, no Nível Representacional, podem-se designar entidades do próprio 

código linguístico, isto é, por meio do recurso da metalinguagem, representar uma unidade de 
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análise linguística, algumas vezes, relativa a outro nível, Interpessoal, Morfossintático ou Fo-

nológico. É o que se tem no exemplo (10), em frases belas. Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 

275) usam o termo linguagem reflexiva para designar o uso da linguagem para falar sobre a 

linguagem. Desse modo, todas as unidades interpessoais, morfossintáticas e fonológicas po-

dem, assim, entrar no Nível Representacional.  

 

b) Nível do modificador lexical 

 

Hengeveld (2008, p. 221) distingue três tipos de modificadores do SN: a) o 

predicado de atitude subjetiva, que atua no Nível Interpessoal (Σ
R
); b) o predicado do 

referente (σ
x
); c) o predicado de referência (σ

f
).

123
  

Nessa classificação, interessa a natureza do que o modificador toma por escopo. 

Considerando-se os dois níveis de formulação da GDF, vê-se que o primeiro tipo de 

modificador atua no Nível Interpessoal, enquanto os outros dois atuam no Nível 

Representacional, respectivamente, sobre a entidade denotada como um todo (Referente) e 

sobre a Propriedade (Referência).  

As categorias de análise utilizadas nesta pesquisa assumem diferentes perspecti-

vas para uma caracterização mais efetiva dos modificadores lexicais identificados na amostra. 

Inicialmente, é identificado se o modificador atua no Nível Interpessoal (Pragmático) ou no 

Nível Representacional (Semântico). A análise dessa categoria é importante para a considera-

ção do alinhamento interpessoal ou representacional na codificação dos modificadores na es-

trutura do SN. 

A tabela a seguir apresenta os resultados relativos à análise do nível de Formula-

ção (Interpessoal ou Representacional) em que o modificador lexical atua no sintagma nomi-

nal identificado na amostra.  

                                                 
123

 “Oh my god, the poor (Σ
R
) doctor was going to just tell me the results! Had I run into the rarest of species, 

one most people would have thought was extinct in the western world: a poor (σ
x
) doctor? A poor (σ

f
) doctor, 

dentist or nurse can cause huge harm to a patient in 16 minutes let al. one 16 weeks.” (HENGEVELD, 2008, p. 

221) 
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Tabela 3: Nível do modificador Lexical 
Nível N % 

Interpessoal 57 13,9 
Representacional 354 86,1 
Total 411 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como já se esperava, a atuação do modificador no Nível Representacional é mais 

frequente nos dados (86,1%). O texto de literatura Técnica, sendo de natureza mais informati-

va e objetiva, não costuma apresentar a ocorrência de modificadores do Nível Interpessoal, 

que se caracterizam como avaliações de natureza subjetiva. Seguem exemplos que ilustram, 

respectivamente, a modificação nesses dois níveis. 

 

(11) ... advêm das incorretas formações das constelações familiares ... (AELT)          

 

(12) Num outro plano ao alto, o homem gordo sustenta J. erguida nos braços. (CCILD)  

 

(13) ... o do grande Alceu, intitulado O Incrível Sexagenário... (AMLO)...          

 

 Em (11) e (12), há modificadores que atuam no Nível Representacional. Em (11), fa-

miliares é modificador da Propriedade constelações (constelações familiares), sendo uma 

subpropriedade (familiares) da Propriedade que é núcleo do SN (constelações). Em (12), gor-

do é modificador da entidade denotada pelo SN, no caso, da categoria semântica Indivíduo (o 

homem gordo). Já em (13), um modificador atua no Nível Interpessoal, de natureza subjetiva, 

traduzindo a admiração do autor pelo escritor referido (o grande Alceu), sendo, portanto, mo-

dificador de um Subato Referencial.   

 

c) Domínio semântico do modificador lexical 

 

A análise dessa categoria é relevante, sobretudo, na consideração da indetermina-

ção entre Operadores e Modificadores. Como já se disse, a GDF distingue Operadores de 

Modificadores atribuindo, aos Operadores, estratégias gramaticais e, aos Modificadores, estra-

tégias lexicais.
124

 A princípio, assume-se que todos os SN identificados na amostra utilizada 

                                                 
124

 Heads and modifiers represent lexical strategies, while operators and functions represent grammatical 

strategies. (HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p. 13) 
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nesta pesquisa apresentam elementos com algum conteúdo lexical. Entre eles, encontram-se 

alguns itens que, à esquerda do nome, alteram seu sentido lexical e passam a operar como 

estratégias gramaticais.   

Acredita-se que, nas línguas naturais, alguns domínios semânticos são tipicamente 

relacionados a paradigmas gramaticais, sendo, portanto, codificados por Operadores, e não 

por Modificadores.  

A tabela a seguir apresenta os resultados relativos à análise do domínio semântico 

a que pertence o Modificador lexical identificado no sintagma nominal.  

 

Tabela 4: Domínio Semântico do Modificador  

Domínio Semântico N % 

Qualidade 304 74 

Quantidade 44 10,7 

Tempo 35 8,5 

Localização 19 4,6 

Maneira 5 1,2 

Modalidade 4 1 

Total 411 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tendo um Modificador lexical tipicamente uma função de caracterização, não 

surpreende o fato de que a categoria Qualidade (74%) tenha sido a mais frequente nos dados. 

Sabe-se que o rótulo Qualidade pode abrigar vários sentidos, o que corrobora a natureza lexi-

cal dos Modificadores. Nos exemplos a seguir, são apresentados alguns SNs com Modificado-

res do amplo domínio semântico da Qualidade. 

 

(14) .... fatores hereditários e fatores mesológicos... (AELT) 

 

(15) Entretanto, uma voz prestigiosa, a de Afonso Celso, surpreendia-me... (AMLO) 

 

(16) ... você vai conhecer um vovô muito gentil ... (CCILD)  

 

Foi destacada a frequência do domínio Quantidade (10,7%) entre os Modificado-

res da amostra. Esse domínio foi identificado na expressão de quantidade (número), tamanho 

e intensidade, respectivamente, ilustrados a seguir: 
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(17) ... com uma grande quantidade de bugigangas  (CCILD) 

 

(18) Com um grande edifício de vidro no centro...   (CCILD)       

 

(19)... Entra um forte barulho de trânsito pela janela aberta.  (CCILD)  

 

Com frequência de 8,5% e 4,6%, foram identificados, respectivamente, Modifica-

dores nos domínios de Tempo e Localização, ilustrados a seguir. 

 

(20) ... Profundas pesquisas têm sido feitas nesse terreno nos últimos anos... (AELT) 

 

(21) ... doze horas na praça mais central. (CCILD)   

 

Com menor frequência, estão os Modificadores lexicais categorizados como per-

tencentes aos domínios de Maneira (1,2%) e Modalidade (1%), ilustrados, respectivamente, a 

seguir: 

 

(22) A única estrutura que se desenvolve universalmente de maneira rápida é a das glândulas 

e órgãos ... (AELT) 

 

(23) Nossos estudos sobre o possível papel que desempenham os fatores hereditários... (AELT) 

  

A frequência mais alta de modificadores lexicais do domínio semântico aqui iden-

tificado como Qualidade sugere que, de fato, a natureza de um Modificador é essencialmente 

lexical, com significação mais aberta e diversificada.  

Cumpre observar, ainda, que se, por um lado, os domínios semânticos de Quanti-

dade e Tempo são menos frequentes (type) no uso geral dos modificadores lexicais, alguns 

itens, aqui também identificados como modificadores lexicais, pertencentes a esses dois do-

mínios, têm significativa frequência (token).
125

 Esse é o caso de numerais lexicais como pri-

meiro, identificado em 16 ocorrências como as que se encontram a seguir: 

 

(24) ... nos oito primeiros anos de vida, ou seja, na infância... (AELT) 

 

(25) ... o rapaz de Sergipe que acabava de publicar o seu primeiro livro... (AMLO) 

 

                                                 
125

 A frequência token (ou de ocorrência) consiste no número de vezes em que uma unidade linguística ocorre 

num corpus. (BYBEE, 2006) 
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Essa maior frequência de uso do item primeiro sugere que ele está numa região de 

indeterminação de fronteira com elementos gramaticais, tipicamente caracterizados pela alta 

frequência. Além disso, à semelhança dos itens gramaticais codificados como Determinantes 

no SN, ele se coloca, geralmente, à esquerda do nome.     

 

d) Função semântica do modificador  

 

As funções semânticas do Modificador aqui consideradas dizem respeito a distin-

ções entre Modificadores avaliativos, classificadores e determinativos. 

A tabela a seguir apresenta os resultados relativos à análise da função semântica 

do Modificador lexical identificado no sintagma nominal. 

 

Tabela 5: Função Semântica do Modificador 
Função  

Semântica 
N % 

Avaliativa 238 57,9 
Classificadora 138 33,6 
Determinativa 35 8,5 
Total 411 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Os Modificadores avaliativos, mais frequentes nos dados (57,9%), são aqueles 

que atribuem ao nome uma determinada Propriedade, sendo esta qualificação, mesmo de na-

tureza objetiva, dependente de um julgamento do falante, tal como no exemplo a seguir: 

 

(26) Aparece um senhor gordo fumando um charuto...  (CCILD)        

 

Já os Modificadores classificadores (33,6%) são, segundo Borba (1996), definido-

res, colocando o referente do substantivo numa subclasse, o que, em geral, não depende de um 

julgamento do falante. É o que se vê nos adjetivos que indicam nacionalidade, como em nor-

te-americanos no exemplo a seguir: 

 

(27) Os antropólogos norte-americanos, escreve Linton, guiados por Boas,...  (AELT)  
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O Modificador com função determinativa se antepõe ao nome para delimitar-lhe a 

extensão, em geral, com uma expressão relativa aos domínios de Quantidade e Tempo, como 

está nos exemplos a seguir: 

 

(28) ... em que crescem os membros das diversas sociedades (AELT)          

 

(29) A despeito do fato, a situação nos últimos três anos ... (AMLO) 

 

(30) As condições que presidiram nossos primeiros anos... (AMLO) 

 

 

Os modificadores com função determinativa, em destaque nos exemplos acima, se 

encontram na fronteira entre modificadores e Operadores ou, mais especificamente e nos ter-

mos da Sintaxe estrutural, entre modificadores e Determinantes do SN. Com efeito, esses mo-

dificadores tendem a ocupar a posição anterior ao nome, tal como os Determinantes (artigos, 

pronomes adjetivos, numerais). Com relação ao seu comportamento funcional, chama a nossa 

atenção o pertencimento desses modificadores com função determinativa a domínios semânti-

cos tipicamente codificados por elementos gramaticais.   

 

e) Tipo de Propriedade 

 

Entende-se que um modificador denota uma propriedade de natureza objetiva 

quando ele não decorre de um julgamento pessoal e subjetivo do falante.  

Dados quantitativos relativos à natureza objetiva ou subjetiva do modificador le-

xical encontram-se na tabela a seguir.  

 

Tabela 6: Propriedade do Modificador 
Propriedade N % 
Objetiva 292 71 
Subjetiva 119 29 
Total 411 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os modificadores lexicais que descrevem Propriedades objetivas foram mais fre-

quentes nos dados (71%), o que não surpreende, sobretudo, porque a amostra é constituída de 

textos escritos, mesmo considerando que o texto de Oratória foi previamente escrito para ser 

apresentado oralmente, e o texto dramático foi previamente escrito para representar situações 
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de fala. Além disso, o texto de literatura Técnica, que apresenta, proporcionalmente, mais o-

corrências do que cada um dos outros dois textos mais próximos da fala, apresenta caráter 

essencialmente informativo e referencial.  

A seguir, é ilustrado o tipo de Propriedade objetiva presente no modificador lexi-

cal do SN na amostra: 

 

(31) ... mais alta permanência do meio rural, nos cursos superiores, pode ser interpretada por 

qualquer... (AELT) 

 

A Propriedade do modificador lexical rural, em (31), tem natureza objetiva, não 

sendo, portanto, reveladora de uma atitude subjetiva do autor ao assim caracterizar o meio 

(meio rural) a que se refere.  

Já os modificadores que expressam uma propriedade subjetiva, com frequência 

menor nos dados (29%), revelam uma atitude do autor em relação ao referente do nome, como 

no exemplo a seguir: 

 

(32)... este bom presente que você nos fez. (AMLO)                                                                 

 

Na ocorrência (32), a Propriedade expressa no Adjetivo bom, com que o autor 

qualifica o presente recebido, tem natureza subjetiva, já que resulta de uma avaliação subjeti-

va, pessoal, que ele faz do referente.  

Três categorias de análise parecem sobrepor-se integralmente, mas elas não são 

completamente automáticas, o que motivou mantê-las na observação da natureza dos alinha-

mentos, pragmático ou semântico sobre a codificação dos modificadores lexicais no SN aqui 

analisados. Ao serem os modificadores categorizados como relativos aos níveis Interpessoal 

ou Representacional, não foram analisados, de modo automático, respectivamente, como sen-

do propriedades subjetiva ou objetiva, nem de funções avaliativa ou classificadora.  

Há, de fato, uma semelhança entre ter atuação como modificador do Nível Inter-

pessoal (Pragmático), ser Propriedade subjetiva e ter função avaliativa. Um modificador lexi-

cal é identificado um como modificador do Nível Interpessoal quando se pode considerar que 

tal modificador atua, na codificação do SN, em alguma camada desse nível, particularmente 

no Subato referencial. Em geral, nesses casos, a natureza subjetiva da Propriedade expressa 
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por esse modificador tem mais relevo do que seu sentido representacional mais comum, tal 

como ocorre no exemplo a seguir: 

 

(13) ... o do grande Alceu, intitulado O Incrível Sexagenário... (AMLO) 

 

No exemplo acima, o modificador grande não descreve dimensão concreta, obje-

tiva, mas abstrata, subjetiva, na avaliação eufórica que o autor faz do referente.  

Por outro lado, um modificador com Propriedade subjetiva nem sempre pode ser 

analisado como atuante no Nível Interpessoal. Veja-se o uso da Propriedade longa no exemplo 

a seguir: 

 

(33) ... ainda estremunhante da longa sonolência colonial ... 

  

A avaliação de que resulta a qualificação da sonolência colonial como longa pode 

ser de natureza subjetiva, mas isso não faz desse tipo de modificador uma estratégia lexical de 

modificação de um Subato Referencial na língua portuguesa.  

Quanto à distinção que foi feita na análise das funções semânticas dos modifica-

dores, é chamada a atenção para o fato de que a função avaliativa, que nesta Tese é distingui-

da da função classificadora e da função determinativa, pode apresentar uma Propriedade de 

natureza subjetiva ou objetiva, como é ilustrado, respectivamente, nos exemplos a seguir. 

 

(34) ... tendo na memória o belo esgazeamento dos seus olhos... (AMLO)               

 

(35) Vamos! Ao longo da avenida existem lojas maiores que essas. (CCILD) 

                                          

 Embora os dois Adjetivos em destaque nos exemplos acima tenham função avaliativa, 

a Propriedade denotada no Adjetivo belo, em (34), resulta de uma avaliação de ordem subjeti-

va; já maiores, em (35), denota uma Propriedade de natureza objetiva.  

 

f) Posição do modificador em relação ao nome  

  

Na tabela a seguir, encontram-se os resultados relativos à análise da posição do 

modificador lexical em relação ao nome do sintagma nominal.  
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Serão identificadas, inicialmente, as posições antes e depois do nome. Essa cate-

goria de análise nos permitirá fazer algumas considerações sobre o alinhamento pragmático, 

semântico ou morfossintático no SN, bem como sobre a indeterminação entre Operadores e 

Modificadores.  

Tabela 7: Posição do modificador  
Posição  N % 

 Depois do nome 314 76,4  
 Antes do nome  97 23,6 
 Total 411 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Corroborando resultados de outras pesquisas sobre os modificadores do SN na 

língua portuguesa (SILVA, 2008), a posição após o nome é mais frequente (76,4%) nos dados 

analisados. Essa posição é tipicamente ocupada por modificadores lexicais de função classifi-

cadora, como está ilustrado a seguir: 

 

(36) ...os estudantes da classe operária urbana constituíam dezoito... (AELT) 

 

A posição anterior ao nome (23,6%) costuma ser ocupada por modificadores de 

natureza determinativa, na fronteira com Determinantes, e por modificadores de avaliação 

subjetiva, como se ilustra, respectivamente, a seguir: 

 

(37) ... por qualquer razão menos pela inferioridade de nível mental. (AELT)  

(13) ... o do grande Alceu, intitulado O Incrível Sexagenário... (AMLO)   

 

Vejam-se, a seguir, resultados relativos à análise da distribuição dos modificadores 

na codificação do SN.  

  

g) Posição do modificador em relação ao nome (Distribuição):  

 

Para tratar da codificação da ordem dos constituintes, a GDF faz referência a três 

posições disponíveis: a posição inicial (P
I
), a posição medial (P

M
) e a posição final (P

F
). No 

caso das posições disponíveis no SN, interessa-nos verificar, sobretudo, a posição dos modifi-

cadores lexicais em relação ao nome, se imediatamente antes ou após o nome. Essa categoria 

de análise se presta à consideração da indeterminação entre Operadores e modificadores, e 
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também pode lançar luz sobre os alinhamentos Interpessoal e Representacional na codificação 

dos modificadores do SN. Os resultados encontram-se explicitados na tabela a seguir: 

 

Tabela 8: Distribuição do Modificador  
Distribuição N % 
 IDN 279 67,9 
 IAN 94 22,9 
 MCoor 15 3,6 
 MDN 13 3,2 
 Ncoor 8 1,9 
 MAN 2 0,5 
 Total 411 100,0 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nos dados analisados, o modificador lexical ocupa, mais frequentemente, a posi-

ção imediatamente após o nome (67,9%), tal como se mostra a seguir.  

 

 (38) ... se um poder superior pudesse tratar o homem ... (AELT) 

 

Esse resultado corrobora a ideia de que a posição à direita do nome é a posição 

não marcada para os modificadores lexicais no SN em língua portuguesa.  

A segunda maior frequência registrada na análise da distribuição dos modificado-

res no SN é aquela imediatamente anterior ao nome (22,9%), como se segue abaixo: 

 

(39) ... Põem em seu justo valor  (AELT) 

                                                                       

Nos casos de SN com mais de um modificador, a posição do modificador lexical 

pode ser ainda mediatamente à direita do nome (3,2%) ou à esquerda do nome (0,5%), como 

se ilustra, respectivamente, a seguir: 

 

(40) ... a maior tolerância no meio familiar urbano por certos deslizes dos filhos... (AELT) 

 

(29) ... a despeito do fato, a situação nos últimos três anos foi a pequena vantagem de tal rega-

lia obtida... (AELT) 

 

Na análise da distribuição, considerou-se, também, a presença de modificadores 

coordenados (3,6%) e de nomes coordenados (1,9%), o que nos parecia interferir na posição 

dos modificadores lexicais. Ilustram-se, respectivamente, esses casos. 
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(41) ...compreende à época de transformações parciais e globais, profundas ou ligeiras, ocul-

tas ou aparentes. (AELT) 

 

(42) Disposições, hábitos, informações, atitudes anteriores vão influir (AELT) 

 

Nos casos de nomes e modificadores coordenados, não foi considerada a posição 

de cada um desses itens coordenados, mas se atentou para o fato de que, como ilustra o 

exemplo (41), a enumeração de modificadores para o nome transformações poderia ser ainda 

mais extensa. Em (42), o modificador lexical anteriores aplica-se a todos os nomes da 

sequência (Disposições, hábitos, informações, atitudes), sendo a posição logo após o último 

nome da enumeração a codificação mais adequada para essa interpretação. 

 

h) Mobilidade do modificador lexical 

 

Foram analisadas as ocorrências quanto à possibilidade de mudança de posição do 

modificador lexical sem alteração de sentido ou função.  

 

Tabela 9: Mobilidade do Modificador  
Mobilidade N % 
 NÃO 290 70,6 
 SIM 121 29,4 
 Total 411 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como se vê na tabela, a impossibilidade de mudar a posição do modificador 

lexical para antes ou depois do nome, sem alteração semântica ou pragmática (70,6%) é mais 

frequente nos dados do que a possibilidade. A restrição à mobilidade dos modificadores 

lexicais no SN sugere condicionamentos pragmáticos, semânticos e morfossintáticos para a 

codificação da posição desses modificadores.  

A possibilidade de mudança de posição do modificador, seja de um modificador 

posposto para a posição anteposta ao nome (exemplo 6), seja de um modificador anteposto 

para a posição posposta ao nome (exemplo 42), é ilustrada nos exemplos a seguir. 

 

(6) Se causas poderosas impedem o desenvolvimento... (AELT)  
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(6a) Se poderosas causas impedem o desenvolvimento...  

 

(20) ... profundas pesquisas tem sido feitas nesse terreno nos últimos anos... (AELT) 

 

(20a) ... pesquisas profundas tem sido feitas nesse terreno nos últimos anos...       

                                 

Em (20), há um exemplo de SN com modificador lexical de função avaliativa que 

pode ser deslocado da posição posterior ao nome para a posição anterior, sem alteração de 

sentido ou função. Também o modificador lexical do SN no exemplo (20) pode ser deslocado, 

dessa vez, da posição anterior ao nome para a posição posterior, sem alteração semântica ou 

funcional. 

Por outro lado, alguns modificadores lexicais, tais como os de função 

classificadora ou determinativa, tendem a selecionar uma posição peculiar, diminuindo, por 

esse motivo, a possibilidade de mudança na posição. Essa impossibilidade de mudança na 

posição do modificador lexical ocorre, frequentemente, quando a mudança é feita da posição 

anterior ao nome para a posição posterior, como ilustram as ocorrências a seguir. 

 

(43 ) Em certas circunstâncias, condições exteriores podem agir ...(AELT) 

(43a  Em circunstâncias certas, condições exteriores podem agir ... 

 

(44) .... a propósito do nosso último encontro em Paris...(AMLO)    

(44a) .... a propósito do nosso encontro último em Paris... 

 

Em (43), o modificador lexical certas deixa indefinido a que circunstâncias o 

autor se refere, comportando-se, desse modo, como um elemento operador de indeterminação. 

Já em (43a), o modificador lexical certas tem natureza qualitativa e caracteriza as 

circunstâncias como adequadas. Também em (44), a colocação de último na posição após o 

nome parece aceitável, mas não é muito frequente, tendo em vista a função determinativa (e 

não avaliativa) desse modificador, que se encontra na posição anterior ao nome.  

Em (31), contrariamente, a mudança de posição do modificador lexical rural da 

posição posterior para a posição anterior ao nome acarreta, pelo menos, um estranhamento, já 

que esse tipo de modificador tem função tipicamente classificadora.  

(31) ... mais alta permanência do meio rural, nos cursos superiores, pode ser interpretada por 

qualquer...   (AELT) 
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*(31a) ... mais alta permanência do rural meio, nos cursos superiores, pode ser interpretada 

por qualquer...   (AELT) 

 

Alguns modificadores parecem fixar-se numa posição formando, com o nome, 

uma unidade de processamento memorizada, de recuperação holística (LEHMANN, 2002). É 

o que acontece, por exemplo, nas ocorrências a seguir: 

 

(45) Falar mal da Academia tornou-se prova de mau gosto... (AMLO)                                                   

 

(46) Vejam, ela tem bons modos (CCILD)                                                                          

 

A alta frequência no uso desses modificadores antes do nome (mau gosto, bons 

modos), o que reflete sua natureza de Propriedade de avaliação subjetiva, promove a formação 

de uma lexia idiomática via processo de lexicalização.  

 

i) Quantidade de modificadores no SNs 

 

Na próxima tabela, estão expostos os resultados relativos à análise da quantidade 

de modificadores no mesmo sintagma nominal. Essa categoria de análise é relevante na con-

sideração dos alinhamentos interpessoal e representacional, nos casos de dois ou mais modifi-

cadores, mas também do alinhamento de natureza morfossintática, que tem a ver com a com-

plexidade linguística da codificação do SN.  

Conforme foi explicado no capítulo de Metodologia, na análise dessa categoria, 

foram também computados os modificadores na forma de locuções e orações.   

 

Tabela 10: Quantidade de Modificadores no SN 

Quantidade N % 

1 285 69,3 
2 115 28,0 
3 7 1,7 
4 2 0,5 
6 2 0,5 

Total 411 100,0 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Predominam, nos dados, os SN com apenas um modificador (69,3%), como ilus-

trado a seguir: 

 

(47) Há professores que marcam aí uma impressão indelével para o resto da vida. (AELT)  

 

Esse resultado sugere que, nos dados analisados, é essa a estrutura não marcada de 

SN com modificador lexical, sendo mais frequente e menos complexa em sua estrutura. Além 

disso, observa-se que a frequência é cada vez menor quanto maior a quantidade de modifica-

dores, ou seja, quanto maior a complexidade do SN, como ilustrado nos exemplos a seguir: 

 

(48) ... em relação à sua proporção na população geral do país, prova claramente o valor da 

inteligência ... (AELT) 

 

(49) ...admitia a liberdade irrestrita do poeta na escolha de seus assuntos ...   (AMLO) 

 

(50) ..fizéssemos uma seleção da porção mais inteligente, mais energética, mais equilibrada 

da sociedade... 

 

(51) ...condições geográficas, ecológicas, de clima, de alimentação, de habitação, de regime 

de vida... (AELT)                           

 

 

Em (49), há dois modificadores no SN, um modificador lexical e outro na forma 

de SP. Já em (50), ocorre um SN com um modificador lexical e dois modificadores com a 

estrutura de SP. Em (51) e (52), identificam-se, após o nome, casos de uma sequência de mo-

dificadores, lexicais ou na forma de SP.  

 

j) Presença de sintagma preposicionado (SP) no SN 

 

A tabela a seguir traz resultados da análise da presença de sintagma 

preposicionado no sintagma nominal. Esse SP pode ser identificado como um adjunto ou 

complemento do nome ou do adjetivo, tal como ilustrado abaixo, já que apenas interessa à 

presente análise, a quantidade de material linguístico na codificação do SN.  

Vejam-se os resultados na tabela a seguir. 
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Tabela 11: Presença de SP no SN 
Presença  N % 
NÃO 330 80,3 
SIM 81 19,7 
Total 411 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A ausência de SP no SN é mais frequente (80,3%). Esse resultado também aponta 

para uma estrutura menos complexa e mais frequente como estrutura não marcada entre os SN 

com modificador lexical nos dados analisados.  

No caso da presença de um modificador lexical e de um SP, ambos foram identifi-

cados à direita do nome, como se ilustra a seguir: 

 

(52) Embora as qualidades inatas do indivíduo influam sobre o desenvolvimento da persona-

lidade... (AELT) 

 

(53) ... são reservadas aos estudantes das classes trabalhadoras da cidade ... (AELT)                                         

 

Acreditava-se que a presença de SP à direita do nome do SN poderia levar o mo-

dificador lexical para a posição à esquerda do nome, sendo essa presença um fator de condi-

cionamento morfossintático, relativo à complexidade do material linguístico, para a codifica-

ção dos modificadores lexicais no SN. É o que se vê na situação a seguir: 

 

(54) ...advêm das incorretas formações das constelações familiares... (AELT) 

 

 

No entanto, os casos em que isso ocorre não são frequentes entre os SN com a 

presença de SP, como atestam os exemplos abaixo de cada uma das literaturas: 

 

(55) e a disposição à vida mental do filho do campo... (AELT) 

 

(56) A leitura total da edição recente de José Olympio facilitara-me a apreensão... (AMLO)  

 

(57) A partir de agora, um barulho crescente de buzinas... (CCILD)  

  

Na próxima seção, é realizado o cruzamento desse parâmetro (presença de SP no 

SN) com a análise da distribuição dos modificadores lexicais na codificação do SN e se retor-

na ao condicionamento morfossintático nessa codificação.  
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k) Estrutura do modificador Lexical 

Dados obtidos na análise da estrutura do sintagma adjetival são apresentados na 

tabela a seguir. Essa categoria de análise também se presta à consideração do alinhamento 

morfossintático na codificação do modificador lexical.  

 

Tabela 12: Estrutura do Modificador  
Estrutura do Modificador N % 

Adjetivo 365 88,8 
Intensificador + Adjetivo 20 4,9 
Adjetivo + Complemento 17 4,1 
Advérbio + Adjetivo 8 1,9 
Intensificador + adjetivo + Complemento 1 0,2 
Total 411 100 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O Modificador constituído apenas de um adjetivo, como ilustra o exemplo a 

seguir, é mais frequente nos dados analisados (88,8%).  

 

(58) A Academia, grande Vestal, mantêm aceso o fogo simbólico  (AMLO)                                          

 

A segunda estrutura de Modificador lexical mais frequente nos dados é a que 

conta com um adjetivo antecedido de um intensificador (4,9%), como no exemplo a seguir: 

 

(59) Em seguida, porém, o mesmo autor chega à conclusão mais valiosa (AELT) 

                 

            

Modificadores constituídos por adjetivo e complemento tem frequência um pouco 

menor (4,1%), e a presença desse complemento preposicionado à direita do adjetivo é uma 

exigência sintático-semântica do nome do SA.  

 

(60) ... as influências modificadoras de todas essas condições de meio que atuam ...  (AELT) 

 

Modificadores formados por adjetivo antecedido de advérbio, como ilustrado no 

exemplo a seguir, foram apenas oito casos (1,9%): 

 

(61) Eu vivia em contacto com uma poesia totalmente oposta  (AMLO)  

 

Com apenas uma ocorrência, registra-se o uso de um Modificador lexical formado 

por um adjetivo antecedido intensificador e seguido de um complemento: 
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(62) Senti necessidade de comunicar-me com amigos mais próximos dele... (AMLO) 

                    

         

 Concluindo, a análise da estrutura do Modificador lexical presente no SN nos 

mostra, novamente, que uma estrutura de menor complexidade e mais frequente pode ser 

identificada como estrutura não marcada nos dados analisados. O alinhamento 

morfossintático, relativo ao condicionamento da complexidade sintática dos Modificadores 

lexicais na posição que ocupam na codificação do SN será reavaliado na seção a seguir. 

 

5.2 Alinhamentos na Codificação do SN 

 

Assumiu-se, nesta pesquisa, a hipótese de que há alinhamentos interpessoal, re-

presentacional e morfossintático na codificação morfossintática do SN no português brasileiro 

escrito contemporâneo. Foram identificados como alinhamentos interpessoal, representacional 

ou morfossintático, respectivamente, os condicionamentos pragmáticos, semânticos e morfos-

sintáticos sobre a estrutura morfossintática do SN. 

Nesta seção, passa-se a relatar os resultados relativos aos cruzamentos feitos entre 

as categorias de análise apresentadas na seção anterior, por meio do comando Crosstab no 

Programa SPSS. Esses cruzamentos permitem-nos avaliar se há, de fato, condicionamento dos 

parâmetros relativos aos domínios pragmático (Nível Interpessoal), semântico (Nível Repre-

sentacional) e morfossintático (Nível Morfossintático) na codificação do SN e quais são eles. 

Desse modo, passa-se, mais diretamente, a discutir as questões de pesquisa e a verificar as 

hipóteses formuladas.  

 

a) Nível e Posição do Modificador  

 

Foi visto que Hengeveld e Mackenzie (2008, p.3) propõem uma estratificação 

descendente (top-down) no modelo teórico da GDF. Nesse modelo, a produção do ato 

discursivo inicia-se na intenção e termina na articulação. No Componente Gramatical da GDF, 

ocorrem, em primeiro lugar, as operações de formulação, nos níveis Interpessoal e 

Representacional, nessa ordem, e, a seguir, as operações de codificação nos níveis 

Morfossintático e Fonológico. A formulação diz respeito a representações subjacentes de 

escolhas pragmáticas e semânticas válidas em uma língua. Já a codificação diz respeito às 
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regras que convertem essas representações pragmáticas e semânticas em processos 

morfossintáticos e fonológicos. 

O cruzamento realizado entre o nível de atuação do Modificador (Interpessoal ou 

Representacional) e a posição do Modificador (antes ou depois do nome) foi apontado como 

relevante pelo SPSS (Pearson-Chi-Square: 0,000). Isso significa que há um condicionamento 

relativo ao nível em que atua o Modificador na codificação, no Nível Morfossintático, de sua 

posição em relação ao nome. Os resultados desse cruzamento são apresentados na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 13: Nível e Posição do Modificador 
Nível do Modificador  Posição do Modificador 

Antes do nome Depois do nome Total 
Representacional N 72 

20,3% 
74,2% 

282 
79,7% 
89,8% 

354 
100% 
86,1% 

% Nível 
% Posição 

Interpessoal N 25 
43,9% 
25,8% 

32 
56,1% 
10,2% 

57 
100% 
13,9% 

% Nível 
% Posição 

Total N 97 
23,6% 
100% 

314 
76,4% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Nível 
% Posição 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Na tabela 13, vê-se, novamente, que a posição após o nome é mais frequente nos 

SN identificados na amostra. Nessa posição, os Modificadores que atuam no Nível 

Representacional (89,8%) são significativamente mais frequentes do que os que atuam no 

Nível Interpessoal (10,2%).  Ilustram, respectivamente, o uso de Modificadores nesses dois 

níveis os exemplos a seguir: 

 

(63) ... com a mão afeita apenas à exposição de teses jurídicas (AMLO) 

 

(64) Pobres de nós, nas mãos desta gente santa. (CCILD)  

 

 

Em (63), a qualificação das teses como jurídicas é de ordem semântica, 

representacional. Contrariamente, em (64), a atribuição de santa, na referência a gente santa é 

de ordem pragmática, interpessoal, pois traduz atitude de ironia e deboche.    

Para a posição anterior ao nome, os Modificadores que atuam no Nível 

Representacional (74,2%) também são mais frequentes do que aqueles que foram 
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classificados como pertencentes ao Nível Interpessoal (25,8%).  

Todavia, comparando-se as posições ocupadas por Modificadores lexicais 

pertencentes a cada nível, identifica-se, entre os Modificadores do Nível Interpessoal, uma 

diferença menor entre as posições anterior (46,9%) e posterior (56,1%) ao nome, 

relativamente a essa diferença entre as posições anterior (20,3%) e posterior ao nome (79,7%) 

entre os Modificadores do Nível Representacional. Considerou-se que esse resultado sugere 

um condicionamento pragmático, isto é, do Nível Interpessoal, para a codificação dos 

Modificadores do nome no português brasileiro contemporâneo, sendo a posição à esquerda 

do nome uma opção bastante frequente para Modificadores de Subatos referenciais. 

Apresentam-se, a seguir, os Modificadores dos níveis Interpessoal e Representacional, 

respectivamente, na posição anterior ao nome.  

 

(65) Ainda por aqui, minha boa senhora? (CCILD) 

 

(66) A vida do indivíduo, do nascimento à idade adulta, forma um todo em constante 

desenvolvimento... (AELT)                                                                  

 

Em (65), o uso do Modificador boa, no SN minha boa senhora, expressa, no 

contexto, uma atitude de cortesia e amabilidade do personagem em relação a seu interlocutor. 

Já em (66), o Modificador constante em constante desenvolvimento, tem natureza semântica, 

representacional.  

 

 

b) Nível e Mobilidade do Modificador Lexical 

 

Para verificar se a mobilidade do Modificador é condicionada por algum fator de 

ordem Pragmática (Interpessoal) ou Semântica (Representacional), foi realizado o cruzamento 

do parâmetro mobilidade do Modificador lexical, tal como nossa intuição de falantes nativos 

da língua pode avaliar, e os níveis de atuação dos Modificadores, se Interpessoal ou 

Representacional. Esse cruzamento também foi apontado como relevante pelo SPSS 

(Pearson-Chi-Square: 0,000). Seguem os resultados na tabela abaixo: 
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Tabela 14: Nível e Mobilidade do Modificador 
Nível do Modificador  Mobilidade do Modificador 

Sim Não Total 
Interpessoal N 32 

56,1% 
26,4% 

25 
43,9% 
8,6% 

57 
100% 
13,9% 

% Nível 
% Mobilidade 

Representacional N 89 
25,1% 
73,6% 

265 
74,9% 
91,4% 

354 
100% 
86,1% 

% Nível 
% Mobilidade 

Total N 121 
29,4% 
100% 

290 
70,6% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Nível 
% Mobilidade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Foi visto que, entre os Modificadores do Nível Representacional, é mais frequente 

(74,9%) a impossibilidade de mudança da posição sem prejuízos ou mudança de sentido e 

função, como no exemplo a seguir: 

 

(67) As células sexuais, (...), permaneceram sempre células sexuais... (AELT) 

(67a*) As sexuais células, (...), permaneceram sempre células sexuais...  

 

(64) Pobres de nós, nas mãos desta gente santa. (CCILD) 

(64a) Pobres de nós, nas mãos desta santa gente.  

 

Em (67a), a anteposição de um Adjetivo tipicamente classificador (as sexuais cé-

lulas) é, no mínimo, estranha para um falante nativo do português. Já em (64a), embora a an-

teposição do Adjetivo seja possível (esta santa gente), neste contexto, o efeito de ironia (dis-

fórico) na Atribuição da Propriedade santa parece dar lugar à expressão de admiração e pie-

dade (eufórico). 

Entre os Modificadores do Nível Representacional, a baixa mobilidade pode ser 

justificada, sobretudo, nos casos em que eles têm função semântica de classificador, que os 

coloca na posição após o nome. 

Há, entre os Modificadores do Nível Interpessoal identificados na amostra, uma 

pequena diferença entre aqueles Modificadores que permitem (56,1%) e os que não permitem 

(43,9%) a mudança de posição, tal como se mostra em (68) e (69), respectivamente.  

 

(68) Entretanto, uma voz prestigiosa, a de Afonso Celso, surpreendia-me... (AMLO) 

(68a) Entretanto, uma prestigiosa voz, a de Afonso Celso, surpreendia-me...  

 

(69) Bela porcaria! (CCILD) 
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(69a) *Porcaria bela!  

 

 

Entre os Modificadores do Nível Interpessoal, é apenas ligeiramente mais fre-

quente a possibilidade de mudança na posição do Modificador sem prejuízos ou mudança de 

sentido e função.   

 

c) Tipo de Propriedade e Posição do Modificador 

 

O tipo de Propriedade denotada pelo Modificador lexical pode sugerir algum tipo 

de alinhamento na codificação dos Modificadores do SN na língua portuguesa. A tabela a 

seguir apresenta resultados desse cruzamento, também apontado como significativo pelo 

programa (Pearson-Chi-Square: 0,000). 

 

Tabela 15: Tipo de Propriedade e Posição do Modificador 
Propriedade Posição do Modificador 

Antes do nome Depois do nome Total 
Objetiva N 46 

15,8% 
47,4% 

246 
84,2% 
78,3% 

292 
100 
71% 

% Propriedade 
% Posição 

Subjetiva N 51 
42,9% 
52,6% 

68 
57,1% 
21,7% 

119 
100% 
29% 

% Propriedade 
% Posição 

Total N 97 
23,6% 
100% 

314 
76,4% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Propriedade 
% Posição 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Na tabela, vê-se que, na posição à direita do nome, os Modificadores lexicais que 

denotam Propriedade de avaliação objetiva são bem mais frequentes (78,3%) do que os de 

avaliação subjetiva (21,7%). Os exemplos a seguir ilustram Modificadores na posição à 

direita do nome, que expressam, respectivamente, propriedades objetiva e subjetiva.   

 

(31) mais alta permanência do meio rural, nos cursos superiores, pode ser interpretada por 

qualquer...   (AELT) 

 

(70) O não ver claridade, o desdenhar tons gritantes... (AMLO) 

 

Já a posição anterior ao nome é mais ocupada pelos Modificadores de avaliação 

subjetiva (52,6%) em relação aos de avaliação objetiva (47,4%), já que, nessa posição, são um 
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pouco mais frequentes, na amostra investigada, os Modificadores que denotam Propriedade 

subjetiva. Os exemplos a seguir ilustram, na posição anterior ao nome, Modificadores com 

propriedades, respectivamente, subjetiva e objetiva. 

 

(13) ... o do grande Alceu, intitulado O Incrível Sexagenário (AMLO)            

 

(71) Este último leva seu grande embrulho de jornal... (CCILD) 

 

No exemplo (13), o adjetivo grande (Grande Alceu) não denota uma propriedade 

objetiva, relativa a tamanho físico, de um referente, como é o caso do que ocorre no exemplo 

seguinte (grande embrulho). Em (13), o Modificador lexical grande denota a grande 

envergadura literária de Alceu, segundo a avaliação subjetiva do enunciador.  

Embora os Modificadores de avaliação subjetiva identificados nos dados 

coloquem-se, como os demais Modificadores, mais frequentemente na posição à direita do 

nome (57,1%), a frequência deles nessa posição não é muito superior à frequência que 

apresentam na posição à esquerda no nome (42,9%).  Este resultado nos leva a considerar a 

existência de um alinhamento interpessoal na codificação morfossintática de Modificadores 

de avaliação subjetiva que, em comparação aos de natureza objetiva, apresentam uma 

recorrente opção pela codificação desse tipo de Modificador na posição anterior ao nome.  

No caso da presença de dois Modificadores lexicais, aqueles de natureza subjetiva 

tendem a se colocar à esquerda do nome, como no exemplo (72); ou à direita, após o 

Modificador de avaliação objetiva, isto é, na periferia do SN, como no exemplo (73).   

 

(72) ....com que sorvia o bom bourgogne branco (AMLO) 

 

(73) Sentia-se à vontade na atmosfera da criação artística autêntica ... (AMLO)  

                

Em (72), o Modificador lexical branco, de natureza objetiva, representacional e 

com função de classificador, coloca-se na posição à direita do nome e, à esquerda, posiciona-

se o Modificador lexical bom, de natureza subjetiva, interpessoal e função avaliativa (o bom 

bourgogne branco). Já em (73), o Modificador lexical artística, com natureza objetiva, 

representacional e função classificadora, coloca-se na posição posterior e mais próxima do 

nome, enquanto o Modificador lexical autêntica, de natureza subjetiva, interpessoal e função 

avaliativa, posiciona-se logo a seguir (a criação artística autêntica).  
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 Para aprofundar a análise da correlação entre a natureza do Modificador e sua 

colocação na codificação do SN, fez-se a análise dos SN contendo dois ou mais 

Modificadores lexicais, excluindo-se os casos de Modificadores coordenados. Apresenta-se, a 

seguir, a tabela com os resultados. 

 

Tabela 16: Distribuição em SN com dois Modificadores Lexicais 

Estrutura do Modificador N % 
Imediatamente depois do nome (IDN) 14 50% 
Mediatamente depois do nome (MDN) 9 32,1 
Imediatamente antes do nome (IAN) 5 17,9% 
Total 28 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Embora o número de casos em que o SN apresenta mais de um Modificador 

lexical seja relativamente pequeno na amostra, pode-se concluir que há, de fato, uma 

tendência à colocação dos Modificadores lexicais à direita do nome (50%), mesmo quando há 

outro Modificador lexical imediatamente colocado após o nome (32,1%), como se vê a seguir. 

 

(40) ... a maior tolerância no meio familiar urbano por certos deslizes dos filhos (AELT) 

 

(49) ... o criador da linguagem poética nacional... (AMLO) 

 

                                                               

 Nos exemplos acima, verifica-se que os dois Modificadores cumprem uma função 

classificadora progressiva, restringindo o nome pela atribuição de Propriedades objetivas. 

Essa distribuição é alterada, todavia, nas ocorrências de SN com dois Modificadores lexicais 

quando um deles tem natureza de avaliação subjetiva e se coloca à esquerda do nome 

(17,9%), como no exemplo a seguir: 

 

(74) ...  o mais lúcido aquilatador literário ... (AMLO) 

 

Também nos casos em que o Modificador lexical tem função determinativa, 

sendo, em geral, dos domínios semânticos de Quantidade ou Tempo, identifica-se a sua 

colocação à esquerda do nome, tal como é ilustrado na ocorrência a seguir: 

 

(75) Dizem ali esses autores que uma recente estatística russa demonstrou... (AELT) 
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Em (75), o Modificador lexical russa permanece à direita do nome, mas o 

Modificador recente, relativo ao domínio de Tempo, coloca-se à esquerda do nome no SN 

uma recente estatística russa. 

Para análise da distribuição dos Modificadores em relação à natureza da 

Propriedade, foi realizado um cruzamento entre o tipo de Propriedade e sua distribuição na 

codificação do SN com dois Modificadores. Os resultados desse cruzamento se encontram na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 17: Tipo de Propriedade e Distribuição  
em SN com 2 Modificadores Lexicais 

Propriedade Distribuição do Modificador  

IAN IDN MDN Total 
Objetiva N 1 14 7 22 

 % Propriedade 4,5% 63,6% 31,8% 100,0% 
 % Distribuição                    20,0% 100,0% 77,8% 78,6% 

Subjetiva N 4 0 2 6 
 % Propriedade 66,7% 0% 33,3% 100,0% 
 % Distribuição                    80,0% 0% 22,2% 21,4% 

Total N 5 14 9 28 
 % Propriedade 17,9% 50,0% 32,1% 100,0% 
 % Distribuição                    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

O cruzamento realizado foi considerado relevante segundo o teste Chi-Square 

calculado no SPSS (Pearson-Chi-Square: 0,001). Nos resultados da tabela 17, vê-se que a 

posição imediatamente antes do nome (IAN) é mais frequentemente preenchida por 

Modificadores lexicais de Propriedade subjetiva (80%). Já a posição imediatamente depois do 

nome (IDN) foi ocupada, em todas as 14 ocorrências, por Modificadores lexicais de 

Propriedade objetiva (100%).  A seguir, estão ilustradas essas duas posições.  

 

(76) ... logo seguido de um grande Bardeaux rouge (AMLO)  

                        

 

Em (76), o Modificador grande tem natureza subjetiva e função avaliativa e 

coloca-se na posição imediatamente antes do nome. Já rouge tem natureza objetiva e função 

classificadora, colocando-se na posição imediatamente depois do nome.  

A posição mediatamente depois do nome (MDN), isto é, após outro Modificador 
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do nome, foi ocupada, em 77,8% das ocorrências, por Modificadores de Propriedade objetiva 

e, em 22,2% delas, por Modificadores de Propriedade subjetiva. O uso desses dois tipos de 

modificadores nessa posição é ilustrado, respectivamente, nos exemplos a seguir: 

 

(49) .... o criador da linguagem poética nacional... (AMLO) 

 

(73) Sentia-se à vontade na atmosfera da criação artística autêntica... (AMLO) 

  

Nos exemplos acima, verifica-se que a Propriedade do segundo Modificador lexi-

cal, usado após o nome tem, em (49), natureza objetiva e função classificadora (nacional); 

enquanto, em (73), o Modificador tem natureza de avaliação subjetiva (autêntica). Nesses 

casos, se dois Modificadores, um de Propriedade objetiva e outro de Propriedade subjetiva se 

colocam após o nome, o de natureza objetiva tende a colocar-se imediatamente após o nome, 

e o de natureza subjetiva tende a posicionar-se após, na periferia do SN.  

 

d) Função Semântica e Posição do Modificador Lexical 

 

O próximo cruzamento, entre as categorias função semântica e posição do 

Modificador, pode revelar um alinhamento semântico para a codificação dos Modificadores 

lexicais no SN. Os resultados se encontram na tabela a seguir. 

 

Tabela 18: Função Semântica e Posição do Modificador Lexical 
Função semântica 
 do Modificador  

Posição do Modificador 
Antes do nome Depois do nome TOTAL 

Avaliativa N 62 
26,1% 
63,9% 

176 
73,9% 
56,1% 

238 
100% 
57,9% 

% Função semântica 
% Posição 

Classificadora N 0 
0% 
0% 

138 
100% 
43,9% 

138 
100% 
33,6% 

% Função semântica 
% Posição 

Determinativa N 35 
100% 
36,1% 

0 
0% 
0% 

35 
100% 
8,5% 

% Função semântica 
% Posição 

Total N 97 
23,6% 
100% 

314 
76,4% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Função semântica 
% Posição 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Esse cruzamento também foi considerado relevante pelo teste Chi-quadrado 

(Pearson-Chi-Square: 0,000). Para a função determinativa, a análise revelou, em 100% dos 
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dados, a posição à esquerda do nome, como está a seguir: 

 

(77) .... as diferenças dos padrões de personalidades apresentadas nas diversas sociedades ... 

(AELT) 

                  

(78) Eu ia lendo tanta coisa bem escrita, tão justa e ao mesmo tempo carinhosa... (AMLO)    

 

Em (77) e (78), os itens diversas e tanta parecem atuar como Operadores de 

indeterminação no domínio semântico da Quantidade. Nota-se que, em diversas, colocado à 

esquerda do nome (diversas sociedades), o sentido representacional de diferente, desigual, é 

esmaecido, restando o valor de grande número, sem marcação precisa da quantidade.  

Por vezes, essa indeterminação não incide no domínio da Quantidade, mas da 

Qualidade da entidade designada pelo nome, como no exemplo a seguir: 

 

(79) ... uma certa fantasia, respeitosa da justeza do registro, aviventa o texto... (AMLO) 

 

Tanto a função determinativa como a posição à esquerda do nome faz desse tipo 

de Modificador, em que ainda se identifica algum conteúdo lexical, uma fronteira com 

operadores gramaticais de Quantidade (número indeterminado) ou Qualidade (natureza 

indeterminada), sendo esse tipo de item classificado, em algumas gramáticas de língua 

portuguesa (BECHARA, 1999, p. 169), como pronomes indefinidos.  

Também se encontram nessa fronteira com operadores gramaticais os 

Modificadores lexicais de função determinativa que operam como elementos que fazem 

referência anafórica a entidades do texto, tal como mostram os exemplos a seguir: 

 

(80) Em seguida, porém, o mesmo autor chega à conclusão mais valiosa afirmando... (AELT)  

                   

(81) ....serviram para mostrar que tais fatores são inadequados   (AELT)                    

 

Nos exemplos acima, os itens mesmo e tais comportam-se como elementos fóricos 

que, posicionados à esquerda do nome, e não à sua direita, têm sido apontados como 

pronomes demonstrativos (BECHARA, 1999, p. 168).  

Para a função classificadora, os Modificadores se colocaram, em 100% das 

ocorrências, na posição à direita do nome, como em: 
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(82) A Academia ergue-se no meio brasileiro ... (AMLO) 

 

(83) Nossos parnasianos, como seus mestres franceses, morreram... (AMLO) 

 

Nos exemplos acima, observa-se que os Modificadores lexicais brasileiro (meio 

brasileiro) e franceses (mestres franceses) restringem a extensão do nome, sendo mais natural 

sua colocação à direita dele. Faz-se notar o condicionamento semântico para a colocação 

desse tipo de Modificador quando é testada sua mobilidade no SN, que resulta numa 

construção estranha, como se mostra a seguir:   

 

(82a) A Academia ergue-se no brasileiro meio...  

(83a) Nossos parnasianos, como seus franceses mestres, morreram...  

 

Já para a função avaliativa, que implica a atribuição de uma Propriedade segundo 

a avaliação do falante, a posição varia entre à direita do nome, com maior frequência (73,9%), 

e à esquerda no nome (26,1%), ambas, respectivamente, ilustradas a seguir: 

 

(58) A Academia, grande Vestal, mantêm aceso o fogo simbólico...(AMLO)                                            

 

(84) ...Dos arquivos onde dorme o velho Brasil ...(AMLO)                                                           

 

Esses resultados confirmam o que Silva (2008, p. 137) prevê para as três 

categorias de Adjetivo por ele propostas, estabelecidas com base em sua zona de modificação. 

Segundo o autor, excetuando-se os determinativos, que permanecem sempre antepostos ao 

nome, e os classificadores, que se encontram pospostos, a flexibilidade de movimentação dos 

adjetivos no sintagma em português fica por conta daqueles de função avaliativa.  

Não foram consideradas na pesquisa questões fonológicas que poderiam talvez 

investigar se critério prosódico têm importância para a caracterização ou a mudança na 

classificação dos constituintes de sintagma nominal, mudando a divisão entre determinantes e 

modificadores, operadores e modificadores, determinantes e adjetivos determinativos. Uma 

investigação nesse sentido poderia levar em consideração o ritmo binário. Enquanto 

modificadores adjetivos devem manter sua sílaba tônica e neste grupo haveria adjetivos, 

numerais e outros indicadores de quantidade, os determinantes clíticos, além dos artigos, 

incluiriam os demonstrativos e os possessivos. Como está em Uchoa (1996, p. 85), em “uma 

elite guerreira”, em “forma cuidada previsível”, haveria três acentos, mas, em “forma 
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reestruturada” da fala comum, o determinante ‘uma’, ao formar grupo clítico que se anexa 

clíticamente ao núcleo substantival, perde sua autonomia e tem até a sílaba átona forte de 

manutenção do ritmo binária diferente da sílaba tônica da forma de citação /’uma/ levando à 

realização com semivogal posterior alta nasalizada e vogal central. Fenômeno semelhante 

aconteceria com os demonstrativos: em ‘esta vidinha’, a sílaba [ta], para cumprimento do 

ritmo binário, torna-se átona forte.  

 

 

e) Função Semântica e Mobilidade do Modificador Lexical 

 

Para avaliar o alinhamento representacional na codificação dos Modificadores 

lexicais do SN, foi realizado o cruzamento entre a função semântica e a mobilidade do 

Modificador. Esse cruzamento foi considerado relevante pelo teste Chi-quadrado (Pearson-

Chi-Square: 0,000). Os resultados se encontram na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 19: Função Semântica e Mobilidade do Modificador Lexical 
Função semântica 
 do Modificador  

Mobilidade do Modificador 
SIM NÃO TOTAL 

Avaliativa N 121 
50,8% 
100% 

117 
49,2% 
40,5% 

238 
100% 

57,9% 
% Função Semântica 
% Mobilidade 

Classificadora N 0 
0% 
0% 

138 
100% 

47,6% 

138 
100% 

33,6% 
% Função Semântica 
% Mobilidade 

Determinativa N 0 
0% 
0% 

35 
100% 

12,1% 

35 
100% 
8,5% 

% Função Semântica 
% Mobilidade 

Total N 121 
29,4% 
100% 

290 
70,6% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Função Semântica 
% Mobilidade 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Destaca-se, nos resultados da tabela acima, a impossibilidade de mudança de 

posição entre os Modificadores com funções Determinativa e Classificadora, ambos com 

100% de ocorrências em que não é possível mudar a posição do Modificador sem algum tipo 

de prejuízo à construção ou alguma alteração de sentido ou função. Seguem alguns exemplos 

que ilustram essa impossibilidade de alteração de posição do Modificador, respectivamente, 

nas tentativas de mudar da posição anteposta para a posposta ao nome (no caso de função 
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Determinativa) e da posição posposta ao nome para a anteposta (no caso de função 

Classificadora).  

 

(85) ...originam-se na própria idade, são antes consequências do período em causa ... (AELT) 

(85a)...originam-se na idade própria, são antes consequências do período em causa ...  

 

(86)  ...como a gente do serviço militar. (CCILD)                                                                 

(86a*) ... como a gente do militar serviço.  

 

Em (85 a), a mudança na posição do Modificador própria (idade própria) acarreta 

mudança de sentido, no sentido de que passa a ser realçada sua função avaliativa (idade apro-

priada). Em (86 a), há restrição para a anteposição do Modificador lexical militar (militar 

serviço), em virtude da sua função classificadora, que condiciona a posposição ao nome (ser-

viço).  

Alguns Modificadores cuja função foi analisada como Determinativa parecem a-

ceitar a posposição ao nome, mas vale chamar a atenção para uma mudança bastante sutil nos 

efeitos dessa alteração. Alguns exemplos: 

 

(87) ... enaltecem como patronos e como primeiros ocupantes... (AMLO) 

(87a) ... enaltecem como patronos e como ocupantes primeiros. 

 

Em (87a), a posposição de primeiros, em ocupantes primeiros, não altera seu sen-

tido representacional, mas lhe empresta uma função avaliativa, sendo realçado, nesse caso, o 

pioneirismo dos primeiros membros da Academia Brasileira de Letras.   

 

f) Domínio Semântico e Posição do Modificador Lexical 

 

A seguir, na tabela 20, são apresentados os resultados do cruzamento feito entre as 

categorias de análise Domínio semântico do Modificador e Posição do Modificador. Esse 

cruzamento também foi apontado como relevante pelo programa computacional SPSS no teste 

(Pearson-Chi-Square: 0,000).  
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Tabela 20: Domínio Semântico e Posição do Modificador 
Domínio Semântico Posição do Modificador 

Antes do nome Depois do nome Total 
Qualidade 

 

N 49 
16,1% 
50,5% 

255 
83,9% 
81,2% 

304 
100% 
74% 

% Domínio 
% Posição 

Quantidade N 27 
61,4% 
27,8% 

17 
38,6% 
5,4% 

44 
100% 
10,7% 

% Domínio 
% Posição 

Tempo N 17 
48,6% 
17,5% 

18 
51,4% 
5,7% 

35 
100% 
8,5% 

% Domínio 
% Posição 

Localização N 1 
5,3% 
1% 

18 
94,7% 
5,7% 

19 
100% 
4,6% 

% Domínio 
% Posição 

Maneira N 1 
20% 
1% 

4 
80% 
1,3% 

5 
100% 
1,2% 

% Domínio 
% Posição 

Modalidade N 2 
50% 
2,1% 

2 
50% 
0,6% 

4 
100% 
1% 

% Domínio 
% Posição 

Total N 97 
23,6% 
100% 

314 
76,4% 
100% 

411 
100% 
100% 

% Domínio 
% Posição 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A tabela acima revela que, nos dados analisados, as posições antes e depois do 

nome são mais frequentemente preenchidas por Modificadores do domínio semântico de 

Qualidade. Em 50,5% das ocorrências de Modificadores antes do nome e em 81,2% das 

ocorrências após o nome, foi identificado o domínio semântico de Qualidade. Esse resultado 

pode estar relacionado à amplitude desse domínio, sendo ele o valor semântico não marcado 

da categoria dos Modificadores lexicais do SN. A seguir, vê-se a colocação de Modificadores 

do domínio de Qualidade antes e depois do nome: 

 

(88) Quando um homem corpulento como um bisonte...  (CCILD) 

 

(89) Obrigada, o meu desejo agora é um bom banho e uma boa cama. (CCILD)                                                            

 

Entre as ocorrências de Modificadores lexicais em posição antes do nome, 27,8% 

são de Modificadores do domínio de Quantidade. Observamos, ainda, que 61,4% de 

ocorrências no domínio semântico de Quantidade encontram-se na posição anterior ao nome, 

como se mostra a seguir: 

 

(77) ...as diferenças dos padrões de personalidades apresentadas nas diversas sociedades    

(AELT)        
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(90) ....O maior hábito de vida social, a maior preocupação pelas distrações ... (AELT)  

 

Esses resultados sugerem que o domínio de Quantidade, como já observado, 

parece levar o Modificador para a posição à esquerda no nome (61,4%), onde é identificada 

uma indeterminação entre o que, na língua portuguesa, atua como estratégia gramatical, isto é, 

como Operador gramatical (Determinante) e como estratégia lexical, tipicamente identificada 

como um Modificador lexical.  

Em 38,6% das ocorrências dos Modificadores lexicais que foram classificadas 

como pertencentes ao domínio de Quantidade, a posição observada é depois do nome. 

Todavia, nessas ocorrências, o Modificador parece ter uma função mais avaliativa do que 

determinativa, como se ilustra a seguir: 

 

(91) Na mesa, falando sem parar, a cabeça erguida como a dos cegos, os óculos pretos enor-

mes,... (CCILD)            

 

Em (91), foi categorizado o Modificador lexical enormes (os óculos pretos enor-

mes) como pertencente ao domínio de Quantidade, mais especificamente, relativa a tamanho. 

Possivelmente, há diferença entre os subdomínios de Quantidade - quantidade (número), in-

tensidade e tamanho, quanto à posição do Modificador no SN, sendo a posição anterior ao 

nome mais comum nos casos de quantidade numérica.  

Com frequência relativamente significativa (17,5%), foram identificados, entre os 

Modificadores colocados antes do nome, aqueles do domínio semântico de Tempo. São ocor-

rências como as que se encontram a seguir: 

 

(92) Nos primeiros tempos, desarmado de prudência, magoei muita gente (AMLO)                    

 

(44) ... a propósito do nosso último encontro em Paris...  (AMLO)                    

 

Nas ocorrências acima, o domínio de Tempo foi identificado no uso dos modifica-

dores primeiros e último. Identificou-se, no uso do Modificador lexical primeiros, em (92), 

uma relação com a classe dos numerais ordinais. Por outro lado, o Modificador último, em 

(44), embora denote a noção de ordem (nesse caso, no Tempo), não está associado à classe 

dos numerais ordinais. Nos dois casos, todavia, encontra-se uma funcionalidade mais deter-

minativa do que avaliativa para o uso desses Modificadores nos SN dos exemplos acima.  
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Ainda sobre os Modificadores lexicais analisados como pertencentes ao domínio 

semântico de Tempo, vemos, na tabela 20, que eles se distribuem, com frequência próxima, 

entre as posições anterior (48,6%) e posterior ao nome (51,4%). Foram classificadas como 

Modificadores lexicais do domínio do Tempo em posição após o nome ocorrências como as 

que se seguem: 

 

(93) ... e o termo aqui abrange toda a vida anterior do jovem... (AELT) 

 

(94) "O crescimento, conserva em ebulição contínua, o organismo interior". (AELT) 

 

(95) ... Byron em cuja alma feita de música surgia na língua velha o verbo novo. (AMLO)        

 

 

Nos dois primeiros exemplos acima, (93) e (94), o uso dos adjetivos anterior e 

contínua, denota a noção de Tempo como uma avaliação objetiva, respectivamente, em a vida 

anterior do jovem e ebulição contínua. No entanto, os Modificadores velho e novo, utilizados 

no exemplo (95), revelam uma avaliação subjetiva da noção de Tempo.                              

Após a análise do cruzamento entre os domínios semânticos dos Modificadores 

lexicais e sua posição na codificação do SN, chegou-se à conclusão de que os domínios de 

Quantidade e Tempo podem condicionar a posição à esquerda do nome, sobretudo quando 

assumem uma função mais determinativa do que avaliativa, o que sugere uma indetermina-

ção, nesse domínio, entre Operadores gramaticais e Modificadores lexicais.  

 

g) Domínio Semântico e Mobilidade do Modificador Lexical 

 

Se a posição do Modificador pode ser condicionada pelo domínio semântico em 

que ele se insere, é possível supor que esse domínio também represente restrições à 

possibilidade de mudança de posição do Modificador lexical em relação ao nome.  

Na tabela a seguir, estão os resultados do cruzamento realizado entre a verificação 

da mobilidade do Modificador no SN e o domínio semântico em que ele se abriga. 
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Tabela 21: Domínio Semântico e Mobilidade do Modificador Lexical 
Domínio Semântico 
 do Modificador  

Mobilidade do Modificador 
SIM NÃO TOTAL 

Qualidade N 85 219 304 
% Domínio Semântico 28% 72% 100% 
% Mobilidade  69,7% 75,8% 74% 

Quantidade N 25 19 44 
% Domínio Semântico 56,8% 43,2% 100% 
% Mobilidade  20,5% 6,6% 10,7% 

Tempo  N 9 26 35 
% Domínio Semântico 25,7% 74,3% 100% 
% Mobilidade  7,4% 9% 8,5% 

Localização N 1 1 19 
% Domínio Semântico 5,3% 5,3% 100% 
% Mobilidade  0,8% 0,8% 4,6% 

Maneira N 1 4 5 
% Domínio Semântico 20% 80% 100% 
% Mobilidade  ,8% 1,4% 1,2% 

Modalidade N 1 3 4 
% Domínio Semântico 25% 75% 100% 
% Mobilidade  0,8% 1% 1% 

Total N 122 289 411 
% Domínio Semântico 29,7% 70,3% 100% 
% Mobilidade  100% 100% 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Mais uma vez, o teste Chi-quadrado (Pearson-Chi-Square: 0,001) nos informa ser 

esse cruzamento significativo.  

No domínio da Qualidade, destacam-se os Modificadores que restringem a 

possibilidade de mudança de posição (72%). No caso de mudança da anteposição para a 

posposição em relação ao nome, alguns desses Modificadores se caracterizam pela fronteira 

com pronomes indefinidos que revelam indefinição relativa à Propriedade (Modificador da 

Referência) que denota o nome do SN: 

 

(79) ... uma certa fantasia, respeitosa da justeza do registro... (AMLO) 

(79a) ... uma fantasia certa, respeitosa da justeza do registro...  

 

Outro domínio em que a imobilidade do Modificador sugere uma indeterminação 

de fronteira entre Modificadores lexicais e Operadores é o de Tempo, já que, em 74,3% de 

Modificadores desse domínio, não é possível alterar a posição do Modificador sem alteração 

do sentido ou função. Segue exemplo de Modificador do domínio de Tempo:  

 

(96) ... profundas pesquisas tem sido feitas nesse terreno nos últimos anos (AELT). 
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No caso do domínio de Tempo, os Modificadores se assemelham a numerais que 

indicam ordem.  

No domínio da Quantidade, embora seja mais frequente a mobilidade do 

Modificador em relação ao nome (56,8%), é observada uma frequência apenas um pouco 

menor de restrição da mobilidade (43,2%). A mobilidade, nesse domínio de Quantidade, 

parece estar relacionada aos subdomínios de tamanho (exemplo 97) e intensidade (exemplo 

19), sendo mais restritivos em relação à mudança de posição aqueles que designam 

quantidade indefinida (exemplo 28).  

 

(97) ... um menino com os olhos embaçados e as suas grandes orelhas... (CCILD) 

(97a)... um menino com os olhos embaçados e as suas orelhas grandes... 

(19) Entra um forte barulho de trânsito pela janela aberta. (CCILD) 

(19 a) Entra um barulho forte de trânsito pela janela aberta.  

 

(28) ...em que crescem os membros das diversas sociedades...  (AELT) 

(28a)* ...em que crescem os membros das sociedades diversas...   

 

Tanto no domínio de Tempo como no de Quantidade, identifica-se uma fronteira 

de alguns Modificadores com a categoria dos Determinantes (Numeral e Pronome). Os 

demais domínios registraram poucas ocorrências, não sendo possível, por esse motivo, fazer 

generalizações sobre condicionamentos desses domínios na mobilidade do Modificador no 

português brasileiro contemporâneo. 

  

h) Quantidade de Modificadores e Posição do Modificador lexical 

 

O cruzamento entre a análise do número de Modificadores no SN e a análise da 

posição do Modificador lexical foi realizado para verificar a possibilidade de um alinhamento 

morfossintático, visto que, quanto mais Modificadores o SN apresente, menor será a 

“disponibilidade” ou a liberdade de posições a serem ocupadas pelo Modificador lexical. 

Lembre-se que, na análise da quantidade de Modificadores do SN, foi considerada a presença 

de Modificadores de estrutura SP, de orações desenvolvidas ou reduzidas que ocupavam a 

posição à direita do nome, o que pode concorrer para que o Modificador lexical se posicione à 
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esquerda dele.  

Tendo em vista que houve poucos casos de SN com mais de dois Modificadores 

(11 – 2,7% das 411 ocorrências), sendo estes casos tipicamente o de Modificadores em 

coordenação, foram considerados, na tabela a seguir, apenas os SN com um ou dois 

Modificadores. De acordo com o teste de relevância estatística, esse cruzamento não 

apresentou significância (Pearson-Chi-Square: 0,255), não se confirmando, a princípio, nossa 

previsão de que quanto mais Modificadores presentes no SN, mais frequentemente a posição 

antes do nome seria preenchida. 

 

Tabela 22: Quantidade de Modificadores no SN e Posição do Modificador 
Quantidade  
de Modificadores  

Posição do Modificador 
Antes do nome Depois do nome Total 

1 N 64 221 285 
% Quantidade 22,5% 77,5% 100% 
% Posição 66,7% 72,6% 71,2% 

2 N 32 83 115 
% quantidade 27,8% 72,2% 100% 
% posição 33,3% 27,4% 28,7% 

Total N 96 304 400 

% Quantidade 24% 76% 100% 
% Posição 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De acordo com os resultados expostos na tabela 22, tanto os SN com um 

Modificador quanto aqueles com dois Modificadores apresentaram o Modificador lexical, 

mais frequentemente, na posição depois do nome (77,5% entre os SN com um Modificador; 

72,2% entre os SN com dois Modificadores). Observe-se que, quando aumenta o número de 

Modificadores no SN, a colocação do Modificador lexical antes do nome é apenas 

ligeiramente maior (22,5% entre os SN com um Modificador; 27,8% entre os SN com dois 

Modificadores). Essas possibilidades estão ilustradas a seguir: 

 

(98) ... a alternativa única é admitir que tais diferenças são atribuíveis ao meio ambiente... 

(AELT) 

 

(39) Põem em seu justo valor... (AELT)  

                                                                         

(99) Couto manteve-se fora do alcance das ressonâncias dramáticas do passado... (AMLO)  

 

(100) ...de onde explodiria o brado renovador, o basta às velhas parnasidades da nossa 

literatura?  (AMLO)                               
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Havia a expectativa de que fosse mais frequente, entre os SN com mais de um 

Modificador, aquele com o Modificador lexical colocado à esquerda do nome, ficando os 

outros Modificadores, lexicais ou na forma de SP, colocados à direita, tal como foi encontrado 

no exemplo (100). No entanto, nos SNs com mais de um Modificador, como no exemplo (99), 

os Modificadores foram mais frequentemente colocados à direita do nome, confirmando um 

princípio de peso no final (end-weigth)
126

, segundo o qual estruturas mais longas tendem a 

colocar-se no final.   

Quanto à posição após o nome, viu-se que ela é preenchida pelo Modificador 

lexical, mais frequentemente, nos SNs com um único Modificador (72,6%) do que nos SNs 

com dois Modificadores (27,4%). 

Observou-se que também a posição antes do nome é mais recorrente entre os 

Modificadores lexicais quando o SN apresenta apenas um único Modificador (66,7%), como 

se vê em (101), do que quando ele apresenta dois Modificadores (33,3%), como em (33).  

 

(101) Brasil destinado a durar, o da verdadeira independência ... (AMLO) 

 

(33) ... ainda estremunhante da longa sonolência colonial (AMLO)  

 

Esses resultados sugerem que, na colocação de um único Modificador, sendo este 

de natureza lexical, os condicionamentos relativos aos aspectos interpessoais e 

representacionais são mais decisivos e, mesmo no caso de SN com dois Modificadores, esses 

aspectos se sobrepõem aos de natureza estritamente morfossintática, como a quantidade de 

material linguístico. 

 

i) Presença de sintagma preposicionado e Posição do Modificador 

 

Esse cruzamento, também realizado para verificar a possibilidade de um 

alinhamento morfossintático, isto é, relativo ao condicionamento da quantidade de material 

linguístico no SN na codificação da posição dos Modificadores lexicais, se mostrou relevante 

                                                 
126

 Quirk et al. (1980, p. 766) tratam como o princípio de end-weight (“peso no final”) a tendência de unidades 

linguísticas complexas serem colocadas, preferencialmente, no final da elocução.  
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(Pearson-Chi-Square: 0,044). A tabela a seguir apresenta os resultados desse cruzamento. 

 

Tabela 23: Presença de SP e Posição do Modificador 
Presença de SP Posição do Modificador 

Antes do nome Depois do nome Total 
SIM N 26 55 81 

% Presença de SP 32,1% 67,9% 100% 
% Posição 26,8% 17,5% 19,7% 

NÃO N 71 259 330 
% Presença de SP 21,5% 78,5% 100% 
% Posição 73,2% 82,5% 80,3% 

Total N 97 314 411 
% Presença de SP 23,6% 76,4% 100% 
% Posição 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Segundo os dados da tabela 23, o Modificador lexical ocupa, mais frequentemen-

te, a posição antes do nome nos SN que não apresentam um SP (73,2%), como ilustra o e-

xemplo (102). Esse resultado contraria nossa suposição de que a ocupação depois do nome é 

prioritária para os constituintes de estrutura de um SP, ficando a posição antes do nome dispo-

nível para os Modificadores lexicais, tal como nos exemplos (103) e (49).  

 

(102) Farei meus miseráveis filhos rezarem, minha senhora. (CCILD)                                                

 

(103) sofrendo a dolorosa ironia da vida. (AMLO)  

 

(49) ...admitia a liberdade irrestrita do poeta na escolha de seus assuntos ... (AMLO) 

 

Quanto à posição depois do nome, ela também é mais frequentemente ocupada 

quando o SN não apresenta algum constituinte com a estrutura de SP (82,5%), como ocorre 

no exemplo (104):  

 

(104) ... soou-me no quarto de hotel, na manhã invernosa, a voz tão conhecida... (AMLO) 

 

 

Ao considerar as duas possibilidades, de presença ou ausência de SP na estrutura 

do SN, observa-se que a ocupação da posição após o nome pelo Modificador lexical é mais 

frequente. No entanto, a presença de SP parece condicionar um pouco mais a colocação do 

Modificador lexical na posição antes do nome (32,1%), como em (105), do que nos casos em 

que não identifica SP na estrutura do SN (21,5%), como em (106). 
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(105) ...os egrégios queijos da França... (AMLO)  

 

(106) Couto manteve-se, com inflexível coerência, fiel a seu propósito.  (AMLO)                                                                                                    

 

Trata-se, no entanto, de uma pequena diferença, que não nos afasta da impressão 

de que, mais do que a presença de um SP, que aqui se entende como um fator de condiciona-

mento morfossintático, os fatores de ordem pragmática e de ordem semântica motivam, de 

modo mais efetivo, a codificação da posição do Modificador lexical no SN.  

 

j) Presença de SP e Mobilidade do Modificador Lexical 

 

Para avaliar-se a possibilidade de um alinhamento morfossintático, relativo ao 

condicionamento da quantidade de material linguístico no SN sobre a mobilidade do 

Modificador lexical, foi feito um cruzamento entre presença de SP e mobilidade do 

Modificador. Esse cruzamento se mostrou estatisticamente relevante (Pearson-Chi-Square: 

0,001) e os resultados se encontram na tabela a seguir: 

 

Tabela 24: Presença de SP e Mobilidade do Modificador Lexical 

Mobilidade do Modificador  Presença de SP 
Sim Não Total 

Sim N 

%Mobilidade 

%Presença de SP 

36 
29,8% 
44,4% 

85 
70,2% 
25,8% 

121 
100% 
29,4% 

Não N 

%Mobilidade 

%Presença de SP 

45 
15,5% 
55,6% 

245 
84,5% 
74,2% 

290 
100% 
70,6% 

Total N 

%Mobilidade 

%Presença de SP 

81 
19,7% 
100% 

330 
80,3% 
100% 

411 
100% 
100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os resultados revelam que, entre os SN que contam com um SP em sua estrutura, 

a mobilidade do Modificador lexical é registrada com frequência um pouco menor (44,4%) do 

que a impossibilidade de movê-lo (55,6%) sem prejuízos para aceitabilidade da sentença 

original ou mudança de sentido e função. Em outras palavras, quando o SN conta com SP em 

sua estrutura, é um pouco mais frequente a impossibilidade de alteração na posição do 

Modificador, sobretudo quando o constituinte com estrutura de SP está diretamente ligado ao 

Modificador lexical como complemento (exemplo 62) e ou adjunto (exemplo 107) em que o 
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SP é complemento do Adjetivo e, portanto, este não pode ser deslocado. 

 

(62) Senti necessidade de comunicar-me com amigos mais próximos dele... (AMLO) 

(107) Um passarinho atônito de alegria aninhou-se no vapor de uma chaleira  (CCILD)                               

 

Em outros contextos, a mudança de posição parece possível, como nos exemplos 

(56) e (57): 

 

(56) A leitura total da edição recente de José Olympio facilitara-me a apreensão... (AMLO)  

(56a) A leitura total da recente edição de José Olympio facilitara-me a apreensão... 

 

(57) A partir de agora, um barulho crescente de buzinas... (CCILD)  

(57a) A partir de agora, um crescente barulho de buzinas... 

 

A tabela 24 também revela que a ausência de SP na codificação do SN está mais 

relacionada à impossibilidade de mudança de posição do Modificador lexical (74,2%) do que 

a sua mobilidade (25,8%). Esses resultados corroboram a ideia de que, exceto quando o SP se 

liga diretamente ao Adjetivo, e não ao nome, o Modificador lexical pode ser codificado na 

posição anterior ou posterior ao nome, sendo mais fortes os condicionamentos semânticos e 

pragmáticos.    

 

k) Estrutura e Posição do Modificador Lexical 

 

Esse cruzamento, também realizado para avaliar-se um possível alinhamento de 

natureza estritamente morfossintática, foi apontado como relevante pelo programa SPSS (Pe-

arson-Chi-Square: 0,044). Na língua portuguesa, parece funcionar o princípio end-weight, em 

que peso, em termos de material linguístico, costuma ser colocado ao final.  
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Tabela 25: Estrutura e Posição do Modificador 
Estrutura do AS Posição do Modificador 

Antes Depois Total 
Adj N 94 

25,8% 
96,9% 

271 
74,2% 
86,3% 

365 
100% 
88,8% 

 % estrutura do SA 
 % posição                    

Intens+Adj N 3 
15% 
3,1% 

17 
85% 
5,4% 

20 
100% 
4,9% 

 % estrutura do SA 
 % posição                    

Adj+Comp N 0 17 17 
 % estrutura do SA 0% 100% 100% 
 % posição                   0% 5,4% 4,1% 

Adv+Adj N 0 8 8 
 % estrutura do SA 0% 100% 100% 
 % posição                   0% 2,5% 1,9% 

Intens+Adv+Adj+Comp N 0 1 1 
 % estrutura do SA 0% 100% 100% 
 % posição                   0% 0,3% 0,2% 

Total N 97 314 411 
 % estrutura do SA 23,6% 76,4% 100% 
 % posição                   100% 100% 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Vê-se, na tabela 25, que a maioria dos Modificadores lexicais colocados à esquer-

da do nome estrutura-se apenas com um Adjetivo (96,9%), tal como está mostrado a seguir: 

 

(3) Se houve um bom trabalho, se se gravaram imagens sãs, belas, nobres, tudo a seguir é fá-

cil. (AELT)          

 

Com uma frequência menor (3,1%), foram identificados, na posição antes do no-

me, alguns Modificadores lexicais com a estrutura de Intensificador + Adjetivo, como abaixo: 

 

(108) ... soou-me no quarto de hotel, na manhã invernosa, a voz tão conhecida... 

                           

Foram também identificados, nesta análise, os Modificadores com a estrutura de 

Intensificador + Adjetivo em ocorrências como as que se encontram a seguir:  

 

(109) ... a mais alta permanência do meio rural, nos cursos superiores... (AELT) 

 

(110) ... e o mais lúcido aquilatador literário...(AMLO) 

 

(111) ... leve-o ao mais alto edifício e lance... (CCILD)                                                                   
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Mais do que a codificação do Modificador lexical, as estruturas acima se prestam 

à codificação do superlativo, sendo o Advérbio mais o único item identificado como Intensifi-

cador nesse tipo de construção. 

Na posição após o nome, os Modificadores lexicais também têm, mais frequente-

mente, a estrutura de um Adjetivo (86,3%), como no exemplo a seguir: 

 

(112) ... morreram como morreu a pintura acadêmica no anedótico... (AMLO) 

 

Identificou-se, ainda, na posição à direita do nome, a estrutura de Intensificador + 

Adjetivo em 5,4% dos casos de Modificadores lexicais nessa posição. Nessas ocorrências, 

diversifica-se o Intensificador, embora seja mais frequente o advérbio mais. Vejam-se as ocor-

rências abaixo: 

 

(50) ... fizéssemos uma seleção da porção mais inteligente, mais energética, mais equilibrada 

da sociedade... (AELT) 

 

(113) Teria sido um bem ou um mal favor tão prematuro? (AMLO)  

 

(114) as influências que a cultura exerce sobre a personalidade são de dois tipos totalmente 

diversos... (AELT) 

 

Identificou-se, somente na posição após o nome, a estrutura formada por Adjetivo 

+ Complemento, em 5,4% das ocorrências de Modificador lexical, como ilustram os exem-

plos a seguir: 

 

(115) Antes da puberdade tem-se um campo aberto a todas as culturas... (AELT) 

 

(116) Daí as inibições inevitáveis ligadas ao sexo... (AELT)  

 

Também foram identificadas, nos dados, algumas ocorrências de Modificador com 

estrutura Advérbio + Adjetivo (2,5%) colocado na posição após o nome, como as que se seguem:  

 

(117) Vi então diante de mim aquela graça ainda adolescente...(AMLO) 

(118) ... criações riscadas por faixas de uma luz jamais sonhada? (AMLO) 

 

Os resultados da análise da estrutura morfossintática do Modificador lexical identifi-

cado nos dados desta pesquisa permitem apenas concluir que a posição à direita do nome abriga 

Modificadores com maior complexidade, o que pode ser interpretado como um condicionamento 
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morfossintático para essa posição. Para a posição à esquerda do nome, encontra-se um Modifica-

dor de pouca complexidade, em geral, formado apenas por um Adjetivo, por vezes, antecedido de 

um elemento Intensificador, sobretudo na codificação do grau superlativo. A colocação de um 

Modificador com essa estrutura pouco complexa na posição antes do nome parece ser mais moti-

vada por fatores pragmáticos e semânticos como os discutidos nesta pesquisa.  

 

l) Estrutura e Mobilidade do Modificador Lexical  

 

Por último, foi realizado um cruzamento entre a estrutura do Modificador lexical e 

a sua mobilidade na estrutura do SN. Esse cruzamento também foi apontado como 

estatisticamente relevante pelo teste Chi-quadrado (Pearson-Chi-Square: 0,000). Os 

resultados se encontram na tabela a seguir. 

Tabela 26: Estrutura e Mobilidade do Modificador Lexical 
Estrutura do Modificador  Lexical Mobilidade do Modificador 

SIM NÃO TOTAL 
Adjetivo N 102 

27,9% 
84,3% 

263 
72,1% 
90,7% 

365 
100% 
88,8% 

% Estrutura 
% Mobilidade 

Intensificador+Adjetivo N 14 
70% 
11,6% 

6 
30% 
2,1% 

20 
100% 
4,9% 

% Estrutura 
% Mobilidade 

Adjetivo+Complemento N 0 
0% 
0% 

17 
100% 
5,9% 

17 
100% 
4,1% 

% Estrutura 
% Mobilidade 

Advérbio+Adjetivo N 5 
62,5% 
4,1% 

3 
37,5% 
1% 

8 
100% 
1,9% 

% Estrutura 
% Mobilidade 

Intensificador+Adjetivo+Complemento N 0 1 1 
% Estrutura 0% 100% 100% 
% Mobilidade 0% 0,3% 0,2% 

Total N 121 290 411 
% Estrutura 29,4% 70,6% 100% 
% Mobilidade 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Os resultados explicitados na tabela 26 mostram que a mobilidade do Modificador 

lexical é maior quando sua estrutura conta apenas com o Adjetivo (84,3%), como nos exem-

plos (119) e (120), a seguir:  

 

(119) Quanto vale essa informação para a conquista de uma boa educação ... (AELT) 

(119a) Quanto vale essa informação para a conquista de uma educação boa ... 
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(120) Mas para gostar do Jardim das Confidências faltava-me disposição natural. (AMLO) 

(120a) Mas para gostar do Jardim das Confidências faltava-me natural disposição. 

 

Os exemplos acima ilustram tanto a possibilidade de um Adjetivo anteposto ao 

nome colocar-se na posição posposta (exemplo 119), quanto de um Adjetivo na posição pos-

posta colocar-se na posição anteposta ao nome (exemplo 120). 

Vê-se, também, que a mudança na posição do Modificador é impossível quando a 

sua estrutura é constituída por Adjetivo e Complemento (0%), como ilustram os exemplos a 

seguir: 

 

(60) ... as influências modificadoras de todas essas condições de meio que atuam ... (AELT)  

                         

(121) ... quanto estaria de uma criança absorvida no brinquedo... (AMLO)  

 

Nota-se que a impossibilidade de mudar a posição do Modificador lexical na es-

trutura do SN é também mais frequente nos casos em que este é constituído apenas de Adjeti-

vo (90,7%) e, entre os Modificadores com essa estrutura mínima, seja mais frequente a condi-

ção de não mobilidade (72,1%), como nos exemplos a seguir:  

 

(122) ... deita-se junto da caixa de violino onde está o cachorro morto... (CCILD) 

 

 

Esses resultados nos fazem concluir que, mais do que os condicionamentos mor-

fossintáticos ligados à complexidade do Modificador, atuam na restrição da sua mobilidade no 

SN fatores ligados aos aspectos pragmáticos e semânticos.  

Por outro lado, observou-semos, nessa condição de restrição de mobilidade, uma 

variação formal um pouco maior na estrutura do Modificador. Em outras palavras, a estrutura 

do Modificador lexical, ao tornar-se mais complexa, pode comprometer, exclusivamente por 

essa razão, sua mobilidade no SN.   

 

5.2 Indeterminações de fronteira categorial entre Operadores e Modificadores no SN 

 

Na Gramática Discursivo-Funcional, cada um dos quatro níveis do Componente 

Gramatical é estruturado de forma diferente, mas todos compartilham uma organização em 

camadas ordenada hierarquicamente, sendo a estrutura mais genérica das camadas 
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representada como se segue:  

 

(123)  (π V1: H (V1): ΣN (V1))Φ 

 

Nessa estrutura de representação geral, identificamos, em cada camada, a variável 

(v1) pode ser especificada por um ou mais operadores (π), que se manifestam por meio de 

recursos gramaticais ou fonológicos, por um ou mais Modificadores (Σ) que se atualizam por 

meio de estratégias lexicais. As unidades em cada camada também podem ter uma função (Φ).  

No SN, Modificadores e nomes são itens lexicais, enquanto Operadores (aplicados 

a uma unidade) e funções (relacionando uma unidade a outra) são gramaticais. Uma das 

questões de pesquisa que foram colocadas diz respeito à natureza de alguns itens que se 

situam numa fronteira, para nós, indeterminada, entre estratégias lexicais ou gramaticais.   

Na estrutura do SN em língua portuguesa, viu-se que os Determinantes, elementos 

mais próximos da gramática do que do léxico, tendem a codificar, à esquerda do nome, 

distinções relativas às diferentes camadas dos Níveis Interpessoal e Representacional, tais 

identificabilidade, especificidade, modalidade, localização, quantificação.  

Entende-se que os Determinantes, de um modo geral, constituem recursos 

gramaticais e, como tais, são Operadores que se manifestam na codificação do SN. Uma 

maneira de avaliar a indeterminação de fronteira entre os Modificadores, nos quais ainda se 

identifica valor lexical, e a classe dos Operadores, é avaliar naqueles algumas propriedades 

tipicamente associadas a estes, embora essas propriedades não lhe sejam estritamente 

privativas, tais como a posição anteposta ao nome, a restrição à mobilidade no SN, os 

domínios semânticos e as funções semânticas mais frequentes etc. 

Com base na observação não sistemática da semelhança que alguns Modificadores 

lexicais apresentam com os Determinantes no SN, foi formulada a hipótese de que há 

indeterminações de fronteira categorial entre Operadores (gramaticais) e Modificadores 

(lexicais), no que concerne aos domínios semânticos de Quantidade e Tempo, do Nível 

Representacional, no sentido de que Modificadores desses domínios tendem a posicionar-se à 

esquerda do nome. 

Na análise dos dados, viu-se que, nos casos em que o Modificador lexical tem 

função determinativa, sendo, em geral, dos domínios semânticos de Quantidade ou Tempo, foi 

constatada a sua colocação à esquerda do nome, posição em que também se colocam os 
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elementos que operam como estratégias gramaticais, tais como os artigos, demonstrativos e 

numerais. 

No domínio semântico da Quantidade, alguns Modificadores atuam como 

Operadores de indeterminação. Colocados à esquerda do nome, esses Modificadores assumem 

o sentido de quantidade indefinida, tal como no exemplo (28), retomado a seguir: 

 

(28) ...em que crescem os membros das diversas sociedades...  (AELT) 

 

Também em posição anteposta ao nome, alguns Modificadores passam a operar na 

indeterminação no domínio da Qualidade, isto é, da Propriedade designada pelo nome, tal 

como um Operador Aproximativo: 

 

 (79) ... uma certa fantasia, respeitosa da justeza do registro, aviventa o texto... (AMLO) 

 

Destacamos, nessa análise, que se encontram nessa fronteira com operadores 

gramaticais os Modificadores lexicais de função determinativa que operam como elementos 

que fazem referência anafórica a entidades do texto, como nos exemplos (80) e (81) 

retomados a seguir: 

  

(80) Em seguida, porém, o mesmo autor chega à conclusão mais valiosa afirmando... (AELT)  

                   

(81) ....serviram para mostrar que tais fatores são inadequados   (AELT)                    

 

A indeterminação de fronteira entre alguns Modificadores e Operadores também 

pode ser vista na restrição à possibilidade de mudança de posição, ou mobilidade, de 

Modificadores que, antepostos, costumam ser identificados como Pronomes indefinidos e, 

pospostos, são classificados como Adjetivos.  

 

(79) ... uma certa fantasia, respeitosa da justeza do registro... (AMLO) 

(79a) ... uma fantasia certa, respeitosa da justeza do registro...  

 

A imobilidade do Modificador sugere uma indeterminação de fronteira entre 

Modificadores lexicais e Operadores também no domínio semântico de Tempo. Em 74,3% de 

Modificadores desse domínio, não é possível alterar a posição do Modificador sem alteração 
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do sentido ou função, como em (96):  

 

(96) ... profundas pesquisas tem sido feitas nesse terreno nos últimos anos (AELT). 

   

 

Quanto à verificação da mobilidade do Modificador do domínio da Quantidade, 

viu-se que a mobilidade, nesse domínio, parece estar relacionada aos subdomínios de 

tamanho e intensidade. Os Modificadores que se encontram no subdomínio de quantidade 

propriamente dita (número) costumam ser mais restritivos à mudança de posição, 

especializando seu uso com função Determinativa na posição anteposta ao nome, como em 

(28a).  

 

(28) ...em que crescem os membros das diversas sociedades...  (AELT) 

(28a)* ...em que crescem os membros das sociedades diversas...   

 

Pode-se, ao final, concluir que existe, sim, indeterminação de fronteira categorial 

entre Modificadores e Operadores do SN, sendo esta mais recorrente entre alguns itens com 

função Determinativa, pertencentes, principalmente, aos domínios semânticos de Quantidade 

e Tempo, em posição anteposta ao nome e com restrições à mudança de posição na 

codificação do SN. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No início desta pesquisa sobre o Modificador lexical do sintagma nominal no por-

tuguês brasileiro escrito contemporâneo, foram formuladas três questões norteadoras. 

A primeira delas levou a investigar que alinhamentos existem para a posição do 

Modificador lexical em relação ao nome do sintagma nominal. A hipótese de que existem ali-

nhamentos interpessoal, representacional e morfossintático para a codificação da posição do 

Modificador lexical em relação ao nome (nome) no sintagma nominal se confirma, principal-

mente quanto aos condicionamentos dos dois primeiros níveis Interpessoal (pragmático) e 

Representacional (semântico).  

Um alinhamento de natureza Interpessoal parece existir no fato de que, mesmo 

sendo mais frequente a posição à direita do nome para os Modificadores dos dois níveis, 

Interpessoal e Representacional, entre os Modificadores do Nível Interpessoal, há uma 

diferença menor entre as posições à esquerda (46,9%) e à direita do nome (56,1%), 

comparando-a com a diferença entre as posições à esquerda (20,3%) e à direita do nome 

(79,7%) entre os Modificadores do Nível Representacional. Essa pequena diferença sugere 

um condicionamento do Nível Interpessoal, para a codificação dos Modificadores do nome no 

português brasileiro contemporâneo, sendo a posição à esquerda do nome bastante frequente 

para Modificadores de Subatos referenciais.  

Um alinhamento identificado na codificação de Modificadores à direita do nome 

está relacionado à natureza da Propriedade, se subjetiva ou objetiva. Nos dados analisados, os 

Modificadores lexicais que denotam Propriedade de avaliação objetiva são bem mais 

frequentes (78,3%) do que os de avaliação subjetiva (21,7%). 

Além disso, no caso de dois ou mais Modificadores, aquele de atuação no Nível 

Interpessoal e de natureza subjetiva, tende a colocar-se à esquerda do nome ou, se é colocado 

à direita, ocupa posição mais periférica no sintagma nominal.  

Os resultados também confirmam alinhamentos relativos à zona de atuação dos 

Modificadores lexicais no que diz respeito à natureza representacional (semântica), sobretudo, 

ao papel da função semântica do Modificador lexical. A função classificadora tende a 

condicionar a posição do Modificador à direita do nome, enquanto a função determinativa 

condiciona a posição à esquerda do nome. Já a função avaliativa ou qualificativa condiciona o 

uso do Modificador na posição posposta, após a colocação do classificador, isto é, mais 
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distante do nome. Quando anteposto, o Modificador de função avaliativa fica imediatamente 

antes do nome, logo após os Modificadores de função determinativa e determinantes.  

Os resultados de cruzamentos relativos à complexidade formal do sintagma nomi-

nal, realizados com o propósito de avaliar um possível alinhamento de natureza morfossintáti-

ca, revelaram que a posição à direita do nome abriga Modificadores com maior complexidade 

formal, o que pode ser interpretado como um condicionamento morfossintático para essa po-

sição. Na posição à esquerda do nome, encontra-se um Modificador de pouca complexidade, 

em geral, formado apenas por um Adjetivo ou por um Adjetivo antecedido de um elemento 

Intensificador, sobretudo na codificação do grau superlativo. Essa codificação parece revelar 

uma motivação estritamente distribucional para a colocação de “peso” na posição à direita do 

nome. E, se a estrutura do Modificador lexical colocado à direita do nome se torna mais com-

plexa, restringe-se sua condição de mobilidade na codificação do sintagma nominal.  

A segunda questão de pesquisa que foi formulada concerne, ainda, aos 

alinhamentos na codificação do Modificador lexical do sintagma nominal, sendo esta relativa 

à existência de alinhamentos representacionais quanto à proximidade do Modificador com 

relação ao nome nos casos de existência de mais de um Modificador lexical no sintagma 

nominal. Os resultados da análise confirmaram a hipótese de que existe alinhamento 

representacional para a proximidade do Modificador em relação ao nome nos casos de 

existência de mais de um Modificador no sintagma nominal, de tal modo que Modificadores 

semanticamente mais próximos do nome tendem a ficar formalmente mais próximos do nome. 

Com efeito, os Modificadores com função semântica de classificador são cognitiva e 

linguisticamente mais próximos do nome e, no caso de dois modificadores à direita do nome, 

é ele que se coloca imediatamente após. Os Modificadores com função avaliativa podem 

ocorrer à esquerda ou à direita do nome. Mas, se há, no sintagma nominal, dois Modificadores 

lexicais, o de função classificadora precede o de função avaliativa.  

Por último, indaga-se se existem indeterminações de fronteira categorial entre 

Operadores e Modificadores das camadas do Nível Representacional na codificação 

morfossintática do sintagma nominal. A análise dos dados confirmou a hipótese de que há 

indeterminações de fronteira categorial entre Operadores (gramaticais) e Modificadores 

(lexicais), sobretudo nas ocorrências de Modificadores com função Determinativa, 

pertencentes, principalmente, aos domínios semânticos de Quantidade e Tempo, que ocupam a 

posição anteposta ao nome e apresentam restrições à mudança de posição na codificação do 
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SN.  

Como é próprio do labor científico, no desenvolvimento deste estudo, surgiram 

muitas questões, em torno das quais ainda se está a refletir. Para o trabalho de elaboração 

desta tese, decisões tiveram que ser tomadas que nos levaram a delimitar nosso objeto e a 

reduzir a amostra de textos para análise. Mesmo assim delimitado, o fenômeno aqui 

investigado não está, percebe-se, completamente elucidado, pois ainda não é possível fazer 

generalizações sobre o alinhamento, que se entende aqui como algum tipo de 

condicionamento pragmático, semântico e morfossintático na codificação morfossintática dos 

Modificadores lexicais do sintagma nominal em textos escritos do português brasileiro 

contemporâneo.  

Na feitura desta Tese, houve luta entre a necessidade de continência metodológica 

que precisou ser imposta ao orientando pela orientadora, e uma grande vontade de partidas em 

direções que não levariam, em pouco tempo, a um resultado satisfatório, mas essa inquietação 

intelectual não vai deixar de existir, mesmo com a Tese definitivamente concluída. Uma 

dessas direções é a de trabalhar com as teorias, comparando-as e testando-as para uso no 

ensino e na descrição da língua portuguesa em uso no quotidiano. Essa é uma tarefa que me 

parece das mais instigadoras.  

Trazem questões assim a tentação de ampliar a liberdade para além do 

metodicismo acadêmico que parece estar ainda restringindo o exame das línguas e que é 

desafiado já pela Gramática Discursivo-Funcional. A GDF não se caracteriza pela ênfase no 

uso de conceitos e termos próprios, não escondendo a continuidade de ideias da Gramática 

Funcional, não se esquivando de tomar o que há de útil em outros teóricos, funcionalistas ou 

não funcionalistas. Nesta Tese, houve tentativas de comparar procedimentos de outras teorias 

linguísticas, a tradição gramatical nos ensinamentos erroneamente desprezados dos 

gramáticos anteriores à NGB, de 1959, que se mostram, às vezes, bastante criteriosos em suas 

intuições sobre a língua, tais como Passos (1865), citado nesta Tese. Essa integração, 

juntamente com a fundamentação teórica no Funcionalismo linguístico, principalmente na 

GDF, revelou-se oportuna para que se faça um estudo da língua menos “partidário”, que deixe 

mais claro ser a Linguística uma ciência. 
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