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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo explicitar o modo como o sujeito é tratado na 
gramaticografia do PB. Para isso, foram selecionadas para compor o corpus deste 
trabalho gramáticas publicadas nos séculos XIX e XX, representativas de sua época e 
amplamente utilizadas no ensino do vernáculo. Assim, tencionamos, na análise do corpus, 
demonstrar o modo como cada autor concebe a noção de sujeito, considerando a 
abordagem das vozes verbais, do anacoluto, dos sujeitos indeterminado, oracional e 
impessoal, de sorte que, ao fim desta pesquisa, se possa ter uma visão ao mesmo tempo 
geral e pormenorizada do tratamento do sujeito nas gramáticas focalizadas.  A 
categorização tradicional, ainda pautada em critérios oriundos de reflexões filosóficas 
sobre a linguagem, estabelece um conjunto de condições necessárias e suficientes para 
que um elemento seja enquadrado na categoria Sujeito. Nesse sentido, as definições 
amplamente difundidas em gramáticas e livros didáticos, a saber, ―ser sobre o qual se 
declara algo‖ e ―aquele que pratica a ação‖, dão conta apenas dos exemplares mais 
prototípicos, os quais condensam os planos perpassados pela noção de sujeito – o 
sintático, o semântico e o discursivo. Assim, exemplares mais periféricos da categoria, isto 
é, aqueles em que não há confluência entre os três planos supracitados constituem um 
problema para a análise e a definição; necessitando-se, por vezes, de arremedos teóricos 
para que, então, possam ser examinados. Objetivamos demonstrar o modo como os 
autores das gramáticas que compõem nosso corpus lidam com essas definições, bem 
como suas concepções de língua, de sintaxe e da categoria Sujeito, à luz do período 
linguístico no qual suas obras foram publicadas, a fim de que se possa averiguar em que 
medida refletem ou se afastam da visão de língua e de sintaxe que se tinha à época. 
Como objetivo geral, pretendemos explicitar a necessidade de se avançar nos estudos 
referentes ao sujeito numa perspectiva sintática, que vise à delimitação dos três planos, 
os quais perpassa a noção de sujeito, considerando a constante confluência entre eles. 
 

Palavras-chave: Historiografia da Linguística, Sintaxe, Sujeito, Gramaticografia do PB. 

 

 

 

 

 
 
 
 



ANGELICI, Karoline Silva. Percurso do Conceito de Sujeito na Gramaticografia 
Brasileira do Português. 2019. 163 f. Dissertação (mestrado em Estudos de Linguagem) 
- Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, Niterói, 2019. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to explain how the subject is treated in BP grammar. For this, 
grammars published in the nineteenth and twentieth centuries, representative of their time 
and widely used in the teaching of the vernacular, have been selected to compose the 
corpus of this work. Thus, we intend, in the corpus analysis, to demonstrate how each 
author conceives the notion of subject, considering the approach of verbal voices, 
anacoluthon, indeterminate, orational and impersonal subjects, so that, at the end of this 
research, we can have both a general and detailed view of the subject's treatment of the 
focused grammars. Traditional categorization, still based on criteria derived from 
philosophical reflections on language, establishes a set of necessary and sufficient 
conditions for an element to fall into the Subject category. In this sense, the widespread 
definitions in grammars and textbooks, namely ―being about which one declares 
something‖ and ―one who practices action‖, account only for the most prototypical 
examples, which condense the planes permeated by the notion. of subject - syntactic, 
semantic and discursive ones. Thus, more peripheral examples of the category, that is, 
those in which there is no confluence between the three above-mentioned planes 
constitute a problem for analysis and definition; sometimes they need theoretical input so 
that they can then be examined. We aim to demonstrate how the authors of the grammars 
that make up our corpus deal with these definitions, as well as their conceptions about 
language, syntax and the Subject category, in the light of the linguistic period in which their 
works were published, so that one can see to what extent they reflect or depart from the 
language and syntax vision at the time. As a general objective, we intend to clarify the 
need of further studies regarding the subject in a syntactic perspective, aiming at the 
delimitation of the three planes, which permeates the notion of subject, considering the 
constant confluence among them. 
 

Keywods: Linguistics Historiography, Syntax, Subject, Gramaticography of PB. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Já são consabidas as inúmeras críticas à abordagem da noção de sujeito nas 

gramáticas tradicionais. Sabemos que a definição do termo se baseia, de modo geral, em 

aspectos semânticos, mesmo sendo a categoria sujeito apresentada nas seções da 

gramática destinadas ao estudo da sintaxe.  

 Soma-se a isso uma série de outras incoerências no que respeita à explanação 

do termo que exerce a função sintática de sujeito, como, por exemplo, a inconsistência 

das definições da categoria, reduzidas, por vezes, a aspectos exclusivamente semânticos; 

na nomenclatura ―termo essencial‖, que indica a ―essencialidade‖ de um termo cujo 

emprego não é obrigatório na estrutura oracional; na divisão da categoria sujeito em 

grupos (oculto, composto, indeterminado), que funde critérios sintáticos e semânticos – 

problemas já examinados e apontados por vários estudiosos da língua, dentre os quais 

Duarte (2007), Azeredo (2008) e Perini (1997). 

 Faz-se necessário também recorrer aos estudos que revelam a instituição da 

disciplina gramatical no Ocidente, a fim de se ter uma visão geral acerca da sintaxe como 

foco da análise linguística, bem como de se traçar um paralelo entre o enfoque sintático e 

o semântico.  

 Dessa forma, será possível entender os porquês de uma definição tão 

problemática do sujeito e da necessidade de expansão dos estudos sintáticos referentes a 

essa categoria, em busca da consolidação de uma base gramatical que contemple a 

noção de sujeito tendo em vista os três planos sobre os quais ela incide. 

Se pensarmos na concepção que se tinha de linguagem na Antiguidade, que 

pautava os estudos linguísticos numa perspectiva filosófica, entenderemos o porquê da 

definição semântica de sujeito como ―ser sobre o qual se declara algo‖, amplamente 

difundida. 

Na carta VII, Platão (342a-343d), ao tratar do caminho do conhecimento, coloca o  
nome (ónoma) na ponta inferior, e a própria coisa (autó) na outra ponta, 
mediando entre elas, pela ordem, a partir do nome, a definição ou proposição 
(lógos), a imagem (eídolon) e, em níveis mais próximos à própria coisa, a ciência 
(epistéme), a inteligência (noûs) e a opinião verdadeira (alethés dóxa). O nome e 
a definição não têm fixidez: nada impede que se dê um, ou outro diferente, a 
qualquer coisa. Para se chegar ao objeto, verdadeiramente real e cognoscível, 
que é a própria coisa, os elementos da linguagem constituem apenas um fraco 
auxiliar (NEVES, 2002, p. 26). 
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Sabemos que os estudos da gramática numa perspectiva sintática são recentes se 

comparados aos da filosofia grega, que preparou o arsenal teórico para os estudos da 

linguagem. Conforme ressalta Neves (2002, p. 69), Apolônio Díscolo foi o primeiro 

gramático antigo a considerar a sintaxe como ponto central da análise linguìstica. ―Ele foi, 

na verdade, o único gramático antigo que escreveu uma obra completa e independente 

sobre sintaxe‖.  

Cabe, num primeiro momento, tecer algumas considerações acerca da trajetória 

dos estudos que historicamente resultaram na noção de sujeito, uma vez que são de 

suma importância para entendermos a concepção dessa categoria, bem como os critérios 

adotados na sua definição pela tradição gramatical. 

Posteriormente, a proposta dessa pesquisa é examinar a descrição da noção de 

sujeito em gramáticas representativas dos séculos XIX e XX, a saber, século XIX:  

a) MACIEL, Maximino. Grammatica descriptiva. 5. ed. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves & Cia,1914. 

b) RIBEIRO, João. Grammatica portugueza. 17. ed. Rio de Janeiro: Livraria 

Francisco Alves, 1915. 

 Século XX:  

c) NASCENTES, Antenor. O idioma nacional. 5. ed. Rio de Janeiro: Livraria 

Acadêmica, 1965. 

d) MELO, Gladstone Chaves de. Gramática fundamental da língua portuguêsa. 

2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1970. 

e) BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 1999;  

f) LIMA, Rocha Gramática normativa da língua portuguesa. 49. ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio 20111. 

                         
1 Na escolha das edições das gramáticas a serem utilizadas como corpus foram adotados os seguintes 
critérios:  
a) Para Maximino Maciel, 5. ed. (1914), primeira edição posterior à de 1910, na qual o autor reformula 
consideravelmente a obra. 
b) Para João Ribeiro, 17. ed. (1915), já contém, no final da obra, anotações sobre questões tratadas no 
corpo do texto, que foram inseridas na 15. ed. 
c) Para Rocha Lima, 49. ed. (2011), edição póstuma. Apesar de retocada e enriquecida, não houve 
significativas alterações em relação à última edição publicada em vida pelo autor. 
d) Para Gladstone, 2. ed (1970). São apenas 3 edições, a 3º reimpressa até 1994, então, a 2º é um bom 
exemplar.  
e) Para Nascentes, 5. ed. (1965), já de acordo com a NGB. 
f) Para Bechara, 37. ed. (1999). Primeira edição amplamente reformulada após a primeira publicada em 
1961.  
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Com isso, objetivamos traçar um panorama do modo como a noção de sujeito tem 

sido tratada na gramaticografia de língua portuguesa brasileira, bem como, na seara das 

definições, observar a concepção dos gramáticos acerca desta categoria.  

A seleção das gramáticas que compõem o corpus deste trabalho justifica-se não só 

por sua relevância no que diz respeito à trajetória dos estudos gramaticais numa 

perspectiva científica no Brasil, mas também porque possibilitam a contextualização 

histórica de que precisamos para delinear os estudos gramaticais brasileiros.  

Convém ressaltar que, no que se refere às gramáticas selecionadas como corpus, 

foram adotados dois critérios: a) terem sido representativas de períodos distintos da 

gramaticografia brasileira, isto é, serem exemplares das ideias linguísticas em cena à 

época. b) terem tido uso expressivo no campo do ensino da língua vernácula.  

A escolha de gramáticas dos séculos XIX e XX justifica-se pela intenção de traçar 

um percurso que se inicia no século XIX, período em que emergem as gramáticas 

histórico-comparativas e atravessa o século XX, que tem seu curso marcado pela 

instituição da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), e pela enorme contribuição da 

Linguística no que se refere à compreensão do funcionamento das línguas humanas. 

Por fim, objetiva-se, ainda, com este trabalho prover contribuições para o ensino de 

português como língua materna. Afinal, o modo como algumas gramáticas escolares 

definem a noção de sujeito aponta a necessidade de expansão dos estudos  referentes a 

essa categoria.  

Sabemos da necessidade de superar definições <exclusivamente semânticas, 

conservadas nos livros didáticos e que, por vezes, dificultam a compreensão do estudante 

de língua portuguesa. Calcadas em pressupostos filosóficos relacionados à natureza das 

palavras e sem perspectiva sintática, essas definições dão conta apenas dos casos 

prototípicos, em que há confluência entre os planos sintático, semântico e discursivo, isto 

é, em que o sujeito gramatical é agente e tópico também. 

Um pensamento só é, contudo, reformulado quando se conhecem bem a sua 

origem, consolidação e propagação na literatura de referência. Nesse sentido, o 

panorama do tratamento do sujeito na gramaticografia do português brasileiro (doravante 

PB) nos séculos XIX e XX pode constituir importante ferramenta para subsidiar reflexões 

pertinentes acerca do modo como a categoria tem sido abordada. Considera-se, portanto, 

que uma das possíveis contribuições desta pesquisa é a colaboração teórica para aqueles 

que se ocupam do ensino de sintaxe.  
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1. A HISTORIOGRAFIA DA LINGUÍSTICA COMO DISCIPLINA 

 

A Historiografia da Linguìstica (doravante HL) como disciplina se legitima a partir 

da (BATISTA, 2013, p. 22). 

Em sua gênese, a HL se distingue da história da Linguìstica pela perspectiva crìtica 

lançada sobre os fatos históricos. A ssim, a HL se consolida como uma área de pesquisa 

que não se limita a registrar os fatos, mas que busca, sobretudo, interpretá-los à luz da 

história e do contexto no qual a produção e a difusão de um dado pensamento linguìstico 

se deu.  

No Brasil, não houve, à época, muitos esforços de nossos linguistas dedicados ao 

trabalho historiográfico, à exceção de Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1904-1970), a quem 

Altman (2012) atribui pioneirismo na elaboração de textos sobre história da linguìstica. 

―Até os anos 1980, só A história da linguística, de Mattoso, […] pôde ser citada como 

manual suficientemente abrangente, elaborada por um linguista brasileiro‖ (ALTMAN, 

2012, p. 17).  

Sobre a produção de Mattoso, contudo, é válido ressaltar que a perspectiva 

adotada se alinha, em certa medida, ao que Nietzsche (1844-1900) classificaria como 

abordagem monumental da história. Koerner (2014, p. 10) esclarece que essa abordagem 

―está essencialmente relacionada com os acontecimentos do passado como uma 

sucessão de grandes homens e do modo como eles fizeram o seu caminho através da 

história‖.  

Para Batista (2013) a perspectiva de Mattoso difere da que foi adotada pela 

maioria dos demais linguistas que ensaiaram reflexões historiográficas por aqui. ―O 

linguista brasileiro se filiou a uma tradição que buscava descrever perìodos da evolução 

da história da linguìstica em perspectiva linear [o que caracteriza uma] visão 

unidimensional da linguìstica.‖ (2013, p. 24). Dessa forma, a produção de Mattoso, ainda 

que de modo implìcito, mantém ―o ponto de vista de que o desenrolar cronológico das 

épocas contém um elemento valorativo em direção ao progresso absoluto‖ (2013, p. 24).  

Além disso, Altman (2012) nos lembra de que não havia referência ao contexto 

linguìstico brasileiro nos manuais do linguista; tratava-se de textos escritos em inglês, cujo 

público-alvo eram alunos do curso de história da linguìstica ministrado na Universidade de 

Washington, em Seattle. Com isso, o que se tem é uma confirmação das tradições 

europeia e norte-americana de revisão e registro histórico dos estudos linguìsticos no 

decorrer do tempo. 
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Nas décadas seguintes, 1980 e 1990, as reflexões acerca dos estudos da 

linguagem se fazem presentes em artigos e anais de congressos. As publicações, no 

entanto, são ainda muito esparsas. É somente a partir da década de 1990 que, no Brasil, 

são desenvolvidos trabalhos cujas propostas se coadunam com os parâmetros da 

pesquisa historiográfica. 

Para Batista (2013, p. 31),  

o que distingue esses modos de observação vistos, por exemplo, em Mattoso […] 
daqueles propostos pela Historiografia da Linguìstica é a proposição de (ou a 
tentativa de) direcionamentos metodológicos que possibilitem efetivar 
interpretações historiográficas orientadas por diretrizes teóricas que 
essencialmente veem a linguìstica e sua história sucessão, superposição, diálogos 
de tradições de propostas de descrição e análise, tendo em vista a complexidade 
do jogo das ideias no decurso histórico, permeado de idas e vindas de saberes e 
formas de conhecimentos caracterizado por saberes e projeções não lineares de 
continuidades e descontinuidades. 
 

 

Assim, já no século XX, a HL se consolida como uma atividade cientìfica 

interdisciplinar no que diz respeito ao tratamento dos fatos linguìsticos, articulada, entre 

outros, de acordo com Batista (2013), por Sylvain Auroux, Pierre Swiggers e Konrad 

Koerner, alcançando, dessa forma, maior divulgação e reconhecimento acadêmico.  

Hoje em dia, a atividade a que se atribui o nome de Historiografia da Linguìstica 

constitui, em palavras de Koerner (2014, p. 17), ―uma investigação metodologicamente 

informada e a apresentação de acontecimentos passados na evolução da disciplina 

designada de ‗linguìstica‘ ou ‗ciências da linguagem‘. 

 

 

1.1.  A Historiografia da Linguística: objeto e objetivos 

 

Tendo em vista o objetivo central desta pesquisa – delinear o modo como a 

categoria sujeito tem sido tratado na gramaticografia do PB – recorreremos à metodologia 

historiográfica, cujo aporte teórico constituirá a base de investigação do corpus 

supracitado.  

A fim de esclarecer a metodologia a ser empregada neste trabalho, é essencial 

explicitar os objetos e objetivos da prática historiográfica. Para adentrar essa reflexão, é 

válido destacar o que diz Altman (2009, p. 116) sobre a disciplina historiográfica.  

A primeira dificuldade daquele que se lança à tarefa de escrever a história da 
lingüìstica é estabelecer o que deve ser incluìdo no escopo do termo lingüìstica –  
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e suas variantes – sem o que, qualquer tentativa de historização não encontra 
seu(s) objeto(s) material(is) de observação e qualquer tentativa de periodização se 
torna inexeqüìvel […] Ainda que do ponto de vista ‗externo‘ a base de delimitação 
da disciplina lingüìstica seja, em princìpio, razoavelmente simples para o perìodo 
contemporâneo, ela pouco nos ajuda na identificação de linhas de investigação de 
outras disciplinas que se debruçaram direta ou indiretamente sobre a linguagem 
anteriormente ao século XIX, como a lógica, a retórica, a poética, a filosofia, a 
teologia. Com efeito, o conhecimento sobre a linguagem, formalizado ou não, 
institucionalizado ou não, fez parte da vida intelectual de muitos povos, sob outras 
formas e sob diferentes designações.  

 

Levando-se em consideração as observações de Altman (2009), está dado o 

primeiro critério de um trabalho historiográfico; o compromisso com as disciplinas das 

quais se erigiram questionamentos e respostas para os fatos da linguagem.  

Por se tratar de um trabalho que é, em primeira instância, linguìstico, faz-se 

necessário também estabelecer os limites do conceito de Linguìstica na perspectiva 

historiográfica.  

Nesse viés, a Linguìstica é considerada objeto histórico-social, e a tarefa do 

historiógrafo é levantar dados capazes de auxiliar na descrição e interpretação do 

conhecimento linguìstico, do modo como foi adquirido e transmitido, ou mesmo o porquê 

de ter sido suplantado. 

Não se pode, por isso, limitar, em um trabalho historiográfico, a noção de 

Linguìstica àquela que se tem, de modo geral, nos cursos de Letras – área de estudo 

cientìfico, desenvolvida nos séculos XIX e, especialmente, XX, cujo objeto de estudo é a 

lìngua – pelo contrário, é de interesse do historiógrafo tudo aquilo que subjaz à própria 

concepção de lìngua e à sua sistematização com vistas ao estudo cientìfico.  

Corroboram a concepção de Linguìstica que se deve adotar em um trabalho 

historiográfico as palavras de Altman (2009, p. 117):  

A Lingüìstica é uma disciplina e um campo do conhecimento, objetos cujos 
escopos não são em absoluto, coincidentes. […] Estabelecer o escopo das 
ciências da linguagem, e da sua historiografia, a partir do trabalho de Schlegel 
(1808), ou de Saussure (1916), ou de Bloomfield (1933), ou mesmo de Chomsky 
(1957), é reduzir preconceituosamente o conhecimento da linguagem e das 
lìnguas à designação da disciplina que uma certa tradição de estudos nomeia, 
fazendo tabula rasa de mundos intelectuais diferentes daquele em que nos 
espelhamos, que existiram em outros tempos, e que certamente ainda existem em 
outros lugares. Em perspectiva histórica, o termo lingüìstica pode se referir a 
qualquer estudo sobre a linguagem que tenha sido feito pelo homem, onde quer 
que se encontrem dele vestìgios de documentação. Em conseqüência, a 
historiografia da lingüìstica deve incluir entre seus objetos, potencialmente, todas 
as formas e designações sob as quais se apresentou esse conhecimento.  
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 Swiggers (2013) define como objeto de estudo do historiógrafo o texto, publicado 

ou não. Dado o objeto, entende-se como objetivo estudar o desenvolvimento das ideias 

linguìsticas, à luz do material encontrado nos textos em que se debruça o historiador. 

Para isso, há que se considerar o texto como parte integrante do contexto em que 

foi escrito, o que imputa ao trabalho historiográfico um viés interdisciplinar, com vistas ao 

diálogo com outras áreas do conhecimento, a saber, História, Filosofia, Sociologia, 

Antropologia, Psicologia; ou seja, quantas forem as ciências que tangenciem a produção 

de conhecimento linguìstico e que se articulem com a Linguìstica.  

Com isso, é preciso ir além das bases do pensamento cientìfico sobre a lìngua, 

visto que, nesse caso, grosso modo, objetiva-se o entendimento do percurso traçado. 

Assim, sendo as relações sociais estabelecidas pela linguagem, o historiógrafo da 

Linguìstica, na busca pelo histórico, tem de se ocupar dos fatos sociais por ela 

entrecortados, uma vez que são eles os propiciadores das reflexões sobre a lìngua desde 

os primórdios.  

Apesar disso, conforme as palavras de Altman, é preciso diferençar o trabalho da 

história da Linguìstica e o da Historiografia da Linguìstica, uma vez que as áreas de 

estudo ―têm estatutos e dimensões diferentes. Principalmente não são coextensivas. [...] 

Assim como a gramática não esgota a lìngua sob descrição em toda a sua complexidade, 

o trabalho historiográfico também efetua um recorte‖ (ALTMAN, 1998, apud BATISTA, 

2013, p. 47). 

A necessidade de se levar em conta os contextos sociais em que a análise e a 

sistematização do estudo linguìstico se dão implica duas observações em relação às 

caracterìsticas do historiógrafo, a saber, o sólido conhecimento de lìngua e de história 

geral. Somente dotado de ambas as ferramentas teóricas, o historiógrafo é capaz de se 

voltar para um dado momento da história e analisar a maneira como o conhecimento 

sobre a linguagem se desenvolveu.  

Nesse contexto, a história, tomada aqui como conjunto de eventos passados, é 

presentificada, à medida que, conforme ressalta Batista (2013), é mecanismo necessário 

à compreensão da realidade tal qual esta se apresenta. Assim, voltar-se para o passado é 

também lançar um olhar analìtico para o presente, quiçá para o futuro. A Historiografia, 

então, ―coloca-se como um discurso de observação sobre o conjunto de eventos que dão 

forma à corrente histórica‖ (BATISTA, 2013, p. 38). 
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No que respeita aos objetivos de um trabalho de Historiografia da Linguìstica, uma 

nova questão se impõe: a natureza dos textos a serem analisados. Sobre esse aspecto, 

Swiggers (2013, p. 42) esclarece que  

os textos que o historiógrafo (ou o historiador) da linguìstica deve estudar podem 
ser considerados o ‗reflexo (ou depósito) material‘ da história da Linguìstica. A 
história da Linguìstica se pode definir como o conjunto cronológico e geográfico 
dos acontecimentos, dos fatos, dos processos de conceptualização e de descrição 
e dos produtos que moldaram a tradição do pensamento e da práxis linguìsticos.  

 
Tal afirmação ratifica o caráter interdisciplinar caracterìstico da pesquisa 

historiográfica, uma vez que, como bem nos lembra o autor, a história da linguìstica não 

pode ser dissociada de sua tradição cultural, histórica, geográfica. Além disso, é 

permeada pelos acontecimentos polìticos, econômicos e institucionais, que interferem não 

só no fazer cientìfico, como também na própria concepção de lìngua e na maneira como é 

focalizada na prática linguìstica.  

A essência da disciplina cujo objetivo é analisar os produtos do pensamento 

linguìstico no decorrer do tempo, em face dos fenômenos da linguagem humana, é, então, 

a necessidade de se ―reconstruir o ideário linguìstico e seu desenvolvimento através da 

análise de textos situados em seu contexto‖ (SWIGGERS, 2013, p. 43). 

Dessa maneira, nesta pesquisa, a adoção da metodologia historiográfica como 

mecanismo de investigação justifica-se pela necessidade de resgate do pensamento que 

fundamentou a concepção da categoria sujeito no Ocidente, bem como do exame do 

modo como a gramaticografia do PB tem abordado tal noção nos últimos tempos.  

 

 

1.2. A pesquisa historiográfica 

 

Um trabalho historiográfico não deve se limitar a mera revisão bibliográfica; ao 

contrário, as bibliografias de que dispõe o pesquisador devem constituir o ponto de partida 

das reflexões a serem explicitadas.  

A pesquisa historiográfica é então, grosso modo, o produto da leitura interpretativa 

da forma como os fatos linguìsticos a serem analisados são tratados num recorte 

temporal, dado o contexto histórico-social que permeia a produção do saber sobre a 

linguagem. 

A fim de que se obtenha o produto desejado, na reconstrução historiográfica, 

perguntas como  
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―Melhor como?‖, ―Superior a quê‖, ―Original em quê‖, ―Inferior a quê‖, devem estar 
acompanhadas de argumentos que recuperem práticas efetivas de tratamento 
linguìstico, sempre tendo em vista a observação analìtica, e não apenas registros 
que fazem paráfrase de outras obras, e, assim, não vão além de recontar o que 
um autor fez, deixando, dessa maneira, de lado o aspecto principal da 
historiografia: a busca por um olhar interpretativo que procura entender as razões 
de determinado trabalho apresentar as caracterìsticas que o definem (BATISTA, 
2013, p. 51). 

 

Dessa forma, Batista (2013) estabelece dois critérios para que uma narrativa 

historiográfica que interprete, de fato, a história da Linguìstica se estabeleça. O primeiro 

eixo de pesquisa tem como caracterìstica a linearidade cumulativa, o registro dos 

momentos mais representativos da produção de saber, com vistas à comparação entre 

correntes marginais e privilegiadas.  

Já o segundo eixo não ignora a simultaneidade de propostas de descrição e 

análise, pelo contrário, problematiza as teorias e formas de análise concomitantes, as 

contextualiza, com base em fatores extralinguìsticos, e é nessa prática que está o valor 

desse tipo de trabalho historiográfico, cujo resultado se dá por meio da análise das etapas 

do desenvolvimento do saber linguìstico.  

Interessam-nos também os modelos de reconstrução historiográfica apresentados 

por Koerner (1989, apud Batista, 2013, p. 54). De acordo com a proposta do autor, as 

diferentes formas de se observar a história apontam para os seguintes perspetivas:  

I. Visão cumulativa; privilegia-se, nessa dimensão, o presente, dado que este 

é concebido como fruto do desenvolvimento melhorativo. Há destaque para 

o pioneirismo.  

II. Identificação de correntes principais e alternativas; nesse caso, a distinção 

entre principal e alternativo se dá por meio de um viés ideológico.  

III.  Continuidades e descontinuidades; nessa perspectiva, a presença de uma 

proposta não elimina as outras, as práticas linguìsticas se alternam ao longo 

da história em meio a sucessos e fracassos.  

IV. IV. Análise de fatores extralinguìsticos; o desenvolvimento linguìstico não é 

visto de maneira isolada, mas como parte de acontecimentos sociais que 

envolvem qualquer descoberta cientìfica.  

 

Dado o produto caótico que se pode obter de uma pesquisa que vise ao 

mapeamento de fatos situados linearmente na cronologia da História da Linguìstica, bem 

como os problemas teóricos decorrentes de uma visão histórica pautada na análise 
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canônica, que desconsidere o sistema de relações subjacentes a qualquer teoria e autor 

de destaque, nesta pesquisa, privilegiaremos os modelos III e IV de reconstrução 

historiográfica. 

Ao tratar das perspectivas da Historiografia da Linguìstica, Altman (2009, p. 128) 

faz alusão às dimensões internas e externas da reconstrução historiográfica.  

embora requeiram procedimentos metodológicos diferentes — historiografias 
orientadas para o conteúdo operam sobre as dimensões ‗internas‘ das teorias 
lingüìsticas, enquanto que historiografias orientadas para o contexto lidam com as 
teorias da perspectiva do contexto social, cultural ou polìtico — conteúdo e 
contexto estão inevitavelmente ligados (Swiggers 1990), embora nossa maneira 
de percebê-los possa, às vezes, sugerir o contrário. Pessoalmente, não consigo 
separar a reflexão epistemológica, ou metodológica, sobre o conhecimento 
lingüìstico do momento histórico e do contexto intelectual e social em que foi 
formulado e se desenvolveu. Tal perspectiva me faz entender como tarefa básica 
da historiografia lingüìstica, por conseqüência, a descrição (não normativa) dos 
princìpios e métodos de produção do conhecimento lingüìstico, e de seus 
resultados em determinado momento, inevitavelmente histórico. Idéias lingüìsticas 
não se desenvolvem no vazio, desvinculadas das outras idéias que as circundam 
no momento em que entram em evidência, e das práticas que lhes são paralelas. 
Ignorá-las é aumentar o risco de tomar como norma única e desejável de 
teorização e de prática de análise lingüìstica nossa concepção momentânea de 
conhecimento da linguagem. As maneiras pelas quais o conhecimento lingüìstico 
se produziu, desenvolveu, foi divulgado e percebido, também fazem parte da sua 
história. 

 
Ainda que num primeiro momento esta pesquisa requeira um procedimento 

metodológico voltado para a historiografia do conteúdo, o que implicaria a focalização das 

dimensões internas das teorias linguìsticas, conteúdo e contexto são indissociáveis.  

Sendo assim, o que se propõe neste trabalho é a articulação entre os enfoques 

internalista e externalista, com vistas à contemplação dos três nìveis de observação de 

que se pode constituir uma narrativa historiográfica, de acordo com Oliva (2003 apud 

Batista, 2013, p. 56). Em suma, os nìveis se caracterizam pela atenção à forma do 

discurso empregado pelo autor, escola ou teoria em análise; ao conteúdo veiculado pelo 

discurso analisado; às estratégias de convencimento empregadas pelas comunidades 

cientìficas ou intelectuais que legitimam e ou explicam determinadas teorias, métodos e 

dados obtidos.  

Dado o objeto a ser examinado – a noção de sujeito no curso da gramaticografia 

do PB – é imprescindìvel um trabalho que renegue a cisão das frentes internalista e 

externalista de análise, tendo em vista que o conteúdo refletido por meio da forma do 

discurso empregado pela comunidade cientìfica responsável pela produção do saber 

linguìstico num recorte de tempo reflete as teorias e os métodos analìticos da categoria 

sujeito legitimados por fatores extralinguìsticos, sociais.  
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Decerto que para isso é necessário traçar os limites da natureza sociológica do 

trabalho historiográfico, a fim de que a observação dos aspectos sociais se limite à 

descoberta do que há de sociológico nos estudos da linguagem.  

Batista (2013), após tecer explanações acerca da possibilidade de se conjugar os 

enfoques internalista e externalista na reconstrução historiográfica, afirma que a narrativa 

historiográfica pode, então, ser elaborada em torno das dimensões teórica, temporal e 

social.  

A dimensão teórica, segundo o autor, leva em conta ―a dinâmica interna de fatos e 

eventos da história da Linguìstica‖ (2013, p. 71). Assim, a reconstrução da história interna 

da Linguìstica tem como objetivo a análise e interpretação do percurso e das práticas 

teórico-metodológicas que subjazem em textos e posições teóricas assumidas, ou seja, 

priorizar essa dimensão requer questionamentos acerca dos aspectos que levaram o 

conhecimento linguìstico a tratar um dado fenômeno da lìngua de tal forma. 

Já a dimensão temporal possibilita a análise das continuidades e descontinuidades 

no tratamento do problema definido como objeto de análise, à medida que se estabelece 

a periodização do objeto analisado.  

Por fim, a dimensão social trabalha com ―a noção de clima de opinião – climate of 

opinion, expressão referente à atmosfera intelectual – categoria de análise que busca 

recuperar elementos sociais, históricos e culturais que podem estar envolvidos nas formas 

de tratamento de lìnguas e linguagem‖ (KOERNER, 2014, p. 73).  

Neste trabalho, busca-se examinar o tratamento da noção de sujeito nas 

gramáticas do PB; para isso, é necessário entender a atividade cientìfica e intelectual que 

precede e subsidia as abordagens relativas à categoria em questão, bem como a relação 

entre a foma do discurso e o conteúdo por ele veiculado em face do contexto histórico no 

qual o texto analisado se insere.  

Por conta disso, a narrativa historiográfica que se pretende produzir transitará entre 

as dimensões teórica, temporal e social, de modo que de cada uma delas se extraiam os 

fundamentos necessários ao entendimento da maneira como a noção de sujeito se 

originou e se propagou ao longo da história, 

A focalização das três dimensões supracitadas permitirá também entender a forma 

como a comunidade cientìfica responsável pela produção do saber linguìstico à época 

tratou a categoria, bem como, considerando o ciclo de continuidades e descontinuidades 

que tangenciam o pensamento linguìstico acerca do sujeito, explicitar as abordagens 
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teóricas que se tornaram canônicas e que vigoram até os dias atuais nas gramáticas a 

serem examinadas.  

 

 

1.3. Princípios do trabalho historiográfico 

 

Koerner (2014) evidencia o dilema do historiógrafo da Linguìstica, que se vê 

dividido entre a utilização de uma terminologia atual para tratar dos fatos passados, o que 

gera riscos de distorção das teorias examinadas, e a adoção de uma postura 

exacerbadamente historicista que não se ocupe da atualização do vocabulário 

empregado, o que pode limitar a aplicabilidade da pesquisa historiográfica.  

Em palavras do autor,  

Aqueles que se dedicaram a escrever a história das teorias linguìsticas não podem 
escapar às dificuldades de aplicação adequada do conceito de metalinguagem. Ao 
contrário, um historiógrafo que não deseja escrever para fins antiquários, mas 
para servir aos interesses do linguista praticante, pode encontrar-se numa 
encruzilhada. Por um lado, espera-se que torne o seu assunto relevante para o 
cientista ‗normal‘, o que implica encontrar os meios para apresentar teorias 
‗obsoletas‘, de modo a facilitar o seu acesso ao linguista moderno. Por outro lado, 
como historiógrafo, espera-se que apresente teorias anteriores do campo, 
inseridas no clima intelectual do perìodo em que foram formuladas e se 
desenvolveram (KOERNER, 2014, p. 78).  

 
Dada a complexidade do que Koerner (2014) intitula ―problemas de 

metalinguagem‖, o autor demonstra por meio de exemplificação os equìvocos que muitos 

dos autores modernos cometeram em suas abordagens e destaca a importância de 

atentar para o manejo da metalinguagem.  

Soma-se a isso a necessidade de se estabelecer três princìpios norteadores da 

pesquisa historiográfica que, para Koerner, garantem a operacionalização do trabalho. 

São eles:  

a) O princìpio da contextualização, cujo foco é o contexto histórico em que o 

material examinado foi elaborado. Como aponta Nascimento (2011, p. 7),  ―diz respeito ao 

levantamento do clima de opinião da época em que o documento foi produzido. […] o 

documento a ser analisado não pode ser destituìdo […] das concepções lingüìsticas, 

socio-econômicas e polìticas à época de sua produção‖.  

Sobre o princìpio da contextualização, Batista (2013, p. 76) ressalta que  

este princìpio é o responsável por situar uma obra e seu autor num quadro de 
reflexão mais amplo considerando que produção e a recepção das ideias não se 
dão de forma isolada, uma vez que os diferentes campos dos estudos da 
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linguagem, exatamente por lidar com o componente que ajuda a definir o homem 
diante de outras espécies, encontram-se em relação constante com outros 
horizontes de reflexão sobre o que constitui o homem e sua produção intelectual e 

social nos diferentes recortes históricos.  
 

Este princìpio confere à Historiografia da Linguìstica um caráter interdisciplinar, 

uma vez que o contexto histórico envolve concepções cientìficas e sociais veiculadas à 

época. 

b) O princìpio da imanência está diretamente relacionado ao levantamento de 

informações e, consequentemente, ao tratamento delas pelo historiógrafo. De acordo com 

Batista (2013, p. 76), ―aproximações com visões contemporâneas devem ser evitadas. 

[…] Em outras palavras, o que se pretende é compreender o objeto de análise em sua 

própria natureza e configuração social e temporal, isto é, analisar o pensamento 

linguìstico tal como ele se define.‖ 

É o princìpio da imanência que evita anacronismos e garante que o historiógrafo 

não deixe as terminologias atuais interferirem na investigação do material em observação.  

 
É desnecessário dizer que se deve abstrair da sua própria formação linguìstica e 
dos compromissos atuais na linguìstica. O quadro geral da teoria a ser 
investigada, assim como a terminologia usada no texto, devem ser definidos 
internamente e não em referência à doutrina linguìstica moderna (KOERNER, 
2014, p.  58). 
 
 

C) O princìpio da adequação teórica é o terceiro passo a ser dado num trabalho 

historiográfico. Se respeitados os princìpios supracitados, em última instância, o 

historiógrafo pode atualizar o documento de maneira a torná-lo acessìvel aos estudiosos 

modernos. 

o historiógrafo pode aventurar-se a introduzir aproximações modernas do 
vocabulário técnico e do quadro conceptual apresentado na obra em questão. 
Talvez possamos chamar a este último passo de ‗princìpio da adequação‘. Claro 
que é necessário que o investigador explique porquê. [...] Como regra, o 
historiógrafo da linguìstica deve alertar o leitor para o facto de as aproximações 
terminológicas terem sido introduzidas por ele; por outras palavras, deve ser 
explìcito e preciso no que respeita àquilo que na realidade está a fazer 
(KOERNER, 2014, p. 59).  

 

 

1.4. Organização do trabalho historiográfico 

 

Sabemos que para obter resultados satisfatórios numa pesquisa historiográfica é 

imprescindìvel alternar parâmetros internos e externos de análise, tendo em vista a 
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contextualização necessária ao entendimento do modo com um dado pensamento 

linguìstico se legitimou na comunidade cientìfica. 

Assim, é preciso estabelecer as diretrizes que nortearão o trabalho desde a seleção 

do material até a metodologia empregada a fim de se reconstruir interpretativamente a 

produção do saber linguìstico acerca do objeto examinado.  

Para isso, Swiggers (2013, p. 44) estabelece duas exigências: ―a primeira é a de 

incluir a tarefa historiográfica em um ‗organograma‘ historiográfico‖, o que, para o autor, 

requer a definição do conteúdo de três planos: o das realidades linguìsticas que formam o 

―substrato‖ de atividades práticas e teóricas por parte dos historiógrafos; o da história da 

linguìstica, que constitui, de fato, o objeto de análise e de descrição; o da historiografia, 

ancorada na epilinguìstica ou meta-historiografia, nas quais encontra apoio documental e 

base teórica.  

Já a segunda exigência ―diz respeito à organização do próprio trabalho 

historiográfico‖. Nesse sentido, ainda de acordo com o autor (2013, p. 44-45), cabe 

distinguir três fases: 

a) uma fase heurìstica, que compreende as seguintes tarefas: informar-se sobre 
as fontes e sua disponibilidade; ler os textos-fontes; ―catalogar‖ ideias, os pontos 
de vista e a terminologia; contextualizar as ideias, os termos. b) uma fase 
hermenêutica, que consiste em uma interpretação, que sempre se fundamenta no 
uso de categorias interpretativas. Aqui se pode fazer a distinção entre categorias 
gerais (os conceitos que fazem parte da metodologia geral) e categorias 
especìficas (os conceitos que constituem a metodologia especìfica). Há de 
destacar-se o fato de que a interpretação implica uma dimensão comparativa, 
porque (quase sempre) se trata de relacionar conceitos/autores/modelos. c) uma 
fase executiva: a da demonstração dos resultados da investigação. Nessa fase, 
intervêm, como parâmetros fundamentais, três dimensões: c1) a do formato de 
exposição: a execução historiográfica pode tomar uma forma sequencial 
(basicamente narrativa), uma forma ―tópica‖ (focalizada na análise de um tema ou 
em um tipo de problema) ou uma forma ―combinatória‖(centrada entre o contexto e 
o conjunto de pontos de vista em determinada época da história da linguìstica). c2) 
a dimensão da intencionalidade do historiógrafo: aqui se apresenta a possibilidade 
de optar por uma historiografia (meramente) taxonômica ou classificadora, 
polêmica ou apologética, teleológica, exegético-crìtica: em cada uma das opções, 
influem considerações (e pressuposições) sobre o que é (ou seria) mais ou menos 
cientìfico/válido/adequado/relevante no campo da linguìstica e, em plano mais 
geral, das ciências humanas (cf.Bunge, 1974; Laudan, 1984). c3) a dimensão do 
programa cognitivo: esta é uma dimensão essencial, que, estando determinada, 
em parte, pelo objeto de estudo e pela documentação disponìvel e, em parte, 
pelos interesses e aspirações do historiador, define o perfil intelectual dos 
produtos historiográficos. Com referência a esse parâmetro, podem-se distinguir 
cinco perfis distintos de historiografia: c31) uma historiografia ―atomìstica‖ (sob 
forma de uma apresentação analìtica de acontecimentos e fatos da história da 
linguìstica). c32) uma historiografia ―narrativa‖, que relata, na sua sucessão 
cronológica,os ―acontecimentos‖ na história da linguìstica. c33) uma historiografia 
―nocional-estrutural‖ (análise estrutural24 de conjuntos de ideias, de tipos de 
abordagens na história da linguìstica). c34) uma historiografia ―arquitetônico-
axiomática‖ (descrição e análise da estrutura lógica de teorias e modelos como 
sistemas de axiomas e enunciados). c35) uma historiografia ―correlativa‖ (estudo 
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das relações entre teorias e das correlações entre pontos de vista, no âmbito da 
linguìstica, e o contexto sociocultural, polìtico, institucional). 

 

Dialoga com a primeira fase do trabalho historiográfico estabelecidas por Swiggers 

(2013) o que diz Batista (2013, p. 78) acerca das reflexões para as quais as fontes 

selecionadas devem encaminhar o historiógrafo. Para o autor, as fontes pesquisadas 

devem despertar o pesquisador para ―o papel dos materiais tradicionalmente 

reconhecidos por uma história oficial; o perigo da seleção de fontes que possam realçar a 

figura do ‗herói‘; a procura por fontes consideradas marginais, em busca de uma 

reconstrução mais fidedigna possìvel dos eventos da História‖. 

 

 

1.5. Linhas de implementação do trabalho historiográfico 

 

Swiggers (2013, p. 46) afirma que ―como em qualquer tipo de investigação 

cientìfica, a realização de trabalhos na historiografia da linguìstica se fundamenta (a) na 

eleição de temas dentro de uma área de investigação; (b) no manuseio de um conjunto de 

conceitos; e (c) em um plano de estudo‖.  

No que diz respeito à área de investigação, o autor considera que a definição da 

área de estudo pode se dar de maneira relativa, uma vez que não há, para ele, distinção 

absoluta entre as áreas no campo historiográfico.  

Dessa forma, cabe ao pesquisador destinar esforços à área de tipo referencial, 

institucional, conceptual ou ecolinguìstico. Na primeira delas, enquadram-se os seguintes 

nìveis de descrição, de acordo com Swiggers: a) história da gramática; b) história da 

lexicografia (e da lexicologia); c) história da semântica; d) história da pragmática. 

Já a segunda área é definida em função de (para)disciplinas, tais como a história 

da sociolinguìstica, da psicolinguìstica e da neurolinguìstica, para citar algumas.  

No terceiro eixo de estudos, destacam-se as questões linguìsticas e as 

elaborações teóricas concernentes a elas: a) história de problemas teóricos; b) história de 

modelos e de teorias linguìsticos. 

Por fim, as áreas de tipo ―ecolinguìstico‖, ―que dizem respeito ao entrelace entre 

concepções de usuários e concepções de linguistas‖ (2013, p. 47) dedicam-se ao estudo 

das atitudes linguìsticas no que se refere à norma, à correção e a aspectos, de modo 

geral, da lìngua.  
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Esta pesquisa está centrada na área de investigação de tipo referencial, no nìvel 

de descrição designado por Swiggers (2013) como história da gramática, uma vez que 

focaliza a história da sintaxe ao tratar da categoria sujeito. De acordo com Swiggers, ―na 

historiografia da linguìstica, como estudo do desenvolvimento das ideias e das práticas 

linguìsticas, os objetos primários que se devem estudar são textos (publicados ou não 

publicados)‖. Interessam-nos, portanto, como objeto de análise historiográfica, gramáticas 

representativas de perìodos linguìsticos distintos, publicadas entre os séculos XIX e XX. 

 Swiggers (2014, p. 41) alerta-nos para o fato de que é necessário observar 

alguns aspectos no que se refere ao objeto de estudo de um trabalho historiográfico: 

textos. Em síntese, de acordo com Swiggers (2014, p.41), o tratamento do texto em órbita 

historiográfica deve levar em conta os seguintes aspectos: 

I. Sua inserção em um ―circuito‖ mais amplo: aqui surgem problemas como os 

concernentes a (a) intertextualidade, (b) polissistema de textos e (c) 

―serialidade‖ (série de textos); 

II.  Sua ―posição‖, isto é, sua avaliação contemporânea ou retrospectiva: aqui 

enfrentamos questões como (a) as de cânon (cânon de autores/ de textos/ de 

aproximação): formação (e modificação) do cânon, crítica do cânon; (b) as de 

posição marginal ou marginalização (por diferentes motivos: por exemplo, visão 

antiquada, visão inadequada etc.); (c) as de integração (ou não integração) 

institucional. 

III.  Sua ―composição e tonalidade‖: aqui se trata (a) da estrutura global dos textos 

linguísticos (a respeito disso, pode-se falar de morfótipos de textos); (b) da 

(natureza da) argumentação; (c) da ―modalidade‖ elocutiva (textos [com 

aspectos] mais ou menos apodíticos; textos [com aspectos] polêmicos; textos 

[com aspectos] dubitativos; textos puramente informativos).  

IV. Seu ―papel dinâmico‖ (ou ―força‖): os textos-fontes, tanto em sua concepção 

quanto em sua recepção (ainda que não haja sempre uma correspondência 

unívoca entre ambos os polos) não têm o mesmo papel dinâmico. Aqui se 

podem distinguir vários dinamótipos: textos de ―ação‖ (textos programáticos ou 

textos que oferecem aplicação (inovadora) de uma abordagem), textos de 

síntese, textos de ―diluição‖ (são textos que oferecem uma versão/aplicação 

―diluìda‖ de uma teoria)9, textos de ―reação‖ (este dinamótipo inclui traduções, 

resenhas, crìticas efetivas, divagações crìticas a partir de um ―estìmulo‖), textos 

de ―entorno‖ (por exemplo, notas, correspondência10, prefácios etc.). 
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Tomando como base os apontamentos de Swiggers (2014), as gramáticas que 

compõem o corpus deste trabalho podem ser entendidas como textos de cânon 

quanto a sua ―posição‖, isto é, sua avaliação contemporânea ou retrospectiva, pois 

constituem textos de referência de uma dada vertente de estudo e descrição da língua. 

 

 

1.6. Periodização dos estudos linguísticos 

 

 No Brasil, alguns estudiosos concentraram esforços na tentativa de apresentar 

uma proposta de periodização dos estudos linguísticos. Dentre os linguistas que 

assumiram a missão de periodizar a produção gramatical brasileira estão: Antenor 

Nascentes (1886-1972), Silvio Elia (1913-1998), Eduardo Guimarães e Ricardo Cavaliere.  

 Cabe destacar que outros autores já se ocuparam da organização dos estudos 

linguísticos em períodos, mesmo antes de Nascentes, muitas vezes referenciado como o 

primeiro a apresentar uma proposta de periodização. Apesar disso, o grande destaque 

que se dá aos autores supracitados se deve ao fato de terem eles nos apresentado, cada 

qual a seu tempo e com as ferramentas disponíveis à sua época, propostas consistentes.    

É válido ressaltar que as propostas de periodização dos estudos linguìsticos são 

uma tentativa de unificação, sob um mesmo rótulo, de obras publicadas num dado espaço 

de tempo e que, heterogêneas que sejam, consigam, ainda assim, definir as feições da 

produção cientìfica da época. 

Neste trabalho, adotaremos a proposta de Cavaliere, segundo o qual a 

periodização dos estudos linguìsticos é possìvel 

com fulcro em dois fatores: as fontes teóricas, que dão feição a novas ordens no 
desenvolvimento e difusão dos estudos lingüìsticos, e as obras representativas 
desses momentos de ruptura. As fontes teóricas conferem unicidade e identidade 
ao perìodo, ao passo que as publicações atuam como marcos históricos de sua 
vigência. Quanto à denominação dos perìodos, tenho que se possam usar termos 
que façam referência genérica ao momento em foco, como uma espécie de 
palavra-sìntese de seu perfil, o que, sem dúvida, também vai muito ao gosto 
pessoal (2001: 56). 

 

Embora não haja um número expressivo de linguistas que se dedicam a 

organizar o material linguístico em períodos conforme o contexto de publicação, os 

acontecimentos políticos e suas características, esse trabalho é de extrema importância 
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para a pesquisa historiográfica. A periodização dos estudos linguísticos é um dos 

pressupostos que guiam a investigação do historiógrafo.  

A par da história fatiada em momentos distintos de produção intelectual, aqueles 

que se dedicam à pesquisa historiográfica podem analisar os textos que servem de 

corpus comparando a sua estrutura, ideologia, concepção linguística ao modelo 

predominante à época. Assim, constatar, por exemplo, em que medida os textos 

analisados reproduzem, ou mesmo se afastam dos moldes de expressão científica de 

determinado período focalizado.  

O corte temporal de Cavaliere divide os estudos linguísticos em quatro períodos:  

a) Embrionário (das origens até 1802).  

b) Racionalista (1802-1881) 

c) Científico (1881-1941) 

c1) fase fundadora (até 1910)  

c2) fase legatária (1910 a 1941) 

d) Linguístico (1941 aos nossos dias) 

 

As gramáticas que compõem o corpus desta pesquisa pertencem aos períodos 

científico e linguístico, cujas características serão explicitadas em capítulo destinado à 

análise do corpus.  

 

 

2. A CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM NA ANTIGUIDADE 

 

 Já na introdução deste trabalho, ressaltamos a imprescindibilidade da 

investigação no que diz respeito à instituição da disciplina gramatical ocidental. Tal 

necessidade decorre do empenho em traçar um percurso histórico do tratamento das 

categorias gramaticais, especificamente a categoria sujeito, no Ocidente.  

Sabemos que o modo como o sujeito é tratado nas gramáticas que compõem o 

corpus desta pesquisa – citadas em capítulo introdutório – reflete não só a visão que se 

tinha de língua a época em que foram escritas, como também o posicionamento de cada 

um de seus autores frente aos fatos da língua e à conjuntura sociopolítica vigente no 

momento.  
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Apesar disso, o agrupamento dos elementos linguísticos de que dispõem o léxico 

de uma dada língua em categorias gramaticais é encargo daqueles que se ocupam de 

estudar a língua desde a Antiguidade Clássica. Por conta disso, julgamos que, para 

entender melhor os problemas de categorização no que diz respeito ao sujeito, bem como 

para situar nossos estudos acerca dessa categoria e do modo como foi tratada em 

gramáticas dos séculos XIX e XX, é preciso percorrer um caminho inverso que se inicie 

no exame da gramática ocidental tradicional, fato da cultura helenística.  

Robins (1979, p. 5) atesta que ―os resultados práticos e teóricos da linguìstica 

grega foram levados a Roma; […] de Roma passaram por meio dos últimos gramáticos 

latinos à Idade Média e daí se transferiram durante e após o Renascimento para o mundo 

moderno‖.  

Conforme afirma Neves, portanto, ―o exame da gramática ocidental tradicional 

necessariamente remonta à gramática grega. E é analisando a marcha da instituição da 

gramática grega que vamos encontrar a razão para aquelas características, que então se 

legitimam e se explicam‖ (1987, p. 15).  

É válido ressaltar, antes mesmo de adentrar os estudos gramaticais, que o estudo 

da linguagem na Antiguidade Clássica não tinha um fim em si mesmo, isto é, o objetivo de 

se estudar a língua era desvendar a própria atividade da linguagem, bem como  

compreender a relação entre a língua e a coisa retratada por meio dela. Apesar disso, as 

contribuições dos filósofos gregos, suas reflexões e teorizações acerca da linguagem 

permitiram o surgimento do que hoje entendemos como gramática. 

É nesse contexto de discurso filosófico que, no Crátilo, diálogo platônico, surge o 

famoso embate entre phýsei e thései, na tentativa de entender o caráter natural e 

convencional do nome. De acordo com Neves (2002, p. 27-28),  

quando Platão trata da questão da justeza (orthótes) do nome, No Crátilo, só 
ilusoriamente o problema em questão é a linguagem em si. A relação entre 
convenção e natureza (nómos/phýsis) interessa, isso sim, ao domínio mais amplo 
da relação entre o homem (o que ele faz, nómos) e a natureza (phýsis), interessa, 
afinal, à questão da essência do homem. A função da palavra se liga a busca da 
verdade, e a questão da verdade pressupõe dissociação, mas também uma 
relação, entre a cadeia significante e o conteúdo que se diz. Essa busca sai, pois, 
do domínio do nome, e tem de ser verificada no domínio do lógos, da proposição, 
lugar em que um predicado é atribuído a um nome, lugar, portanto, onde se 
manifesta o verdadeiro ou o falso. 

 

Da preocupação em desvelar a relação entre a natureza e o homem, que repercute   

em discussões sobre a essência do nome, derivam duas percepções linguísticas que nos 

interessam. A primeira delas diz respeito à conclusão a que se chega na oposição entre 
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phýsei e thései. Para Neves (2002), a teoria de Platão em relação à essência da 

linguagem manifesta-se em seu posicionamento medial entre os polos naturalista e 

convencionalista no que se refere ao nome.  

Dessa forma, a linguagem seria natural à medida que se adéqua à ideia das coisas 

e, por consequência, à própria coisa, mas é convencional à medida que pode representar 

a coisa por meio de um ―acordo‖ socialmente estabelecido pelos falantes de uma língua, 

ainda que este abarque imperfeições.  

Tal posicionamento revela o entendimento acerca da face social da linguagem. 

Além disso, ao admitir a possibilidade de imperfeição na atribuição do nome à coisa, o 

pensamento filosófico aponta para o que, milênios depois, Saussure trataria como 

arbitrariedade do signo linguístico.  

No discurso filosófico, o nome corresponde, por vezes, à possibilidade do engano. 

Valendo-se desta possibilidade de, por meio da arte de persuadir, tratar de qualquer 

assunto sem compromisso com a verdade e, em alguns casos, de se utilizar da não  

verdade para vencer a argumentação, surgem os sofistas, que se dedicaram ao ensino, a 

fim de educar os homens para que fossem seres políticos.  

Dentre as concepções sofísticas da linguagem, daremos destaque à subjetividade 

arbitrária e à incomunicabilidade do discurso, porque ambas revelam traços do 

pensamento que posteriormente foi desenvolvido pela Linguística moderna e, por 

consequência, refletiu na concepção de língua de algumas gramáticas. 

A subjetividade arbitrária diz respeito ao fato de que os fenômenos afetam a 

percepção; por conta disso, o que existe são valores subjetivos. Assim, as coisas não são 

naturalmente boas ou más, mas sim, são concebidas de tais formas.  

O exame dessa concepção sofista se aproxima, em certa medida, à noção de 

conceptualização e perspectivação amplamente difundidas pelos cognitivistas. Nesse 

espectro, a realidade das coisas não existe, mas a experimentação delas pelo homem no 

contato com a natureza leva à estipulação de uma palavra que é atribuída mimeticamente 

não em relação à coisa em si, mas em relação ao pensamento que se tem dessa coisa a 

partir de uma dada experiência.  

A incomunicabilidade do discurso, segunda concepção sofística da linguagem 

destacada aqui, ratifica a ideia de que a realidade das coisas não existe senão por 

oposição e perspectivação. Conforme Neves (1987, p. 37),  

o tratado do não-ser de Górgias (483-375?) traz implícita uma concepção de 
essência da linguagem. Ele afirma que: – nada existe (nem o ser nem o não ser); 
– se algo existe, não poderia ser conhecido (se o pensado não existe, o existente 
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não pode ser pensado); – mesmo que pudesse ser conhecido, não poderia ser 
comunicado a outra pessoa. […] as coisas, exteriores a nós, são objetos dos 
diversos sentidos e, assim, o discurso não pode exprimi-las.  

 

Se levarmos ainda em consideração a observação feita em Neves (1987) de que a 

própria denominação das coisas é subjetiva, de acordo com o entendimento sofista de 

linguagem, poder-se ia pôr em xeque a própria denominação de sujeito da tradição 

filosófica, que atribui a tal nome a concepção/ideia de substância.  

Conforme ressalta Neves, ―O termo hypokeímenon significa "substrato"; é o que é 

"suscetível de receber predicação". Essa significação vem sugerida na própria definição 

aristotélica de substância: ―o que não é atribuído a nenhum sujeito e não é inerente a 

nenhum sujeito"‖ (NEVES 1987, p. 78). 

É válido ressaltar que a finalidade com que os filósofos gregos estudavam a língua 

– examinar a realidade, sem intenção pedagógica – não invalida as teorias linguísticas 

provenientes de suas reflexões; ao contrário, elas subsidiam o pensamento gramatical no 

Ocidente e interessam, portanto, a este trabalho. 

Há nos registros aristotélicos inúmeras formulações que nos ajudam a 

compreender não só a concepção de linguagem da Antiguidade, como também a gênese 

das noções de nomeação e predicação.  

A linguagem, para Aristóteles, possibilita ao homem exercer a sua natureza política 

à medida que, por meio dela, é possível externar o justo e o injusto, o conveniente e o 

inconveniente e, assim, organizar a sociedade política.  

Ao considerar a linguagem como condição sine qua non para o exercício daquilo 

que biologicamente foi imputado à natureza humana, a capacidade de relacionar e 

organizar sons para exprimir uma ideia, o filósofo aponta a relação entre referenciação e 

predicação, evidente em Neves (1987, p. 67) 

Na Metafísica, Aristóteles diz que a verdade ou a falsidade dependem, do lado dos 
objetos, de sua união ou de sua separação, de sorte que estar na verdade é 
pensar que o que é separado é separado e o que é unido é unido, e estar na 
falsidade é pensar contrariamente à natureza dos objetos. E assim como isso se 
produz na alma também se produz na linguagem, pois as palavras são símbolos 
dos estados de alma […] ao definir discurso, no Da Interpretação, diz Aristóteles 
que cada parte, tomada separadamente, apresenta uma significação como 
enunciação, não como afirmação ou negação. Assim, a palavra homem significa 
alguma coisa, não, entretanto que é ou que não é, pois não há afirmação ou 
negação a não ser que se acrescente alguma coisa (4,16b 26-29). Os termos 
isolados são, portanto significativos, mas não são nem verdadeiros nem falsos […]  
não é, pois, no símbolo (que é convencional), que se encontra a revelação da 
coisa; é na composição e separação de símbolos, isto é, na proposição, que a 
relação de significação se muda em relação de verdade.  
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Por esse excerto, entendemos que, embora a questão central fosse a justeza da 

denominação e a verdade da proposição, Aristóteles concebe a predicação como 

essencial à atividade política do homem em sociedade, o que nos leva à conclusão de 

que a linguagem, como fator social, é em primeira instância predicadora.  

Se, como afirma Aristóteles, um item lexical não atualizado pelo discurso, apesar 

de carregar consigo um significado, não é verdadeiro nem falso, precisando de uma 

afirmação ou negação para que um estado de alma se revele em face da sociedade, há, 

então, a necessidade de predicação para que se exprima um juízo de valor a ser 

verificado em oposição à realidade das coisas. Somente por meio da predicação, a função 

da linguagem – estabelecer relações entre a natureza e os estados de alma – se 

materializa de modo a tornar possível o Estado político de que fala Aristóteles.  

Dessa forma, na proposição, espaço em que se conjugam a enunciação e a 

predicação formando uma sentença passível de julgamento quanto à verdade, a 

linguagem humana, de acordo com a teoria aristotélica, atinge o ápice do seu caráter 

social.  

Muito preocupado com o status de verdade das coisas, Aristóteles utiliza-se de 

exemplificação, com a palavra homem, para elaborar seu pensamento. Dessa 

exemplificação podemos formular, ainda, uma consideração acerca da essência 

predicadora da linguagem, a de união entre um elemento enunciado, munido de seu 

significado simbólico, convencionalmente estabelecido, e uma afirmação ou negação 

sobre o elemento referido.  

De acordo com Robins (1921-2000), ―para Aristóteles, a frase (lógos) compreende 

algo mais ao nível semântico, pois ao contrário das palavras isoladas, ela afirma ou nega 

um predicado, ou faz uma declaração existencial‖ (1979, p. 21). 

Percebemos aqui o esquema mais elementar de predicação, aquele em que se 

tem um nome e uma característica desse nome expressa por meio de um predicador e de 

um verbo de ligação que permite o estabelecimento de um eixo coesivo, do ponto de vista 

discursivo, entre os dois termos. 

 

 

2.1. As Categorias Gramaticais 
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Vimos em seção anterior que as questões relativas à linguagem eram secundárias 

e que as teorias linguísticas elaboradas por Aristóteles tinham como objetivo central a 

análise do discurso judicativo e a revelação da realidade das coisas.  

Do exame da proposição, emerge a necessidade de se analisar a ligação dos 

seres que se faz nela. Aristóteles, então, sistematiza o conceito de categoria com base na 

análise da proposição e dos seres gramaticais que nela se põem. De acordo com Neves 

(1987, p. 69), 

as coisas que se dizem ―sem nenhuma ligação‖ (categorias, 1b 25) são as 
categorias. Enquanto o nome é apenas o sinal sonoro da coisa, a categoria é a 
voz não apenas como sinal, mas como expressão da natureza da coisa, como 
definição e como conceito […] Qualquer resposta a pergunta que é? (tí esti;) tem 
um lugar entre as categorias. Elas compreendem, portanto, todas as palavras 
possíveis ou declarações possíveis e, assim, correspondentemente, 
compreendem todos os conceitos e todas as coisas. São elas divididas 
(Metafísica, 49

a
 7, 225b 5) em dez gêneros, os gêneros dos enunciados, que são 

as diferentes maneiras pelas quais se atribuem propriedades às coisas, 
representando diferenças existentes no mundo real.  
 
 

O aspecto primordial da teoria de Aristóteles acerca das categorias é a associação 

entre a estrutura linguística e a estrutura do mundo. No trecho acima, evidencia-se o 

entendimento aristotélico de categorias como a expressão linguística das coisas que 

compõem o mundo real. Nesse sentido, portanto, a realidade biossocial comporta 

substâncias cujas propriedades são linguisticamente referenciadas na proposição por 

meio do predicador.  

Novamente, na conceituação de categoria, a ideia de predicação como elemento 

de ligação aparece. Poder-se-ia pensar, com o risco de incorrer em algumas 

impropriedades, nos fundamentos da teoria aristotélica sobre a proposição como o eixo 

em que categorias estanques, que naturalmente não têm ligação alguma, mas que 

representam as substâncias de que o mundo é composto, são enunciadas e, em seguida, 

relacionadas a outras propriedades (que podem pertencer à mesma categoria ou a outra) 

por meio de um verbo de ligação, de modo a constituir um predicado nominal. 

 Podem, ainda, as substâncias pertencentes a uma dada categoria, enunciadas na 

proposição, serem relacionadas a processos sofridos ou provocados por elas por meio de 

verbos predicadores, formando assim, no eixo sintagmático, estruturas de predicado 

verbal ou mesmo verbo-nominal, caso a junção entre substância e processo seja 

acrescida de uma propriedade atribuída à substância enunciada.  

Dessa combinação entre substâncias, propriedades e processos pode decorrer 

também a localização no espaço, no tempo, a extensão em que tais processos se dão, a 
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primazia de uma propriedade em detrimento das demais, enfim, inúmeras possibilidades 

resultam do arranjo entre os fenômenos da natureza e a possibilidade de referenciá-los na 

estrutura linguística.  

O que nos interessa, no entanto, é entender a forma como o pensamento 

gramatical se estabeleceu no Ocidente. Os indícios da noção de predicação em 

Aristóteles revelam o estudo da linguagem sem constituir um fim em si mesmo, mas o fato 

é que a consequência prática dessas considerações acerca da linguagem é a composição 

da base dos estudos gramaticais como disciplina no Ocidente. Por conta disso, o arsenal 

de formulações teóricas acerca dos fenômenos linguísticos, legado dos filósofos gregos 

que deles se ocuparam para desvendar a realidade, explicam os porquês de muitos dos 

conceitos gramaticais que se legitimaram.  

É bem verdade que alguns desses conceitos, é o caso da categoria sujeito, são 

problemáticos do ponto de vista da definição, que não dá conta de todas as ocorrências, 

apenas de casos mais prototípicos, e, certamente, a análise das bases do pensamento 

gramatical ocidental dar-nos-á suporte para elaborações teóricas pertinentes, com vistas 

a avançar nos estudos gramaticais acerca da categoria a ser examinada nesta pesquisa.  

Em relação à noção de categorias, Benveniste (1902-1976), em seus Problemas 

de linguística geral (1976), faz distinção entre categorias de língua e de pensamento. Para 

ele, as categorias tratadas em Aristóteles são de língua, uma vez que não correspondem 

a atributos da coisa em si, mas a classificações da própria língua.  

Tal distinção suscita duas outras questões; a primeira delas é a relação entre o 

pensamento e a fala; a segunda, ainda mais complexa, diz respeito ao fato de que as 

categorias, entendidas como classificações que emanam da própria língua e que, 

portanto, expressam as formas de categorização dos elementos da natureza, são 

exclusivas de uma dada língua, visto que cada sociedade conceptualiza a realidade à sua 

maneira.  

A primeira questão apresentada em parágrafo anterior é também discutida por 

Benveniste, que estabelece uma relação biunívoca entre pensamento e linguagem. De 

acordo com o linguista, ―por mais abstratas ou particulares que sejam as operações do 

pensamento, recebem expressão na lìngua‖ (1976, p. 68). Dessa forma, contrariando a 

ideia de que a união entre língua e pensamento se dá pela necessidade de comunicação, 

o linguista compreende o conteúdo do pensamento como indefinível em si mesmo, mas 

passìvel de materialização por meio da enunciação: ―a forma linguìstica é, pois, não 
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apenas a condição de transmissibilidade mas primeiro a condição de realização do 

pensamento‖ (1976, p. 69).  

O autor pretende, por meio de extensa argumentação, provar que as categorias 

aristotélicas são categorias da língua e refletem, sobretudo, as categorias fundamentais 

da língua grega, que permitem a referenciação e a predicação do objeto referenciado. 

Além disso, Benveniste explicita a ausência de simetria entre os termos confrontados, 

pensamento e língua, evidenciando a utilidade de, por meio das categorias, tentar 

delimitar as características específicas de cada um dos dois planos em questão.  

A segunda questão acima referida, apesar de complexa, é antes esclarecedora de 

alguns fatos. A percepção da realidade está diretamente relacionada à cultura e a 

sociedade em que o falante está inserido; por conta disso, cada sociedade pode 

categorizar um mesmo elemento do mundo extralinguístico de maneiras distintas. 

A conclusão a que se chega com base nesse dado não exclui a ideia de que há 

uma realidade objetiva, tampouco reduz tudo a impressões altamente subjetivas. Há, de 

fato, uma realidade objetiva que nos cerca; o que varia, o que pode ser interpretado de 

diversas formas por comunidades distintas, é a concepção que se tem dessa realidade, 

ou seja, a perspectiva que se lança sobre ela. 

A oposição feita por Benveniste (1976) entre categorias do pensamento e de língua 

situa a síntese das reflexões aristotélicas acerca das categorias – que parecem possíveis 

e aplicáveis apenas à realidade da língua grega – de sorte que também situa o nosso 

estudo como focalizador das categorias da língua e não do pensamento.  

Do resgate de algumas das noções básicas que deram origem ao estudo da 

natureza morfológica das palavras e, posteriormente, da função que cada uma delas pode 

ocupar no eixo sintagmático, depreendemos que em Aristóteles estão as raízes do 

pensamento gramatical no Ocidente e os fundamentos que nos levam a definição da 

categoria gramatical sujeito.  

Elucida o que foi dito acima a análise da tradução de Aristóteles feita por 

Benveniste (1976). Tomando como exemplo um homem qualquer, Aristóteles apresenta a 

totalidade dos predicados que se podem atribuir ao homem. Desse raciocínio, o filósofo 

chega a dez classes gramaticais que correspondem em certa medida às classes 

gramaticais de que dispomos atualmente e dão conta das possíveis formas de predicar o 

homem. 

―Aristóteles‖, diz Gomperz, imagina um homem de pé, diante dele, no Ginásio, por 
exemplo, e passa sucessivamente em revista as perguntas e as respostas que se 
poderiam fazer sobre ele. Todos os predicados que se podem ligar a esse sujeito 
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caem sob um ou outro dos dez artigos desde a pergunta suprema –  ―qual é o 
objeto percebido aqui?‖ – até perguntas subalternas relativas à simples aparência 
exterior, como: ―o que é que ele tem como calçados ou armas?‖ (BENVENISTE, 
1976, p. 73-74). 

 
 

De maneira bastante sucinta, as dez classes gramaticais apontadas por Aristóteles  

são fruto das perguntas que poderiam emergir em face de um objeto enunciado ―a 

substância; ou quanto; ou qual; ou relativamente a que; ou onde; ou quando; ou estar em 

posição; ou estar em estado; ou fazer ou sofrer‖ (Aristóteles 1985, p. 47). 

 Ressaltaremos novamente que a língua não era uma preocupação em si, mas o 

caminho para se desvendar a realidade, a fim de organizar os parâmetros de nossa 

investigação.  

O objetivo desta pesquisa é o exame da categoria sujeito, tratada nas seções da 

gramática destinadas ao estudo da sintaxe. Trabalhamos até aqui para o aprofundamento 

das questões que fundamentaram os estudos sintáticos acerca desta categoria e 

chegamos à tradição filosófica, cujo exame é imprescindível, uma vez que constitui a base 

da gramática tradicional. E, neste momento de nossa pesquisa, deparamos com 

apontamentos de Aristóteles que, ainda que inconscientemente, revelam preocupação 

com a natureza da palavra do ponto de vista da forma.  

Benveniste chama atenção para o seguinte: 

Ao elaborar essa ―tábua de categorias‖, Aristóteles tinha em vista arrolar todos os 
predicados possíveis da proposição, sob a condição de que cada termo significante 
no estado isolado, não encaixado num sintagma, diríamos. Tomou 
inconscientemente por critério a necessidade empírica de uma expressão distinta 
para cada um dos predicados. Dedicava-se, pois a reconhecer, sem o querer, as 
distinções que a própria língua manifesta entre as principais classes de formas, 
uma vez que é pelas suas diferenças que essas formas e essas classes têm uma 
significação linguística. Pensava em definir os atributos dos objetos; não 
apresentava senão seres linguísticos: é a língua que, graças às suas próprias 
categorias, permite reconhecê-las e especificá-las (1976, p. 76).  

 
 

Como o nosso objeto de estudo é o sujeito, nos interessa, a princípio, uma classe 

específica, a dos substantivos, conceito que parece, de acordo com Fernandes (1998), 

apenas na Idade Média nas categorias de Donato e Prisciano, em que a classe do nome 

é decomposta em duas, substantivo e adjetivo, subdivisão que vigora atualmente.  

Recorremos a alguns trechos de Organon, obra filosófica de Aristóteles destinada 

ao estudo da lógica, em que é tratada uma série de noções linguísticas, para entender os 

princípios da noção de substantivo e, por conseguinte, de sujeito.  
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Dizendo de modo elementar, são exemplos de substância, homem, cavalo […]  
Nenhum destes nomes em si mesmo e por si mesmo é afirmativo ou assertivo. As 
afirmações e as negações só se produzem quando eles são combinados entre si. 
Toda a asserção, afirmativa ou negativa, deve ser verdadeira ou falsa, enquanto 
as palavras não combinadas, por exemplo, homem branco, corre, vence, não 
podem ser, nem verdadeiras, nem falsas. Substância, na acepção mais 
fundamental, primeira e principal do termo, diz-se daquilo que nunca se predica de 
um sujeito, nem em um sujeito, por exemplo, este homem ou este cavalo. No 
entanto, podemos falar de substâncias segundas, espécies em que se incluem as 
substâncias primeiras, e nas quais, se são gêneros, ficam contidas as mesmas 
espécies. Por exemplo: o homem individual inclui-se na espécie nominada 
homem, e, por sua vez, incluímos essa espécie no gênero chamado animal. 
Designamos portanto de segundas estas últimas substâncias, isto é, o homem e o 
animal, ou seja, a espécie e o gênero (ARISTÓTELES, 1985, p. 48 - 49). 

 

Na leitura do excerto transcrito, podemos perceber que a obra aristotélica relaciona 

as noções de substância, de nome e de sujeito. Chegamos, então, ao ponto crucial da 

discussão acerca da categoria sujeito e das suas definições, majoritariamente 

semânticas, amplamente divulgadas. 

No trecho transcrito, Aristóteles define a substância como aquilo que nunca se 

predica de um sujeito, isto é, aquilo que é o próprio sujeito, sobre o qual recai uma 

predicação. Os elementos listados como exemplo de substâncias, homem e cavalo, 

integram a classe que denominamos substantivo.  

Temos, então, já anunciada uma divisão em polos da proposição, ónoma e rhema, 

dada a natureza dos constituintes de cada polo, de um lado, na ónoma, o sujeito, 

substância, aquilo que não predica, mas é predicado; de outro, a predicação, rhema, 

espaço em que se afirma ou nega algo sobre a substância enunciada.  

A noção de sujeito, ainda filosófica, condensa a característica de substância, do 

ponto de vista semântico, e de substantivo, do ponto de vista morfológico, por conta da 

natureza das palavras predicáveis. Até aqui, não se tem nenhum vestígio de atribuição 

sintática ao termo sujeito.  

Para Fernandes, ―já havia, em Organon, uma certa sìntese gramatical, e, no que se 

refere ao ponto de vista morfológico, as palavras são distinguidas entre nome, verbo e 

partícula: elementos de relação, concatenação, ligação, atuais conjunções, preposições, 

artigos e certos pronomes relativos‖ (1998, p. 140) e é no nome e no verbo, ressalta 

Neves (1976), que se dá a significação e que se abrigam as dez categorias de Aristóteles 

(nominais e verbais).  

Neves tece algumas considerações bastante pertinentes acerca do substantivo. A 

autora afirma que ―as denominações das classes vêm, no geral, por tradução latina, 

embora nem sempre haja correspondência exata de conceito ou de sua aplicação. É o 
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que se pode dizer, muito especialmente, da denominação portuguesa substantivo (2011, 

p. 647)‖.  

Posto isto, constatamos a origem de alguns dos problemas concernentes à 

categoria sujeito. No apanhado histórico, percebemos que ―a organização das classes de 

palavras parte de categorias experimentadas pelos sentidos e mostra, portanto, uma 

preocupação filosófica do homem com observar e compreender o mundo e organizá-lo 

em grupos de ideias fundamentais‖ (FERNANDES, 1998, p. 141). 

Sem que a língua fosse objeto de estudo, a categorização linguística derivava da 

necessidade dos filósofos de alcançarem as categorias do pensamento, o modo como o 

homem, ser político que é, encontra para relevar socialmente o estado de espírito em face 

dos elementos da natureza. 

A língua funciona, então, como um molde, que dá forma ao pensamento, 

fornecendo a configuração necessária à expressão do pensamento e favorecendo, 

portanto, a atividade do espírito. Nesse espectro, o ser assume uma vocação filosófica 

cuja predisposição é eminentemente predicadora, atribuidora.  

Da vocação filosófica do ser como predicador, revelador portanto dos estados do 

espírito, faz-se necessário categorizar uma forma linguística que exprima 

satisfatoriamente a essência predicável. Aliam-se, assim, as noções de essência e  

substância, sob a égide da categoria de nome (ónoma, no grego), sobre a qual recai o 

predicado e sobre a qual se declara algo na proposição.  

Posteriormente, a ónoma, termo que, de acordo com NEVES (2001), não designa 

classes de palavras na gramática grega, assume, por correspondência, a nomenclatura 

substantivo, que, por tradição, encarna a essência, a substância, ou, como acreditava 

Platão, a função mimética em relação à essência das coisas.  

Não é difícil inferir, depois de tal explanação, os porquês de definições tão 

problemáticas da noção de sujeito, ancoradas em princípios semânticos. Essas definições 

concentram, em sua gênese, um problema de sobreposição de conceitos que se se inicia 

na Antiguidade, na busca pelo teor filosófico da linguagem como expressão do 

pensamento e culminam no estudo da sintaxe, que não se desvinculou desses 

pressupostos e sobrepôs ao conceito de essência, substância, substantivo, o de sujeito.  

Ressaltamos que a divisão da sentença em sujeito e predicado, nicho da sintaxe, 

já se fazia em Platão, com ênfase no discurso. ―Está em Platão a primeira divisão das 

partes do discurso, mas, na verdade, o nome e o verbo platônicos não são propriamente 
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elementos linguísticos e Platão nem mesmo os define separadamente: apenas os indica 

como elementos (prátton e práxis) formadores do lógos‖ (NEVES, 2002, p. 37). 

O que nos parece evidente é o fato de que a disciplina gramatical, mais 

especificamente o estudo da sintaxe, considerada como foco nos estudos linguísticos 

apenas em Apolônio Díscolo, não concebia de modo claro uma fronteira entre os planos 

semântico, sintático e discursivo que subjazem à categoria sujeito. 

As escolas formalistas não romperam totalmente com a tradição filosófica no que 

respeita à noção de categorias. Assim, foi perpetuado o processo de categorização 

clássica cuja rigidez de critérios leva ao enquadramento de elementos numa categoria 

com base em um conjunto de condições necessárias e suficientes, o que, como sabemos, 

é problemático.  

É bem verdade que, em alguns casos – e é desses casos que se valem as 

definições de sujeito como ―o ser sobre o qual se declara algo‖, amplamente difundidas 

em nossas gramáticas e livros didáticos – a nomenclatura sujeito dá conta de representar 

a substância, aquilo que é, a essência (definição de ousía em Dionísio O Trácio) e, ao 

mesmo tempo, o tópico sobre o qual recai a predicação. 

Em outros casos, menos prototípicos, contudo, a necessidade de se expandir a 

noção sintática da categoria sujeito e de delimitar o seu viés sintático, a fim atingir uma 

definição dissociada da que provém da análise filosófica da linguagem, se faz presente e 

muitíssimo necessária. 

 

 

2.2. A disciplina gramatical no Ocidente 

 

Analisar um fenômeno linguístico numa perspectiva científica implica o resgate 

histórico dos fundamentos que subjazem à própria concepção acerca do fato a ser 

examinado.  

 No que respeita à noção de sujeito, é mister que o ângulo de nossa investigação 

focalize, em primeira instância, as bases da instituição do pensamento que fundamenta o 

modo como tal categoria é hoje concebida.  

Dessa forma, interessa-nos o mapeamento dos diferentes contextos históricos que 

levaram, ao longo da tradição gramatical no Ocidente, à inserção do sujeito no rol das 

categorias gramaticais, bem como ao delineamento desse percurso conceitual. 
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Nesse sentido, como bem nos lembra Neves (1987), a disciplina gramatical é uma 

criação da época helenística, em que a necessidade de se preservar os aspectos da 

cultura grega, bem como de propagá-los aos povos dominados, resulta num novo ideal de 

cultura, marcado pelos esforços destinados à pesquisa.  

O patrimônio literário passa, portanto, a constituir importante elemento de 

conservação da cultura grega em face das culturas ditas bárbaras, o que impulsiona o 

empreendimento educacional (Neves, 1987), tendo em vista o desejo de transmissão da 

herança cultural helênica.  

O espírito helenístico, no que se refere à língua, conta com a busca pela 

preservação da linguagem autenticamente grega, isto é, do grego clássico, livre da 

influência dos barbarismos, evidente na língua corrente. Neves (1987, p. 104) ressalta 

que 

essa necessidade especial de divulgação do helenismo impulsiona o 
desenvolvimento dos conhecimentos literários e linguísticos; buscam-se os textos 
verdadeiros, não corrompidos, especialmente os de Homero, e levantam-se os 
fatos que caracterizam essa língua considerada modelo. Ao lado de uma crítica 
literária desenvolve-se uma atividade filológica. Essa atividade filológica tem, na 
época helenística, um caráter peculiar, decorrente da própria situação histórico-
social. O que significa philologos no período alexandrino não é o mesmo que 
significa na tradição grega. Diferentes as condições e os pontos de vista, 
diferentes também os interesses e as tarefas. 
 
 

O excerto acima revela a cisão no que se refere ao entendimento do fazer 

filológico, dado o contexto histórico em que o período helenístico se insere. Se à época 

alexandrina a tarefa do filólogo era a manutenção da memória do povo grego por meio do 

resgate e da valorização de suas raízes culturais, a compreensão e crítica de textos 

literários era, portanto, função dos gramáticos.  

Desde o surgimento do ofício, os gramáticos ocupavam-se de possibilitar a leitura 

de textos antigos. Dessa forma, não se pode dissociar as duas vertentes em que os 

gramáticos atuavam na Antiguidade, docência e pesquisa, da hermenêutica e da 

exegese, sendo esta a práxis propiciada pela teoria da interpretação.  

Assim, a base da teoria gramatical no Ocidente é instituída com o objetivo auxiliar 

na leitura e na interpretação dos textos antigos, o que, no contexto grego, se restringe às 

obras de Homero. Nesse contexto, no âmbito da pesquisa, era do interesse dos 

gramáticos comentar criticamente os escritos dos primeiros poetas gregos, a fim de 

explicar e facilitar a leitura deles, ao passo que à docência era atribuída a função de 

proteger da corrupção a lìngua ―pura‖ e ―correta‖ abonada pela literatura. 
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Sabemos que essa concepção de gramática se estende até o início do processo 

de gramatização das línguas românicas, momento em que, dado o contexto histórico, 

muda-se a demanda no que se refere à produção gramatical. Entretanto, são 

inquestionáveis os resquícios da concepção ocidental elementar de gramática em nosso 

modelo educacional em vigor – preocupado em fornecer subsídios para que o aluno leia e 

interprete as obras literárias de referência no cânone nacional. 

―De toda a situação cultural que cerca o nascimento dos estudos gramaticais, 

decorrem as caracterìsticas que determinaram a sua natureza: limitação à lìngua escrita‖ 

(NEVES, 1987, p. 105). Dito isso, fica evidente a origem do caráter normativo 

tradicionalmente atribuído à gramática, superado, em certa medida, apenas após o 

advento da Linguística que impulsionou uma nova abordagem dos fatos linguísticos. 

Conforme Borges Neto (2018, p. 17-18), 

 

chama-se de gramática tradicional um tipo de estudo que tem origem nas 
reflexões filosóficas dirigidas às manifestações linguísticas pelos filósofos gregos. 
Por meio dessas reflexões filosóficas, foi se desenvolvendo ao longo do tempo 
um conjunto de noções e de uma terminologia correspondente que, por volta do 
inìcio do século I a.C., resultou numa forma de ―manual técnico‖ – a Téchnē 
grammatiké – que tratava de aspectos das manifestações linguísticas e que se 
destinava, basicamente, a um uso escolar. Essas Téchnai foram reproduzidas 
pelos romanos – com o nome de artes grammaticae – e posteriormente, já na 
Idade Média, passaram a ser chamadas simplesmente de gramáticas. As artes 
grammaticae latinas foram a base das gramáticas das línguas vernáculas, que as 
seguiram – tanto quanto possível – tanto na forma e no conteúdo, quanto na 
destinação pedagógica. Esse modelo de gramática, que vem dos gregos e dos 
latinos e que se espalha por toda a Europa a partir do século XVI, é seguido ainda 
hoje por nossas gramáticas escolares. É a esse modelo de gramática que vamos 
designar de gramática tradicional (ou, às vezes, de gramática greco-latina). 

 
 

É válido destacar que o que se institui como gramática no período helenístico 

difere do conceito clássico. Na Antiguidade, os filósofos atribuíram à gramática status de 

arte, téchne, em oposição a epistéme, ciência exata.  

A arte gramatical, derivada do empenho filosófico em destrinçar questões 

relacionadas à linguagem como expressão do pensamento, cede espaço à praticidade, 

característica dos esforços destinados ao estudo da língua no período helenístico.  

Tendo em vista a necessidade determinada pela conjuntura histórica do povo 

grego de se criar um instrumento capaz de conservar a língua clássica em seu aspecto 

mais puro, a noção de gramática corresponde, nesse momento, à preservação de valores. 

É com base nesse conceito, divergente do filosófico, que se ancora a concepção de 

gramática em seu sentido mais comum.  
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O novo contexto faz surgir novas prioridades e a gramática, em seu sentido mais 

restrito, tal qual o senso comum ainda a concebe, começa a tomar corpo, de acordo com 

a nova finalidade a que se propunham os gramáticos: descrever, normatizar e impor os 

fatos de gramática.  

Dessa forma, no período helenístico, a linguagem passa a se estudada como um 

fim em si mesmo, não mais como auxiliar na investigação do pensamento. De acordo com 

Neves, ―a amostra da organização gramatical […] separa três aspectos: os elementos, as 

partes do discurso e as chamadas categorias gramaticais. Em cada um desses aspectos 

a gramática dos gregos apresenta uma codificação bastante completa com base na língua 

grega‖ (1987, p. 121).  

Com isso, os fatos da língua passam a ser definidos e organizados em quadros 

empíricos. Nesse contexto, sem se dissociar do arcabouço teórico dos estudos filosóficos,  

os estudos gramaticais avançam para uma sistematização desses fatos, com base em um 

caráter prático de ensino que prioriza a fonética e a morfologia.  

Dado nosso objeto de estudo, o sujeito, interessa-nos o aspecto categorial citado 

por Neves como componente da amostra gramatical, bem como os estudos dessas 

categorias no âmbito da sintaxe.  

Evidentemente, a gramática que emerge da necessidade de instituição de um 

padrão de língua valorizado, a ser perpetuado, em nome da história e da cultura de um 

povo, prioriza os aspectos mais concretos da língua em detrimento dos menos palpáveis 

ao exame linguístico. Por conta disso, a sintaxe, num primeiro momento, não é uma 

realidade nos estudos gramaticais emergentes, figurando entre eles apenas em Apolônio 

Díscolo.  

Ainda no que diz respeito à primazia dos estudos fonéticos e morfológicos na 

Antiguidade clássica, pode-se inferir uma relação entre o foco nas duas áreas de estudo e 

a prática de leitura à época, com base na afirmação de Borges Neto (2018, p. 35-37): ―é 

provável que o texto escrito […] só fizesse sentido quando lido em voz alta. […] Por mais 

importante que pudesse ser para a conservação dos conhecimentos, ainda permanecia 

em posição complementar com relação à fala‖. 

Tal afirmação, fundamentada pelo autor com apoio em trechos de textos filosóficos 

e religiosos da época, corrobora a indissociabilidade entre escrita e fala na Grécia antiga 

e, posteriormente, na cultura romana, fato que põe em primeiro plano os sons e as formas 

das palavras e, por consequência, em relevância, os estudos referentes a ambos.  
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O que se tem visto até aqui acerca da instituição da gramática como disciplina no 

Ocidente, é que o pensamento gramatical nasce da lógica e que os estudos linguísticos 

adquirem autonomia, à medida que vão se distanciando da lógica por razões práticas que 

se impuseram ao longo da história. 

Em retrospectiva, vê-se que a linguagem fora objeto de investigação por séculos, 

sem constituir, contudo, uma área de estudos independente, no princípio. Por razões de 

ordem lógica, a distinção entre ónoma e rhema e as consequentes elaborações teóricas 

advindas do estudo da proposição pelos filósofos compuseram a base da categorização 

gramatical, aprofundada e delimitada posteriormente pelos estoicos, estes já inseridos no 

contexto helenístico, em que a hegemonia cultural helênica se via ameaçada em face do 

contato com outras civilizações consideradas inferiores.  

Do desejo de se manter as características da cultura grega e tendo como 

instrumento de preservação da identidade helênica a língua, os trabalhos dos estoicos 

mais tardios apresentaram como contribuição um estudo das partes do discurso baseado 

em critérios morfológicos, o que, conforme afirma Borges Neto (2018, p. 45), influenciou 

os primeiros gramáticos.  

O autor acrescenta que 

 

os estoicos perceberam que os nomes em grego apresentavam casos, o que não 
acontecia com os verbos; perceberam também que os verbos possuíam tempos, o 
que não acontecia com os nomes. A partir dessa constatação, dividiram 
inicialmente as palavras em quatro classes: (i) as que tinham casos e não tinham 
tempos (= nomes, próprios e comuns), (ii) as que tinham tempos e não tinham 
casos (= verbos), (iii) as que tinham casos e tinham tempos (= particípios) e (iv) as 
que não tinham casos nem tempos (= ―coesivos‖) (NETO, 2018, p. 45). 
 

 

No âmbito das categorias, então, o pensamento estoico, como declara Neves 

(1987), dá um salto em relação à filosofia anterior. Tal afirmação decorre do fato de que 

nos apontamentos referentes ao período estoico já se observa uma mudança de 

perspectiva no que respeita ao estudo das partes do discurso, menos funcional – 

perspectiva preponderante em Aristóteles – e mais categorial, à medida que os critérios 

semânticos deixam de constituir o foco de análise e cedem espaço ao caráter morfológico 

com que se definem as partes do discurso nos trabalhos estoicos.  

Assim, ―sucessivas gerações de filósofos estóicos obtiveram numerosas 

conquistas no terreno gramatical, e, com o trabalho deles, dirão certamente alguns 

estudiosos, é que surgiu a gramática no sentido moderno do termo‖ (ROBINS, 1979, p. 5).  
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Silva (2015) corrobora a visão de Neves e Robins acerca do legado estoico e dos 

avanços obtidos por meio de seus trabalhos; o autor, entretanto, reconhece a fragilidade 

das ―divisões rudimentares das partes do discurso elaboradas por Platão, Aristóteles e 

pelos estoicos‖ (2015, p. 72).  

É válido destacar, contudo, que os objetivos com que se estudava a linguagem não 

eram uniformes. Borges Neto (2018, p. 47) esclarece que ―enquanto Platão, Aristóteles e 

os Estoicos usavam os estudos da linguagem para fazer filosofia e lógica‖, 

 

[o]s gramáticos alexandrinos, Dionísio Trácio (c. 160-85 a. C.) e Apolônio Díscolo 
(c. 80-160 AD) eram gramáticos pedagogos e não filósofos. Sua principal 
motivação era a percepção da necessidade de ensinar os significados, as formas 
e a pronúncia corretas do grego ático homérico de forma que a literatura clássica 
pudesse ser lida, declamada e entendida adequadamente. Talvez sua abordagem 
pedagógica tenha sido influenciada pelo fato de viverem no Egito, onde o grego 
era uma segunda língua. (...) Dionísio Trácio, Apolônio Díscolo... não eram 
filósofos, mas precursores da linguística aplicada na Tradição Clássica Ocidental. 
(Allan 2007, p. 11 apud Borges Neto, 2018). 
 
 

Assim, as obras da disciplina gramatical no ocidente que apresentam nesse 

momento uma guinada no pensamento gramatical, dado o avanço que propiciaram, são a 

de Dionísio o Trácio e, posteriormente, a de Apolônio Díscolo.  

A téchne grammatiké é considerada a primeira gramática ocidental, organizada por 

Dionísio O Trácio, a quem a gramaticografia atribuiu o status de precursor na organização 

da arte da gramática na Antiguidade. A doutrina gramatical já explicitada na obra de 

Dionísio conta com traços ainda hoje presentes em nossa tradição gramatical. 

Sua obra, contudo, não abrigava a sintaxe. Conforme ressalta Neves (2002, p. 69), 

foi Apolônio Díscolo o primeiro gramático antigo a considerar a sintaxe como ponto central 

da análise linguìstica. ―Ele foi, na verdade, o único gramático antigo que escreveu uma 

obra completa e independente sobre sintaxe‖. 

A inserção da sintaxe no rol dos estudos linguísticos marca a evolução das 

investigações acerca da linguagem, que se distanciam, pouco a pouco, do caráter 

incipiente dos estudos da língua, e derivam dos apontamentos filosóficos, rumo ao que, 

de fato, se instituiu historicamente como gramática.  

A gramática nascente é, então, empírica, busca analisar os fatos da linguagem 

dissociando-se da extremada preocupação com a lógica. O estudo da sintaxe como 

disciplina autônoma marca a virada de pensamento no que respeita aos estudos da 

linguagem. Focaliza-se agora a linguagem em uso corrente, em comparação à dos 
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poetas, com vistas a entender os fatos morfossintáticos, sistematizá-los e, então, 

preservá-los por meio da educação.  

Dentre as partes do discurso tratadas por Apolônio Díscolo, interessa-nos, dado o 

objeto de estudo deste trabalho – o sujeito – o nome. Em Da sintaxe das partes do 

discurso, Apolônio Díscolo, ao tratar da relação entre os termos da proposição, situa o 

nome e o verbo como as partes do discurso indispensáveis à proposição.  

Sabemos que a tradição gramatical conserva até hoje a noção de sujeito, função 

sintática atribuída à classe dos nomes, como termo essencial da oração. Tanto a 

essencialidade do sujeito como a sua própria definição remontam aos registros já 

explicitados em Da Sintaxe.  

De acordo com Neves (1987, p. 157), Apolônio ratifica ainda a primazia do nome, 

―porque ele exprime os seres, enquanto o verbo só exprime o estado particular, ativo ou 

passivo (I, 16)‖. Assim, ao nome não é mais atribuìda a essência da coisa, mas a sua 

qualidade, seja individual ou universal. No entanto, a expressão da qualidade leva à 

expressão da existência, isto é, há uma circularidade nas definições.  

Outro aspecto bastante importante da obra de Apolônio, cuja influência se 

evidencia ainda nas gramáticas atuais, é o tratamento da frase como eixo autônomo de 

análise. O gramático entende que a língua se organiza em níveis que vão desde os 

fonemas constituintes das sílabas até o topo do sistema, o lógos, formado por ónoma e 

rhema. 

O que percebemos até aqui é que, embora aos Alexandrinos seja atribuído o 

pioneirismo na organização da doutrina gramatical no Ocidente, são muitas as influências 

dos estudos linguísticos filosóficos na terminologia por eles empregada. O aparato teórico 

deixado pelos filósofos gregos constituiu o alicerce do fazer gramatical alexandrino. 

Assim, tomando como base a perspectiva histórica que delineia dois caminhos 

paralelos relativos ao desenvolvimento dos estudos linguísticos, o legado dos 

alexandrinos representa a consolidação do campo doutrinário, à medida que concentram 

esforços num exame metódico da língua grega. 

A esse respeito, Silva (2015, p. 62-63) esclarece-nos acerca do que seria o campo 

teórico e o campo doutrinário:  

 

O primeiro seria formado pelas escolas de pensamento filosófico e científico 
voltadas para a elaboração de princípios explicativos dos fenômenos linguísticos 
através de uma perspectiva crítica. Teria sua origem nos filósofos gregos (sofistas, 
Platão, Aristóteles e estoicos), aproximadamente seis séculos antes do início da 
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era cristã, e sua continuidade nos gramáticos especulativos medievais, nos 
gramáticos filosóficos pós-renascentistas (especialmente os vinculados às escolas 
francesas de Port-Royal, a partir do século XVII), nos linguistas histórico-
comparativos do século XIX e nos cientistas modernos dos séculos XX e XXI (não 
só linguistas, mas também psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos etc.). O 
campo teórico seria, assim, o campo ―da especulação filosófica, da postulação de 
hipóteses, da elaboração de princípios explicativos para os fenômenos 
linguìsticos‖, sentencia Bagno (2009, p. 34). Por sua vez, o campo doutrinário, 
ainda segundo este autor, teria surgido com os sábios alexandrinos no século III 
a.C., os quais teriam se apropriado das primeiras elaborações teóricas dos 
filósofos antigos na tentativa de descrição e prescrição do grego da literatura 
homérica, língua datada entre os séculos VI e V a.C. Nascia dessa prática a 
doutrina gramatical tradicional, um conjunto fechado de princípios, regras e leis 
que, como tais, foram sendo transmitidos intactos de uma geração a outra e 
obedecidos quase cegamente. O campo doutrinário seria, portanto, o espaço das 
supostas verdades incontestáveis sobre a língua, do ensino de uma terminologia e 
de conceitos imutáveis, da propagação de uma ideologia linguística baseada em 
noções arbitrárias de ―certo‖ e de ―errado‖.  

 
 

Nesse sentido, os gramáticos alexandrinos foram precursores da passagem do 

terreno filosófico ao gramatical. Posteriormente, dado o impacto gerado pela sofisticação 

da cultura grega, mesmo sob domínio de Roma, os ideais gregos passam a ser parâmetro 

de modelo civilizatório. Do ponto de vista linguístico, a consequência prática disso é a 

expansão do modelo gramatical grego, tomado como referência.  

 

 

3. A DEFINIÇÃO DE SUJEITO COM BASE NOS CRITÉRIOS DE CATEGORIZAÇÃO 
CLÁSSICA2 

 

Como introito às reflexões pertinentes a este trabalho, é conveniente uma 

mudança de perspectiva que nos leve à contemporaneidade, a fim de que se observe o 

modo como a noção de sujeito tem sido abordada em gramáticas e livros didáticos.  

O salto histórico proposto permitirá o estabelecimento de um paralelo entre o modo 

como a categoria sujeito tem sido tratada nos dias atuais e a gênese de sua concepção, 

pautada na perspectiva clássica de categorias3.  

Sabemos que a categorização linguística resulta historicamente de uma tentativa 

de reprodução, por meio da língua, das percepções provenientes de algumas das 

                         
2 Nomenclatura utilizada por Castilho (2010) para denominar os critérios de categorização utilizados pela 

gramática tradicional. O termo ―categorização clássica‖, portanto, não remete à Antiguidade Clássica. 
3 Algumas gramáticas que não constituem o corpus deste trabalho serão utilizadas como aparato teórico 
para o levantamento de questões acerca da noção de sujeito, sobretudo no capítulo 3. São elas: AZEREDO 
(2008), BECHARA (2001), CASTILHO (2010). 
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experiências humanas em contato com a realidade. Como bem nos lembra Castilho, ―as 

línguas naturais representam em suas estruturas as categorias cognitivas de PESSOA, 

COISA, ESPAÇO, TEMPO, MOVIMENTO, VISÃO, QUALIDADE, QUANTIDADE, entre 

outras‖ (2010, p. 69).  

Tais categorias são singularmente representadas em cada língua à sua época, 

visto que refletem o modo como determinada comunidade linguística conceitua um dado 

objeto da realidade que a cerca. Embora sejam socioculturalmente variáveis as 

percepções, e, por isso, as formas de categorizar, de comunidades distintas em relação a 

aspectos do mundo extralinguístico, é certo que as categorias cognitivas permanecem, 

uma vez que, como afirma Castilho (2010, p. 69), elas ―integram os atributos da raça 

humana‖. 

A categorização clássica prevê critérios absolutos para definir as propriedades dos 

membros integrantes das categorias gramaticais. Não problematicamente, os elementos 

linguísticos têm os seus atributos julgados e, por consequência, são considerados 

pertencentes ou não à categoria em questão. É estabelecido, então, um conjunto de 

condições necessárias e suficientes, considerado como critério objetivo e claro para que o 

ser seja enquadrado em uma classe,k,,.  

A definição de sujeito amplamente difundida nas gramáticas e nos livros didáticos 

conta com três condições necessárias e suficientes para que um termo seja agrupado na 

categoria; são elas: ser sobre o qual se declara algo; aquele que pratica uma ação; termo 

que estabelece com o verbo uma relação de concordância.  

Ocorre que essas três condições não dão conta de todos os casos, apenas dos 

mais prototípicos, em que o sujeito apresenta todas as características da classe. É o que 

se pode ver em ―Eu trabalho como professor‖ (BECHARA, 2001, p. 408). 

O sujeito da oração acima, eu, é prototípico e, portanto, condensa as 

características de agente, tópico e termo que concorda com o verbo. Exemplos como o 

supracitado não geram problemas de definição, visto que encerram todas as 

características nucleares da categoria sujeito. Nesses casos, há confluência entre os 

planos sintático, semântico e discursivo – planos que a noção de sujeito perpassa. O 

sujeito passa a ser, portanto, o termo que abarca as características de agente, de tópico e 

de termo que concorda com o verbo. 

Consoante ao modelo clássico de categorização, contudo, os exemplares mais 

periféricos, que não se enquadram nos rígidos critérios estabelecidos pela categoria 

sujeito, integram um grupo problemático no que respeita às definições. Tais problemas 



47 

 

derivam, na verdade, de um entendimento pouco prático do que vêm a ser as categorias 

em sua essência. 

Com isso, a fim de dar conta das múltiplas possibilidades que o falante tem de 

estruturar as sentenças, são criadas outras tantas classes, com base em remendos 

teóricos, anexados à definição original. Optamos por selecionar alguns desses 

exemplares menos prototípicos, já discutidos por estudiosos da língua, a fim de 

demonstrar que, na verdade, muitos dos problemas apontados derivam da concepção 

clássica de categorização e, obviamente, não do fenômeno linguístico em si.  

 

 

3.1.Casos em que o sujeito não é tópico 

 

Ex.: Shampoo-Johnson, esse eu posso usar? (PONTES, 1987, p. 28). 

 

Nesses casos, o sujeito se distancia do protótipo por não satisfazer a condição de 

tópico, apesar de ser agente e de estar o verbo em concordância com ele. Por conta da 

rigidez de critérios aplicados à categoria sujeito que, como temos demonstrado, se aplica 

apenas aos casos prototípicos, em que há confluência entre os três planos, sentenças em 

que há descolamento entre os planos sintático e discursivo, isto é, em que sujeito e tópico 

não coincidem, são encaradas como problemáticas do ponto de vista da definição e do 

agrupamento em classes. 

Sabemos que a gramática tradicional refere-se a exemplos desse tipo como 

estruturas anacolúticas que, segundo Bechara, consistem na ―quebra da estruturação 

lógica da oração‖ (2001, p. 595). O gramático nos lembra a lição de Said Ali sobre tais 

estruturas: 

 

Resulta esta anomalia em geral do fato de não poder a linguagem acompanhar o 
pensamento em que as ideias se sucedem rápidas e tumultuárias. É a 
precipitação de começar a dizer alguma cousa sem calcular que pelo rumo 
escolhido não se chega diretamente a concluir o pensamento. Em meio do 
caminho dá-se pelo descuido, faz-se a pausa, e, não convindo tornar atrás, 
procura-se saída em outra direção. O anacoluto, fora de certas situações 
especiais, é evitado pelas pessoas que timbram em falar e escrever corretamente 
a língua. Coloca-se entre as construções anacolúticas o começar o enunciado por 
um termo não preposicionado e depois recuperá-lo na sua função própria, como 
que desprezando o inicial (SAID ALI apud BECHARA, 2001, p. 595). 
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Tendo em vista a explanação de Said Ali, devemos salientar que a gramática 

tradicional diferencia, ainda, o anacoluto vicioso, resultante de uma quebra do raciocínio 

lógico, do virtuoso, construção que figura na literatura com fins estilísticos. Por serem 

limitadas, as categorias clássicas geram um problema de operacionalização categorial 

quando os membros da categoria não apresentam características idênticas. É o caso da 

categoria sujeito, pelo que temos analisado até aqui.  

A previsibilidade no que se refere às entidades que integram uma categoria, 

possível por conta dos critérios tomados como absolutos, faz com que os membros 

radiais em relação aos exemplares nucleares da categoria sujeito sejam reagrupados em 

subclasses, o que torna o entendimento da categoria, por vezes, caótico. Por ausência de 

um continuum categorial, os exemplares periféricos da categoria sujeito passam a integrar 

outras tantas classes. 

É válido destacar que, modernamente, essas estruturas são tratadas como 

sentenças de tópico-comentário, provenientes de uma necessidade do falante de enfatizar 

a informação principal, ou conhecida (conhecimento partilhado entre falante e ouvinte), 

para que, então, seja introduzida a informação nova (supostamente desconhecida pelo 

ouvinte).  

Apesar disso, o seguinte excerto: ―as construções mais típicas das línguas de 

tópico são as que às vezes costumam ser denominadas (impropriamente) como ‗duplo 

sujeito‘‖ (Chafe, Li e Thompson apud Pontes 1987) aponta mais um problema que deriva 

da tentativa de compreender essas estruturas de tópico-comentário: a análise delas como 

estruturas que apresentam sujeito duplo.  

Com isso, ratificamos que a dificuldade de analisar esse tipo de estrutura reflete 

um problema de categorização. Os exemplos que não se enquadram na rigidez dos 

critérios previamente estabelecidos tornam-se, portanto, problemáticos.  

 

 

3.2. Casos em que o sujeito não é o ser sobre o qual se declara algo 

 

Ex: ―O corpo do pardalzinho, Sacha enterrou no jardim‖ (Manuel Bandeira apud 

AZEREDO, 2008, p. 223). 

Azeredo utiliza como exemplo a sentença acima, que prova que o termo sobre o 

qual se faz uma declaração, ―o corpo do pardalzinho‖, nada tem a ver com o sujeito. 
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Trata-se de um objeto direto topicalizado, estrutura comum no PB e amplamente 

estudada por Pontes (1987).  

Na sentença acima, temos um exemplo de deslocamento à esquerda do sintagma 

―o corpo do pardalzinho‖, fenômeno diferente do que tratamos aqui como topicalização, 

uma vez que, no deslocamento, um dos sintagmas que completam a estrutura SVO é 

antecipado no eixo sintagmático e passa a figurar como o tópico da sentença. A 

topicalização prevê o acréscimo de uma estrutura, o tópico, que não estabelece relações 

sintáticas com os demais sintagmas do eixo horizontal. Assim, sentenças de tópico-

comentário são formadas pela seguinte estrutura: tópico + SVO.  

O problema apresentado no exemplo de Azeredo e por ele discutido é que, nesse 

caso, o sujeito não é o ser sobre o qual se declara algo, tampouco o tópico da oração, isto 

é, o sujeito não se enquadra nas condições necessárias e suficientes de sua categoria.  

Nesse contexto, Perini utiliza-se de sentenças em que o pronome relativo é sujeito, 

exemplificada pelo autor na seguinte oração: ―quem disse isso?‖ (1997, p. 53), para tecer 

críticas à definição clássica de sujeito. De acordo com o autor, estamos, novamente, 

diante de ocorrências em que o sujeito gramatical não se encaixa na definição de ―o ser 

sobre o qual se faz uma declaração‖. Perini alerta para o fato de que não há nem sequer 

uma declaração nessa oração e sim, uma pergunta. 

 

 

3.3. Casos em que o sujeito não é agente  

 

Ex. 1: ―Ana se assustou com o cachorro‖ (AZEREDO, 2008, p. 277). 

Ex. 2: ―João Conhece um bom restaurante‖ (AZEREDO, 2018, p. 297). 

Ex. 3: ―Ela não se incomoda com nada‖ (AZEREDO, 2018, p. 307). 

 

Utilizamo-nos aqui de três sentenças para melhor exemplificar os casos em que 

sujeito não é agente. No exemplo 1, ocorre uma estrutura de voz média em que, apesar 

do pronome reflexivo, o sujeito não acumula os papéis de agente e paciente. Conforme 

Azeredo (2008, p. 278), 

 a construção pronominal reflexiva contém um sujeito que acumula os papéis de 
agente e ser afetado do processo verbal, dando fundamento à classificação da voz 
como reflexiva. Nos demais casos, em que o sujeito não deflagra o processo – e 
portanto não é agente – a construção pronominal realiza o que muitos linguistas 
chamam ―voz média‖.  
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A diferenciação entre voz ativa e passiva, que atribui ao sujeito da voz ativa o 

papel de agente e ao da voz passiva papel de paciente, continua dando conta apenas das 

ocorrências prototípicas, o que faz com sentenças como a 2 sejam problemáticas. Nela, 

apesar de estar o verbo na voz ativa, não se pode atribuir ao sujeito o papel semântico de 

agente.  

Para não sermos injustos com a tradição gramatical, ressaltaremos que muitas 

gramáticas preveem esse problema e dão conta de solucioná-lo apresentando uma lista 

de papéis temáticos que podem ser atribuídos aos sujeitos, dentre eles, o papel de 

experienciador (atribuído ao sujeito da sentença 2).  

No entanto, o que estamos questionando neste trabalho é justamente esse 

excesso de costuras teóricas apresentadas nas gramáticas sem as quais não seria 

possível estabelecer critérios operacionalizáveis. Esse inconveniente deriva da 

manutenção da rigidez categorial aplicada à noção de sujeito que, como temos afirmado, 

dá conta apenas do protótipo e tem de ser acrescida de uma série de outras explanações 

que, muitas vezes, vão de encontro à definição clássica de sujeito e tornam o 

entendimento da categoria bastante problemático.  

Por fim, a sentença 3 é um exemplo que contradiz a definição de sujeito da voz 

reflexiva como aquele que acumula os papéis de agente e paciente. Sabemos que é 

bastante comum essa controvérsia em torno da voz reflexiva, sobretudo nos casos em 

que o verbo é pronominal. Exemplos como o da sentença 3 são tratados em Azeredo 

(2018) como casos de voz média. São representantes dessa categoria estruturas 

formadas por verbos pronominais e por sujeitos que não condensam os papéis de agente 

e de paciente. Com isso, chegamos a uma nova emenda teórica que permite analisar 

esse tipo de sujeito bastante periférico.  

 

 

3.4. Sujeito indeterminado 

 

Ex. 1: ―Estão anunciando na televisão um tratamento infalìvel para calvìcie (AZEREDO, 

2018, p. 251)‖. 

Ex. 2: ―A constatação a que se chega é de que é preciso utilizar esses dez anos para 

revê-la...‖ (ROCCO, Rogério. O Globo, 4/4/2008 apud AZEREDO, 2018, p. 251) 
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Os dois processos mais comuns de indeterminação do sujeito contam com 

estruturas em que o verbo se encontra em terceira pessoa do plural, sem que haja 

referente explìcito no texto e uso da partìcula ―se‖ depois de verbos intransitivos ou 

transitivos indiretos. 

O primeiro dos casos apresentados – verbo na terceira pessoa do plural – não 

satisfaz as condições necessárias da categoria sujeito, afinal, do ponto de vista sintático, 

temos um sujeito não expresso, isto é, no eixo sintagmático o sujeito é nulo. Além disso, 

sentenças como a primeira desta seção fogem ao protótipo e, portanto, à definição 

clássica de sujeito, uma vez que tanto o tópico como o agente não podem ser precisados. 

Ora, se o sujeito é o ser sobre o qual se declara algo, seria plausível fazer uma 

declaração sobre um ser que não se pode determinar?  

O segundo exemplo conta com o uso da partìcula ―se‖ depois de verbo intransitivo, 

estrutura que, assim como a primeira, apresenta sujeito não expresso, além de não ser 

possível precisar o tópico e o agente. 

Sobre esses casos, Duarte (2007) afirma que as gramáticas descritivas tradicionais 

ensinam que o sujeito é indeterminado em orações cujo verbo é intransitivo ou transitivo 

relativo e que apresentam o pronome ―se‖, considerado, nesse contexto, ìndice de 

indeterminação do sujeito. Conclui, então, que ―o pronome ‗se‘ é usado para indeterminar 

o argumento externo, seja numa construção ativa (em que o sujeito indeterminado é o 

próprio argumento externo), seja numa construção passiva (em que o argumento interno 

funciona como sujeito gramatical)‖ (2007, p. 200). 

As estruturas que apresentam a partìcula ―se‖ parecem-nos, no entanto, mais 

complexas. Entendemos que há, na verdade, indeterminação no plano semântico. O uso 

da partícula nos mostra uma intenção do falante em não revelar o agente ou o 

experienciador do processo verbal; sendo assim, afirmar que o argumento externo é 

indeterminado pelo uso da partìcula ―se‖ pode ser problemático, e, portanto, é uma 

afirmação que carece de esclarecimento.  

Se o argumento externo estiver sendo, nesse caso, interpretado como sujeito, ou 

seja, se estiver sendo usado como sinônimo deste, a afirmação de Duarte cairá na 

armadilha da confusão entre os planos sintático e semântico, crítica feita pela própria 

autora em outras partes do seu texto.  

 Duarte faz críticas, ainda, ao modo como a categoria sujeito é subdividida em  

―simples‖, ―composto‖, ―oculto‖ e ―indeterminado‖, além da ―oração sem sujeito‖. Tal 
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agrupamento reflete a aplicação de critérios ora sintáticos, ora semânticos. A autora 

afirma que 

  

a estrutura (ou forma) do sujeito (se é simples ou composto) é um aspecto 
absolutamente irrelevante. Trata-se de dois ou mais sintagmas coordenados, o 
que pode acontecer com os termos que aparecem nas demais funções [...] deve-
se, pois, descartar uma classificação inadequada e sem propósito. Classificar o 
sujeito como ―oculto‖ (ou ―subentendido‖, ―desinencial‖, entre tantos outros nomes) 
só faz sentido se a ele se opuser o sujeito ―expresso‖. Quanto ao sujeito 
―indeterminado‖, que é uma noção semântica, tal classificação, da mesma forma 
que vimos antes só faz sentido se ao sujeito indeterminado se opuser o sujeito 
―determinado‖, isto é, o sujeito que tem referência definida no contexto discursivo 
(2007, p. 197). 
 

 

A autora apresenta uma proposta para classificar o sujeito que, para ela, ―poderia 

ser assim delineada: (a) quanto à forma (estrutura), o sujeito pode vir expresso ou não 

expresso; (b) quanto à referência (seu conteúdo, seu valor semântico), o sujeito pode ter 

referência definida, indefinida ou não ter qualquer referência‖ (2007, p. 198). 

Concordamos com as críticas apontadas por Duarte, mas é válido lembrar que a 

diferenciação feita entre sujeito ―simples‖ e ―composto‖ justifica-se pela intenção didática 

de marcação de concordância entre o argumento externo e o verbo, o que não é 

necessário, por exemplo, na coordenação entre sintagmas que exerçam a função de 

objeto.  

 

 

3.5. Sujeito oracional 

 

―A constatação a que se chega é de que é preciso utilizar esses dez anos para revê-la...‖ 

(ROCCO, Rogério. O Globo, 4/4/2008 apud AZEREDO, 2018, p. 251) 

 

Utilizamo-nos do trecho da seção anterior para tratar do sujeito oracional. Como 

sabemos, há orações subordinadas que exercem, do ponto de vista sintático, a função de 

sujeito na oração principal.  

Essas estruturas, no entanto, também contradizem a definição clássica de sujeito, 

à medida que se distanciam do protótipo. Nesses casos, sujeito e agente não coincidem, 

aliás, não se pode dizer que há um agente especificamente. Há, na verdade, no exemplo 
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acima uma ação que desempenha o papel de sujeito sintático, mas que do ponto de vista 

semântico não se encaixa no protótipo.  

Soma-se a isso o fato de que o sujeito ―utilizar esses dez anos‖ também não se 

encaixa na definição de ser sobre o qual se declara algo, afinal não se tem aqui um ser, 

mas uma ação, e é sobre essa ação que se faz uma declaração.  

Poder-se-ia no máximo pensar em um ser, no caso agente, para a ação de utilizar, 

o que também nos levaria a um sujeito que não se encaixa na definição clássica, porque 

fugiria ao protótipo. 

 

3.6. Estruturas ergativas 

 

Ex: ―A Sarinha está caindo os dentes‖ (PONTES, 1987, p. 35)4. 

 

Pontes (1987) traz inúmeras contribuições para o estudo da estrutura oracional no 

PB. Mas, embora se ocupe da elaboração de hipóteses que nos ajudem a compreender 

tanto as estruturas SVO quanto as estruturas de tópico-comentário, sua explicação acaba 

também por mesclar aspectos semânticos e sintáticos quando trata do conceito de 

ergatividade, por exemplo.  

Segundo Castilho (2010: 331),  

o termo ergativo vem do grego ergázoimai, ―causar‖, ―produzir‖, ―criar‖ (Lyons, 
1977/1984: 372). Salvi (1988: 47 e ss.) e outros tratadistas definem o verbo 
ergativo, causativo ou inacusativo como ―os verbos intransitivos que têm o 
correspondente transitivo tal que o complemento objeto do verbo transitivo 
corresponde ao sujeito do verbo intransitivo‖.  
 

Embora no trecho retirado de Castilho (2010) os verbos ergativos, assim como os 

causativos e inacusativos, estejam definidos como verbos intransitivos de correspondente 

transitivo, tomaremos como verbo ergativo aquele que, apesar de transitivo, é usado 

como intransitivo e atribui papel de paciente ao sujeito.  

 Pontes afirma que sentenças ergativas do tipo ―A Sarinha está nascendo os 

dentes‖ (1987, p. 35) misturam tópico com sujeito. ―Como o tópico está na posição do 

sujeito [...] e o ‗sujeito‘ está na posição de objeto, confunde-se essa frase com as 

estruturas de SVO, e a concordância passa a se fazer com o tópico sujeito‖ (1987, p. 37).  

                         
4 O estudo de Pontes baseia-se na língua oral. Embora o corpus deste trabalho focalize a língua escrita, é 

interessante observar os apontamentos da autora a fim de se lançar um olhar mais abrangente sobre o 
assunto.  
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A afirmação incorre na confusão entre os planos semântico e sintático. 

Sintaticamente, frases cuja estrutura é ergativa são perfeitas estruturas de SVO. O que 

gera o problema abordado por Pontes é de ordem semântica e está no fato de que temos 

aqui um ser inanimado como sujeito de um verbo de ação; isso rompe com a cadeia 

prototípica sujeito-predicado = agente-ação.  

O que acontece nesses casos é que há uma estrutura em que o sujeito gramatical 

é diferente do agente do processo verbal, ou seja, há um descolamento dos planos 

sintático e semântico. Como a concordância se dá no plano sintático, o verbo concorda 

com o sujeito gramatical, embora o paciente do processo verbal seja o sintagma nominal 

que ocupa a posição de objeto direto.  

Pontes, em Sujeito: da Sintaxe ao Discurso (1986) parece, novamente, utilizar-se 

de critérios semânticos na análise de sentenças ergativas. Vejamos, então, o que diz a 

autora em relação à sentença 4. ―Esse rádio estragou o ponteiro‖ (p. 17):  

Vê-se que esse rádio é o tópico, porque está no início da S, e por causa da 
relação entre esse SN e o resto da sentença, que é um comentário sobre o tópico. 
Sabemos também que esse rádio não tem, em relação a estragou, a mesma 
relação que teria, por exemplo, Pedro na S 5: Pedro estragou o rádio. Em 5, Pedro 
é a pessoa que praticou a ação de estragar e o rádio é o paciente ou o alvo da 
ação de Pedro. Tentando analisar esta S, lembramos que se pode dizer, em 
português também, 6 e 7: 6. O ponteiro desse rádio estragou; 7. Estragou o 
ponteiro desse rádio. Considerando-se, então, que em 4 esse rádio é o tópico, 
somos levados a pensar que temos em seguida uma construção do tipo inversão 
do sujeito, ou seja, o ponteiro é o sujeito posposto de estragou, como em 7, 
estando o verbo estragar intransitivo. 
 
 

Pontes mais uma vez mistura critérios sintáticos e semânticos ao afirmar de 

maneira categórica a existência de um sujeito posposto. Na sentença 4, por estar o verbo 

em terceira pessoa, podendo, por isso, estar em concordância com o SN que a ele se 

antepõe, ―esse rádio‖, ou mesmo com o SN posposto ―o ponteiro‖, parece-nos mais 

prudente considerar os possíveis desdobramentos sintático-semânticos dessa construção.  

Se tomarmos que o verbo ―estragar‖ está em concordância com ―esse rádio‖, numa 

estrutura ergativa, estaremos diante de uma perfeita estrutura de SVO, na qual sujeito e 

agente não coincidem. Se por outro lado tomarmos, como sugere Pontes, ―o ponteiro‖ 

como sujeito posposto, teremos, então, uma sentença de tópico-comentário.  

Sintaticamente, por serem ambos os SNs de terceira pessoa, há como argumentar 

em prol de cada uma das hipóteses. Semanticamente, entendemos que o próprio rádio 

não poderia estragar o ponteiro e que, por ser o ponteiro pertencente ao rádio, seria 

possível, por equivalência semântica, pensarmos em ―o ponteiro desse rádio estragou‖, 
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sentença ergativa, que não deixa dúvidas quanto ao SN em posição de sujeito ―o 

ponteiro‖. Pontes, contudo, considera apenas a segunda análise, influenciada – 

acreditamos – pela questão semântica, dado que sintaticamente não há argumento 

suficiente para considerar sujeito ―o ponteiro‖.  

Tal qual Bechara, Azeredo (2008) atesta a necessidade de se distinguir os planos 

sintático e semântico, a fim de que se evite o equívoco da identificação do sujeito como o 

‗agente do verbo‘ ou como ‗termo sobre o qual se faz uma declaração‘. Para exemplificar 

a indispensabilidade de diferençar as funções sintáticas das semânticas, Azeredo 

compara as formas ativa e passiva de uma mesma oração, ―Marcelo descascou o 

abacaxi/ o abacaxi foi descascado por Marcelo‖ (2008, p. 223), e mostra que na 

passagem da voz ativa para a passiva há alteração no plano sintático, mas não no 

semântico. 

 Semanticamente, Marcelo e abacaxi continuam sendo agente e paciente, 

respectivamente, do processo verbal. Na voz passiva, Marcelo, sujeito da voz ativa, passa 

a ocupar a posição de agente da passiva, considerada função sintática pela NGB, 

classificação controversa, uma vez que nos parece ser, novamente, fruto de uma 

confusão entre os planos sintático e semântico.  

Semelhantemente ao que ocorre nas línguas de tópico, na língua portuguesa 

qualquer sintagma pode ser topicalizado; assim, construções como ―esse rádio estragou o 

ponteiro‖ são uma realidade na lìngua e resultam da topicalização do que seria na voz 

ergativa o adjunto adnominal do sintagma nominal em função de sujeito – o ponteiro 

desse rádio estragou, voz ergativa, esse rádio estragou o ponteiro, topicalização do 

adjunto adnominal.  

Esse processo é análogo ao que Nascimento (2011, p. 272) analisa a partir de 

sentenças como ―esse elevador cabe dez pessoas‖, ―o meu computador queimou a fonte‖. 

Nessas estruturas há uma ação de topicalização cujo objetivo é alçar adjuntos à posição 

de sujeitos. Por não poder ser o sujeito um SP, a perda da preposição é uma adequação 

ao alçamento de adjuntos a sujeitos e, é claro, não se pode negar a interface entre esse 

processo de alternância locativa e a ergativização. 

As considerações feitas por Pontes em relação às construções acima comentadas 

confirmam o peso da tradição gramatical, no que respeita à definição de sujeito 

embasada, na maioria dos casos, em critérios semânticos e reafirma a necessidade de 

rompimento dessa tradição em busca de definições mais coerentes e consistentes da 

categoria sujeito.  
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3.7. Sujeito cancelado  

 

Ex: ―meu irmão e eu estávamos proibidos de cumprimentar qualquer pessoa daquela 

famìlia‖ (AZEREDO, 2008, p. 225). 

Para uma análise abrangente das questões relacionadas à categoria sujeito, 

problemática do ponto de vista dos critérios categoriais, há que se pensar no que Azeredo 

denomina ―cancelamento do sujeito‖. De acordo com o que define o próprio autor, ―um 

sujeito cancelado é o que já não conta sequer com pistas desinenciais do verbo, mas 

pode ser recuperado no contexto‖ (2008, p. 225).  

Trata-se, portanto, de estruturas como a que utilizamos de exemplo para esta 

seção, em que não há flexão do verbo cumprimentar, isto é, não há marca desinencial 

compatível com os núcleos do sujeito composto, o que distingue esse tipo de estrutura da 

elipse. 

 Sentenças como essa, cujo sujeito é cancelado, bem como aquelas em que o 

verbo é causativo ou sensitivo – o pai a deixou sair – revelam que a noção de sujeito 

ainda tem de ser explorada e mais bem definida. Uma possível solução para as sentenças 

de verbos causativos, como a exposta acima, é a classificação proposta por Azeredo, em 

que se considera o verbo no infinitivo como um predicativo do objeto. Por ora, tal 

classificação elimina o problema de se ter um pronome oblíquo ocupando a função de 

sujeito.  

Apesar dessa aparente solução, um novo problema é criado, afinal, o que temos 

aqui é uma tentativa de lançar mão de uma análise diferenciada para explicar um 

exemplar bastante periférico da categoria sujeito; para isso, vão sendo criados mais e 

mais conceitos com o único objetivo de realocar os sujeitos que fogem ao protótipo em 

subcategorias ou mesmo em novas categorias, como neste caso. 

Mas, e quanto ao sujeito cancelado? Como definir a noção de sujeito tomando 

como referência essa sentença e levando em consideração um dos critérios da categoria, 

o sintático, se não há concordância entre o sujeito e o verbo? Tal estrutura ratifica a tese 

defendida neste trabalho, a de que a categoria sujeito não pode ser pensada senão nos 

planos semântico, sintático e também discursivo, rompendo-se com a rigidez da 

categorização clássica.  
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3.8. Oração sem sujeito 

 

―Na sala havia ainda três quadros do pintor‖ (PERINI,1997, p. 54). 

 

A análise de orações cujo verbo é impessoal é curiosa se tomarmos como base 

uma das condições necessárias para que um ser se encaixe na categoria sujeito, a 

condição de ser tópico, isto é, o ser sobre o qual se declara algo.  

No exemplo fornecido por Perini (1997), o verbo é impessoal e, portanto, não há 

sujeito na oração. Apesar de não haver sujeito nem agente, uma declaração é feita acerca 

da sala. Sobre essa declaração, o autor de Sofrendo a Gramática tece o seguinte 

questionamento: ―não há sujeito. Então, essa declaração seria sobre o quê‖ (1997, p. 54)?  

Observamos, então, que a definição de sujeito como o ser sobre o qual se declara 

algo é duplamente problemática, pois, além de não dar conta dos exemplares mais radiais 

da categoria sujeito, esbarra em estruturas como a supracitada, em que o termo sobre o 

qual se faz uma declaração não é o sujeito.  

 

 

4. O TRATAMENTO DO SUJEITO NAS GRAMÁTICAS DO CORPUS 

 

4.1. Período científico (1881-1941): contexto histórico  

 

 O século XIX é notadamente referenciado como perìodo histórico de grande 

ebulição cientìfica e social. É na centúria dos oitocentos que ocorrem muitos dos 

acontecimentos que modificaram os rumos da história Ocidental. Neste perìodo, 

desenvolvem-se correntes de pensamento que impactam diretamente a produção 

intelectual brasileira e tornam o cenário favorável ao advento da modernidade e de todas 

as transformações dela decorrentes.  

O Brasil, nesse momento, é palco de eventos que vão desde a independência do 

paìs (1822) à proclamação da República (1889), passando pelo fim da escravidão (1888). 
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É nesse ambiente de profundas transformações polìticas e sociais que se dá a 

necessidade de se criar uma identidade nacional para a República recém-proclamada. 

No perìodo pós-independência, o futuro que se vislumbrava para o paìs deparava 

com imensos desafios polìticos, econômicos, sociais e também ideológicos. Não raro, a 

literatura da época refletia o conturbado contexto de 1800, pondo em questão as noções 

de brasilidade, ocupando-se da construção de uma marca identitária para a nação 

brasileira.  

No âmbito educacional, a realidade era pouco ou nada animadora. Com uma 

expressiva população analfabeta e com uma norma-padrão pautada nas regras do 

português europeu, a consolidação de um modelo linguìstico que abarcasse os 

fenômenos do PB, bem como a democratização do acesso à educação caminhavam a 

passos lentos.  

Havia, contudo, a necessidade de se reconstruir o ideário nacional, rompendo com 

a imagem de um Brasil colonial e escravocrata, missão que foi imputada às elites locais.  

 

Convém lembrar que esse processo de rompimento com os grilhões coloniais 

tivera inìcio a partir da ―invasão lusitana‖ de 1808, após a vinda da famìlia real 

para o paìs, iniciando o processo de ―libertação intelectual‖ da colônia, a partir das 

primeiras iniciativas culturais, lançadas por D. João VI, como a criação de uma 

Biblioteca Nacional, a construção e funcionamento das primeiras tipografias, um 

teatro, uma orquestra, uma faculdade, instituições vistas como as precursoras de 

um movimento intelectual com raìzes nacionais, momento em que se considerava 

a lìngua portuguesa como lìngua de subjugação cultural, uma vez que havia uma 

polìtica linguìstica traçada desde a época pombalina de imposição da lìngua da 

metrópole em detrimento da lìngua geral de origem indìgena, adotada e falada 

pelos jesuìtas até sua expulsão (BASTOS, BRITO e HANNA, 2006, p. 63). 

 

Como bem nos lembra Jesuita (2014, p. 28), ―os gramáticos do século XIX, em sua 

maioria, membros dessa elite cultural e polìtica, também desempenharam um importante 

papel no processo de constituição da nossa identidade. Esses intelectuais foram os 

responsáveis por articular o processo de gramatização da lìngua portuguesa‖.  

O autor também nos revela o fato de que a literatura e a gramática figuravam no rol 

das preocupações da época, por serem representantes de um ideário nacional, o que 

explica também o grande número de publicações de gramáticas, manuais de uso da 

lìngua, dicionários, principalmente na segunda metade do século.  
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Especificamente no que se refere ao ensino de lìngua portuguesa, havia naquele 

momento necessidade de se superar os modelos portugueses, até então aplicados ao 

sistema educacional brasileiro e criar, de fato, parâmetros novos, que guiassem o ensino 

e aprendizagem do PB.  

Conforme afirma Bastos, Brito e Silva (2014, p. 75), 

nessa época, há movimentos brasileiros que visam à fixação da lìngua portuguesa 
como aquela que se distancia de Portugal, sem se diferenciar por completo, 
implementando caracterìsticas tropicais que definem um falar e um escrever 
distintos do de Portugal. Podemos mencionar João Ribeiro, que afirma, num artigo 
publicado pela Academia Brasileira de Letras, que não há dialeto brasileiro, pois a 
lìngua é a portuguesa tanto para o Brasil quanto para Portugal, os dois grandes 
paìses de idioma comum; no entanto, percebe-se a existência de um matiz que 

pertencerá aos brasileiros para sempre, no modo de falar e de escrever. 
 
 

É nessa conjuntura que, conforme Jesuita atesta, ―No Rio de Janeiro, começa a 

fervilhar um novo rumo para os estudiosos das Letras, aquilo que Maciel intitulou 

doutrinas modernas: o método histórico-comparativo‖ (2014, p. 61).  

No plano educacional,  

 

as ideias relacionadas ao novo método eram disseminadas no Colégio Pedro II e, 

para que os candidatos fossem aceitos nos concursos, Maciel alegava que eles 

precisavam transparecer familiaridade com as teorias de intelectuais como Max 

Muller, Miguel Bréal, Gaston Paris, Whitney, Littré, Darmesteter, Ayer Brunot, 

Brachet, Frederich Diez, Boop e adolpho Coelho […] essa novidade positivista na 

principal instituição de ensino do paìs marcou a quebra parcial da tradição 

(JESUITA, 2014, p. 62). 

 

Dado o contexto histórico em que a produção cientìfica do século XIX se 

desenvolveu, faz-se necessário pôr também em discussão a forma como estudiosos da 

Historiografia da Linguìstica avaliam este perìodo no que se refere especificamente aos 

estudos linguìsticos.  

De acordo com a proposta de periodização aqui adotada, as gramáticas de 

Maximino Maciel, de João Ribeiro e de Antenor Nascentes estão enquadradas no que se 

denomina ―perìodo cientìfico‖ (1881-1941) sucedendo o ―perìodo racionalista‖ em vigor de 

(1802-1881), antecedido apenas pelo perìodo dito ―embrionário‖, que compreende desde 

as origens até o desenvolvimento do Racionalismo.  

 ―O contributo da nova Ciência Lingüìstica, dedicada à construção da história da 

lìngua como fenômeno universal, e mergulhada no estudo exaustivo das lìnguas 
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clássicas, não conseguiu ambiente propìcio para florescer em terras brasileiras senão a 

partir da segunda metade do século‖ (CAVALIERE, 2001, p. 59). Soma-se a isso a 

eclosão do cientificismo que impactou toda a produção intelectual no século XIX, 

ocasionando uma mudança de perspectiva no que se refere à elaboração de teorias e ao 

tratamento das questões colocadas em análise, uma vez que a crescente valorização do 

pensamento cientìfico fez descartar-se teorias que não chegassem à razão por meio da 

ciência. 

O positivismo, o darwinismo e toda a efervescência das correntes de pensamento 

dos oitocentos fizeram germinar uma gama de estudos linguìsticos que romperam com a 

tradição racionalista e marcaram uma nova atitude diante dos fenômenos linguìsticos, que 

passam a ser analisados sob a perspectiva evolucionista, com base inclusive em 

adaptações da teoria de Darwin acerca da evolução das espécies.  

De acordo com Bragadin (2011, p. 29), impulsiona o surgimento de gramáticas 

histórico-comparativas ―a formulação do novo programa de português, por Fausto Barreto, 

catedrático da única instituição pública de ensino do Rio de Janeiro na época, o Colégio 

Pedro II – centro de onde irradiava a nova orientação‖. Além disso, é claro, há que se 

levar em conta a grande influência dos modelos da gramática histórico-comparada 

desenvolvidos na Europa e importados.  

O perìodo cientìfico é dividido por Cavaliere (2001) em duas fases, a saber, a 

fundadora e a legatária, sendo esta de cariz mais filológico, caracterizada pelo enfoque 

em aspectos idiossincráticos do português, e aquela caracterizada pelo foco na palavra, 

em todos os âmbitos de análise gramatical, resultando numa produção de cunho 

etimológico. Integra a fase fundadora a gramática de Maximino Maciel e de João Ribeiro, 

ao passo que a obra de Antenor Nascentes está inserida na fase legatária. É importante 

destacar, contudo, que a João Ribeiro, dada a sua extensa e significativa produção, é 

atribuìda participação também na fase legatária. 

Cabe lembrar que as fases fundadora e legatária são marcadas pela influência de 

distintas correntes doutrinárias e modelos de produção gramatical. Num primeiro 

momento, de encarnado espìrito positivista, a palavra, como objeto de estudo, é analisada 

conforme os parâmetros das ciências naturais. Posteriormente, é dada nova abordagem 

ao fato gramatical e as questões inerentes à lìngua vernácula ganham espaço na 

descrição gramatical. A análise dos fatos linguìsticos compreende, nessa segunda fase, 

uma especial atenção às peculiaridades da gramática do português, de modo que é 

possìvel notar um certo afunilamento no que diz respeito aos interesses investigativos.  
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Consonante aos ideais da época, tenciona-se, então, atribuir aos estudos 

linguìsticos o status de ciência. ―Surge, enfim, um novo olhar sobre a gramática, em que o 

objeto, o fato gramatical, deixa de ser contemplado para ser analisado (Cavaliere, 2001, 

p. 59).  

Essa mudança de perspectiva preparou o terreno para uma posterior ruptura no 

que concerne aos estudos linguìsticos, que deu inìcio ao perìodo nomeado Linguístico por 

Cavaliere (2001). Nessa nova fase, a ênfase na descrição do vernáculo cede espaço para 

as teses de Linguìstica Geral, e emergem correntes linguìsticas que visam, à sua maneira 

e com base em pressupostos distintos, tratar as lìnguas humanas como objeto de análise 

de uma ciência dita Linguìstica. 

 

 

4.2. Características gerais da Grammatica descriptiva de Maximino Maciel 

 

A primeira edição da Grammatica descriptiva data de 1894 – resultado do 

aprimoramento de algumas ideias exibidas por Maciel em 1887 na Grammatica Analítica, 

passìveis de reformulação, segundo ele, por não serem baseadas na observação 

empìrica dos fatos linguìsticos, mas nas doutrinas do momento, que estavam ainda em 

transição – e a última publicada em vida, de 1922.  

A edição a que temos acesso é a quinta, de 1914. Nela, o autor demonstra 

intencionalmente o rompimento com a escola racionalista que o precedera. No prólogo da 

segunda edição, Maciel afirma que, mesmo com os defeitos da Grammatica Analítica, 

houve contribuições no que respeita ao avanço das ideias que levariam à quebra dos 

antigos moldes da gramaticografia.  

Nas primeiras páginas da obra, há referências acerca dos tìtulos e das obras 

publicadas pelo autor. Em sua formação, Maximino Maciel conjuga dois interesses, um 

pela lìngua portuguesa e outro pelas ciências naturais. Confirmam tal afirmação as 

primeiras páginas da Grammatica descriptiva, em que há uma seção intitulada ―obras do 

autor‖, que elenca publicações nas áreas de zoologia, botânica, medicina, e também na 

área das Letras. 

A reunião desses dois interesses resulta numa descrição gramatical que se 

coaduna com os ideais positivistas da época, isto é, que privilegia o uso de uma 
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nomenclatura tìpica das ciências naturais como forma de aproximar o estudo da lìngua do 

fazer cientìfico.  

Corrobora o que foi dito acima o trecho extraìdo por Moraes (1997, p. 166-167) da 

primeira edição da Grammatica descriptiva: 

 

enquanto a taxionomia natural estabelece as leis da classificação das espécies, 

que povoam o universo e a morfologia estuda-lhes a estrutura e a organização 

interna, a taxonomia gramatical, baseando-se no conceito significativo dos 

vocábulos, dita-lhes as leis da classificação e nomenclatura e a morfologia 

penetrando-lhes na estrutura, separa o elemento orgânico embrionário daqueles 

elementos que, advindos do exterior, se reduziam ao estado de elementos, 

dotados de funções de relação. 

 

Apesar de vinculado às tendências da época, Maximino Maciel explicita a intenção 

de diferençar a sua gramática das demais do mesmo perìodo, conferindo-a certa 

originalidade decorrente de sua própria observação dos fatos. ―A nossa grammatica pôde 

não prestar; mas a orientação é inteiramente differente do que se tem publicado sobre 

grammatica portugueza‖ (Maciel, 1914, p. 5).  

Além disso, ainda no prólogo da segunda edição, Maximino Maciel demonstra sua 

aguçada percepção em relação aos estudos linguìsticos e sua inovadora abordagem dos 

fatos gramaticais, que antecipa o que se preconizaria, posteriormente, no que se refere à 

seleção dos elementos a serem postos como objeto de análise, isto é, dos fatos 

linguìsticos em si.  

Em palavras do autor, 

 

é um dos maiores defeitos e até falta de critério formular o autor a regra e fazer o 

exemplo, o que largamente tem contribuìdo para o divorcio entre a grammatica e 

os phenomenos da lingua, quando aquella deve ser o codigo, o registro em que 

estes se achem consignados (Maciel, 1914, p. 6). 

 

 

A preocupação explicitada por Maximino Maciel em se debruçar sobre os 

fenômenos linguìsticos observáveis em contexto de uso – em vez de produzir um 

compêndio gramatical que, ao elencar um conjunto de regras aplicáveis a exemplos 

convenientemente formulados pelo autor para justificar o que se afirma, se distancia da 

realidade linguìstica que deve retratar a gramática – demonstra perceber a artificialidade 
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de uma gramática estritamente prescritiva que teorize sobre sentenças manipuladas. 

Essa preocupação se reflete na adoção de exemplos extraìdos dos mais variados 

autores, clássicos e contemporâneos. 

Como bem nos lembra Moraes (1997), os autores homenageados pelo gramático 

na dedicatória, bem como os referenciados em notas de rodapé – dentre os quais 

destacam-se os que, de alguma forma, contribuìram para o incremento dos estudos de 

ciências sociais, bem como os comparatistas – revelam a orientação intelectual de 

Maximino Maciel. ―Esses nomes por si sós bastam para dar idéia da orientação geral de 

Maximino‖ (Moraes, 1997, p. 166). 

Quanto ao posicionamento de Maximino em face da análise linguìstica, é 

interessante, ainda, observar a definição de gramática do autor, bem como a distinção 

feita entre os tipos de gramática que, para ele, poderiam ser divididas em descritivas, 

históricas, comparativas ou gerais.  

Na seção intitulada ―noções propedêuticas‖, a gramática é definida como 

―systematização logica dos factos e normas de uma lìngua qualquer‖ (Maciel, 1914, p. 1), 

o que põe em xeque o afastamento da tradição racionalista pretendido por Maximino, 

embora já se possa observar um gradativo afastamento dos ideais racionalistas se 

compararmos a definição supracitada à da primeira edição da obra, em que gramática é 

definida, de acordo com Moraes (1997, p. 168), como ―disciplina que trata das normas do 

pensamento humano pelo estudo analìtico dos fatos da linguagem‖.  

A presença da influência racionalista confirma-se também no seguinte trecho: ―o 

pensamento, pois, há de manifestar-se mediante signaes cuja theorização constitue 

actualmente a semica‖ (Maciel, 1914, p. 2). A semica (sic), para o autor, pode ser mimica, 

fonética ou gráfica e, é claro, a gramática incide apenas sobre as duas últimas formas de 

manifestação do pensamento. Nesse contexto, o objeto de estudo da gramática é a 

palavra, por ser, de acordo com o gramático, a expressão de uma ideia. 

Há que se discutir, ainda, o conceito de semica apresentado como produto teórico 

do estudo dos signos ou, em palavras do autor, sinais. Tal observação aponta um estudo 

mais amplo, que inclui outros códigos, além do linguìstico, como a mìmica, por exemplo, 

signo do qual não se ocupa, contudo, a gramática.  

Nesse aspecto, Maximino demostra estar à frente do seu tempo, prevendo um 

plano de estudo do significado maior que o linguìstico, o que equivaleria atualmente, 

grosso modo, à semiótica. Soma-se a isso a incorporação da semiologia – que autor 
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define como área menos restrita, que abarca a semântica – como parte especìfica da 

gramática, o que só se vê à época em Maximino Maciel. 

O autor faz crìticas à divisão tripartida ―Phonologia, lexiologia e syntaxiologia‖, que, 

para ele, ―não tem mais razão de ser, depois que o estudo da significação se 

individualizou, constituindo por si um ramo definido maximé com os estudos de 

Darmsteter, que usa do termo semantica para designar a theoria logica da significação‖ 

(Maciel, 1914, p. 3). Tal afirmação revela-nos, ainda, que Maximino Maciel estava a par 

dos estudos semânticos que tiveram repercussão no Brasil.  

Maximino, ainda no prólogo, mostra-se informado, ainda, acerca da nova postura 

adotada em relação aos estudos linguìsticos, que fez diferençar o papel do gramático e do 

filólogo, atribuindo a este a utilização de um método crìtico para comentar, interpretar e 

comparar textos antigos.  

―Verá o leitor que as questões mais importantes da lìngua se acham expostas, de 

modo por assim dizer, novo, de accordo com o que mais recentemente se tem publicado 

sobre philologia‖. (Maciel, 1914, prólogo) Conforme Moraes ressalta, ―um dos marcos que 

inauguraram a moderna teoria aplicada ao estudo gramatical brasileiro foi a obra de 

Maximino Maciel‖ (Bastos, Britto, Hanna 2006, p. 65). A Grammatica descriptiva é, 

portanto, representativa de seu tempo. Estão presentes nela as novas tendências, com as 

quais o gramático estava explicitamente comprometido.  

 

 

4.2.1. A Sintaxe em Maximino Maciel 

 

A sintaxe, ou Syntaxiologia, para utilizarmos a nomenclatura de Maximino Maciel, 

é, de acordo com o autor, ―o estudo da palavra como funcção, colletivamente 

considerada‖ (1914, p. 4). Nesse sentido, as palavras podem ser analisadas em três 

instâncias, o que determina as três vertentes em que o estudo da sintaxe pode, de acordo 

com o gramático, atuar.  

A sintaxiologia considera, então, assim, as palavras como 

a) organismos elementares exercendo funcções no organismo da proposição; b) 

constituindo proposições integraes, necessarias á expressão de um pensamento; 

c) como grupos estheticos cuja fórma exterior se accomoda ás condições 

individuaes e á natureza do assunto. A syntaxiologia, pois, se divide em syntaxe 

relacional, syntae phraseologica, syntaxe literaria. (MACIEL, 1914, p. 253) 
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 Da definição de sintaxe e dos eixos nos quais o seu estudo se desmembra, 

percebemos que há, na terminologia utilizada para delimitar os conceitos, influência do 

pensamento cientificista que pairava na centúria dos oitocentos, fato que se verifica no 

tratamento da palavra como um micro-organismo pertencente a uma organismo maior que 

dele é detentor e que, com ele, estabelece relações, relações essas que são o objeto de 

estudo da sintaxe. 

Há, também, uma certa influência da tradição racionalista, ainda que o autor mostre 

intenção, verificada na associação entre a constituição sintática da frase e a expressão do 

pensamento, de romper com essa tradição. 

Por fim, a terceira observação feita acerca da palavra no nìvel sintático denota a 

percepção de que as escolhas sintáticas do falante não são aleatórias, mas se ajustam à 

finalidade comunicativa, à medida que a forma exterior, isto é, o estilo, se acomoda às 

condições individuais. 

Como nosso objeto de análise é o sujeito, assunto que certamente é tratado de 

maneira mais abrangente nos dois primeiros eixos de estudo sintático apresentados por 

Maximino Maciel, a saber, o relacional e o fraseológico, consideremos mais proveitoso 

focalizar esses dois eixos.  

A sintaxe relacional é definida como ―o tratado das funcções e relações das 

palavras, isto é, da sua concordância e posição no organismo da proposição simples‖ 

(Maciel, 1914, p. 253). Nesta seção, Maximino Maciel se ocupa da sintaxe do perìodo 

simples; inicia-o, portanto, apontando para as seis funções que, segundo ele, as palavras 

assumem na proposição, a saber, subjetiva, predicativa, atributiva, objetiva, vocativa e 

adverbial. ―As duas primeiras são fundamentaes, pois a ellas se reduz a proposição no 

seu menor desenvolvimento, e as demais são acessórias, pois apparecem apenas para 

modificar e desenvolver, ora o sujeito, ora o predicado‖ (Maciel, 1914, p. 254).  

Dando prosseguimento ao capìtulo, as questões relativas à concordância verbal e 

nominal são analisadas. Maximino apresenta o conceito de concordância semiótica, 

equivalente à ideológica ou ad sensum. A adoção dessa nomenclatura remete-nos ao 

mecanismo que subjaz a esse tipo de concordância, possibilitada pela acomodação de 

sentidos que se anexa à estrutura gramatical. 

 Encerra a seção destinada à sintaxe relacional a sistematização das funções que 

as classes de palavras podem exercer no eixo sintagmático. Ambos os aspectos serão 
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tratados de maneira mais detalhada no próximo capìtulo, em que examinaremos a 

categoria sujeito. 

O último eixo de análise da sintaxe se dá no nìvel da oração. Denominada ―syntaxe 

phraseológica‖, ―é o tratado das proposições e das suas diversas relações‖ (Maciel, 1914, 

p. 324). Entende-se por proposição também ―cláusulas, phrases, sentenças ou orações, 

mas todos esses termos se devem substituir pelo de proposição, por ser este mais geral e 

estar mais de accordo com as theorizações da logica‖ (Maciel, 1914, p. 326). Mais uma 

vez, a influência da escola racionalista se faz presente nas definições de Maximino 

Maciel.  

O autor dá continuidade à sintaxe fraseológica diferençando coordenação de 

subordinação e explicitando os conectivos empregados em cada uma das formas de se 

estruturar um perìodo, de acordo com as circunstâncias que se deseja exprimir.  

No plano da parataxe, as proposições são classificadas por Maximino segundo o 

seu conectivo – sindéticas ou assindéticas – ou segundo a sua natureza – aproximadas, 

alternadas, adversativas, illativas, que corresponderiam às aditivas, alternativas, 

adversativas e conclusivas. Não há, contudo, menção às explicativas.  

Já no plano da hipotaxe é interessante observar que Maximino Maciel distingue 

três grandes grupos de conectivos: o conjuncional, o relativo e o indefinido, sendo este 

último introdutor de sentenças do tipo (sentença extraìda de ―Os Lusìadas‖): ―Qual a 

matéria seja não se enxerga‖, em que o pronome é empregado sem antecedente (1914, 

p. 330). Quanto à natureza, o gramático considera que as orações podem ser 

classificadas como substantiva, adjetiva ou adverbial e, quanto à função, como subjetiva, 

objetiva, atributiva, predicativa e circunstancial.  

No tratamento das subordinadas adverbiais, chama atenção a inclusão da relação 

de correlação, exemplificada na seguinte sentença, que Maximino também atribui a 

Camões: ―tão temerosa vinha e carregada, que poz nos corações um grande medo‖ 

(1914, p. 333). A abordagem de tal fenômeno corrobora o aspecto inovador da sintaxe 

maximiniana e é, posteriormente destrinchado num capìtulo a parte destinado a esse fim. 

Ainda na parte destinada ao estudo da sintaxe fraseológica, o autor trata dos 

tempos e modos verbais e da sintaxe de alguns verbos, bem como de questões relativas 

à colocação pronominal, assunto que encerra esse domìnio da sintaxiologia.  
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4.2.1.1. O sujeito em Maximino Maciel 

 

Na definição de sujeito, Maximino Maciel contempla, em certa medida, os critérios 

sintático, semântico e morfológico. Do ponto de vista sintático, o autor afirma que o sujeito 

―é a palavra ou expressão em função subjectiva‖ (1914, p. 254); do ponto de vista 

semântico, o sujeito é definido como ―o ser de quem se diz alguma coisa‖ (1914, p. 254); 

morfologicamente, o gramático afirma que a categoria pode ser expressa por 

substantivos, pronomes, verbos no infinitivo, palavras ou expressões substantivadas, 

citações ou interjeições e, ainda, por proposições em função subjetiva. 

No item intitulado Constituição do sujeito, Maximino Maciel tece explanações 

acerca dos tipos de sujeito, que pode, para ele, ser simples, composto, complexo ou 

proposicional, conforme for a estrutura do elemento em função de sujeito. Nessa 

subdivisão, há dois aspectos inovadores.  

O primeiro deles consiste no fato de que não há mistura de critérios na distinção 

dos tipos de sujeito na Grammatica descriptiva, tal qual ocorre em muitas de nossas 

gramáticas e livros didáticos atuais, em que, entre os tipos de sujeito, figura, por exemplo, 

o simples e o composto (aspecto sintático), mas também o indeterminado (aspecto 

semântico). Privilegia-se, portanto, o aspecto sintático na explanação dos tipos de sujeito, 

o que justifica, talvez, a escolha da nomenclatura constituição do sujeito.  

Em sua abordagem, refere-se ao sujeito dito complexo, exemplificado no seguinte 

trecho, creditado a Alexandre Herculano, ―Parece-me que o ouvir a leitura dos annaes do 

teu ilustre reinado allivia e revoca à vida‖ (1914, p. 263). Nesse caso, o sujeito é composto 

de toda a estrutura posposta a ―parece-me‖, o que claramente nos dá a ideia do porquê 

do termo complexo, visto que não há uma oração, mas sim um perìodo posto em função 

subjetiva. A ideia de sujeito complexo remete-nos à noção de constelação sintática 

referenciada em Rocha Lima (2011). 

Também é interessante o modo como o vocativo é abordado na Grammatica 

descriptiva, sendo classificado como subjetivo, objetivo ou epistolar. Parece-nos que 

esses tipos de vocativo são determinados de acordo com a correferência no plano textual 

e a possìvel função que exerceriam no eixo sintático, caso a proposição tivesse todos os 

elementos da ordem SVC preenchidos, e não suprimidos pela interposição de uma 

expressão vocativa.  

Observando os exemplos utilizados para ilustrar respectivamente os subtipos de 

vocativo acima (1914, p. 206): (a) ―corre, D. Jayme, não pares‖; (b) ―amo-te, ó cruz, no 
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vertice firmada de esplendidas igrejas‖; (c) ―excellentissimo senhor, é falecido Diogo 

Lopes de Ulhoa‖, percebemos que, em (a), embora o sujeito não esteja expresso, há 

correferência entre ele e o vocativo, ―D. Jayme‖, assim como, em (b), também há 

correferência entre o termo ―ó cruz‖ e o pronome ―te‖, que ocupa a posição de objeto do 

verbo amar. O mesmo não ocorre em (c), pois não há nenhum elemento pertencente à 

proposição que estabeleça relação de correferência com o vocativo.  

O último tipo de vocativo não está em paralelo com os demais, é o único cuja 

função é descrita apenas como a de assinalar o indivìduo a quem se dirige. Além disso, o 

gramático diferencia este último tipo de vocativo ao dizer que este ―é, quase sempre, 

posto exterior ao texto‖ (1914, p. 260). Essa diferenciação no trato do vocativo revela uma 

percepção do autor que, embrionária que fosse, apontava para o entendimento de que o 

vocativo como ―ser para o qual se dirige a proposição‖ não é uma função sintática, tal qual 

preconizam algumas gramáticas, mas sim, uma função discursiva, que, como atesta 

Maximino Maciel, é exterior à proposição e nela não exerce função sintática, tampouco 

estabelece correferência com elementos que a ela pertençam.  

Outro aspecto a ser analisado, a fim de que se possar delinear o tratamento do 

sujeito em Maximino Maciel, respeita à concordância, entendida como ―a conformidade 

das flexões das palavras no organismo da proposição‖ (1914, p. 281). A concordância 

verbal ―é a conformidade da flexão verbal ou conjugativa com o numero e pessoa do 

sujeito […] a flexão do verbo, pois, se adapta ao numero e à pessoa do sujeito, isto é, 

aquelle concorda com este em numero e pessoa (1914, p. 286-287)‖.  

Tendo em vista a definição dada, parece-nos que, para o autor, quem ativa a 

concordância é o sujeito; corrobora essa observação o exemplo que Maximino Maciel 

fornece para ilustrar as situações em que o sujeito não obriga a flexão do verbo. O 

primeiro deles é composto de um sujeito em posposição ao verbo: ―falta-me o tempo e o 

alento para escrever‖ (extraìdo das cartas de Viera) (1914, p. 287).  

Sabemos que comumente, quando o falante pospõe o sujeito ao verbo, a 

concordância é afetada. Como o sujeito não está na sua ordem prototìpica, o falante 

possivelmente o interpreta como argumento interno e, por isso, a concordância não é 

ativada, argumento favorável à defesa da ideia de que o sujeito é o ativador da 

concordância verbal.  

A esse exemplo, somam-se outros em que o sujeito, por não estar em proximidade 

com o verbo, por ser composto de uma enumeração de elementos ou mesmo por 

sinônimos, acaba por não ativar a concordância, que muitas vezes, é atrativa.  
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Cabe destacar, contudo, que o conceito de concordância por atração na 

Grammatica descriptiva difere do que empregamos no parágrafo anterior. Para Maximino 

Maciel, ―na concordancia por atracção, o verbo concorda ou com um adjunto attributivo, 

expresso ou subentendido, pertencente a collectivo‖ (1914, p. 290).  

 

4.2.1.2. Vozes verbais 

 

No rol das questões que tangenciam à abordagem da categoria sujeito na 

Grammatica descriptiva, é necessário examinar o modo como Maximino Maciel 

apresenta-nos as explanações acerca das vozes verbais. 

Não há na diferenciação entre a voz ativa e passiva nenhuma novidade, o critério 

utilizado é a passividade ou não do sujeito em relação à ação expressa pelo verbo. A 

passividade, entretanto, pode, de acordo com Maximino Maciel, ser expressa por três 

processos: o analìtico ou participial, o pronominal e o semiótico ou infinitivo.  

É válido ressaltar que, embora o tìtulo da seção seja ―A voz passiva‖, o autor trata, 

na verdade, de um conceito mais amplo que está para além dos aspectos gramaticais 

evidenciados na atribuição de papéis ao sujeito. 

A passividade é uma noção semântica e, como bem nos lembra Bechara, ―é 

preciso não confundir voz passiva e passividade […]. a passividade pode traduzir-se para 

além da voz passiva, pela ativa, se o verbo tiver sentido passivo, […] portanto nem 

sempre a passividade corresponde à voz passiva‖ (2009, p. 185).  

Maximino Maciel parece reconhecer muito bem essa diferença e, então, acresce ao 

processo analìtico e pronominal o semiótico ou infinitivo, que abarca os casos em que, do 

ponto de vista gramatical, a sentença estrutura-se na voz ativa, mas em que, contudo, é 

conservado um teor de passividade por meio do traço semântico do verbo. Em palavras 

do autor, ―a passividade semiotica ou latente se exprime apenas pelo sentido, pois o 

verbo exteriormente não possui signal de passividade. Ex: De Portugal mandou el-rei 

despachar (ser despachada) formosa frota‖ (1914, p. 366). 

Há, entretanto, uma certa confusão no que respeita à distinção entre voz passiva e 

passividade, percebida no exame das sentenças usadas como exemplos do processo 

analìtico: ―Vinha o Padre Oceano acompanhado das filhas e dos filhos que gerara‖ 

(Maciel, 1914, p. 365). Mesmo neste caso, Maximino Maciel trabalha com a noção de 

passividade. no entanto, além de, por coerência, a sentença acima referida dever figurar 
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como exemplar do processo dito semiótico, notamos que não há na estruturação da 

sentença nenhuma marca de voz passiva analìtica, o que torna o enquadramento do 

exemplo acima duplamente problemático.  

Com isso, poder-se-ia afirmar que, por vezes, o autor incorre no cruzamento entre 

os planos sintático e semântico; embora sobre o sujeito da sentença acima recaia a ação 

expressa pelo verbo ―acompanhar‖, a oração é estruturada na voz ativa, que seria mais 

bem identificada em casos limìtrofes como esse, se fosse levado em conta o fato de que a 

voz ativa é a forma não marcada de estruturação da proposição, e não necessariamente 

uma forma de se atribuir ao sujeito o papel de agente, daquele que pratica a ação. 

Deparamos, ainda, com sentenças de verbos causativos e sensitivos, 

potencialmente problemáticos no que concerne ao tratamento do sujeito, uma vez que 

geram estruturas do tipo ―deixei-a sair‖ em que, o pronome oblìquo em função de objeto 

direto é também considerado sujeito do verbo no infinitivo. Para Maximino, a passividade 

semiótica aparece nesses casos. Tal afirmação não nos ajuda a entender as questões 

relativas ao sujeito subjacentes a essas estruturas, mas evoca outros questionamentos.  

Há que se diferençar sentenças como a supracitada das que Maximino utiliza. Em 

―deixei-o ver por todos‖ (Maciel, 1014, p. 367), é admitida a seguinte paráfrase ―Deixei que 

isso (ele) fosse visto por todos‖, na qual a passividade do sujeito ―isso/ele‖ é evidenciada, 

mas o mesmo não ocorre em ―deixei-a sair‖ que, em paráfrase, ―deixei que ela saìsse‖, 

não denota passividade em relação aos sujeitos.  

Dessas reflexões compreendemos que Maximino Maciel leva em conta, no 

tratamento da sintaxe, a análise lógica da proposição e seus possìveis desdobramentos 

sintáticos e semânticos. 

 

4.2.1.3. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 O verbo impessoal é caracterizado por Maximino Maciel como  

 

aquelle que, apenas empregado na 3.ª pessoa do singular não tem sujeito 

conhecido. A maior parte dos impessoais denotam phenomenos meteorologicos e, 

assim, o sujeito é uma incognita, uma especie de x syntactico, cujo valor é 

independente de qualquer theorização grammatical […] impugnamos, pois, a 

opinião daquelles que, em desaccordo flagrante com os factos da lìngua, explicam 

a proposição impessoal já mediante illipse do sujeito, já mediante o pronome elle 
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que, dizem, ocorre na lìngua do vulgo ignaro, à maneira do il francês (Maciel, 

1914, p. 353-354). 

 

 

O autor atribui a impessoalidade a um grupo de verbos cujo traço semântico não 

permite atribuição de sujeito gramatical. Admite, contudo, a possibilidade de se 

impessoalizarem verbos não pertencentes ao grupo dos impessoais em estruturas em 

que eles percam o sujeito.  

Para o gramático, é errôneo tratar os verbos cujo sujeito é uma oração como 

impessoais. De acordo com ele, pode ocorrer, ainda, nessas estruturas, a antecipação do 

sujeito da oração subjetiva para antes do verbo impessoal, afirmação que contradiz a 

anterior, por considerar impessoal o verbo da oração principal.  

Além disso, o exemplo utilizado para ilustrar a anástrofe do sujeito nada tem a ver 

com a estrutura mencionada, por não se tratar de uma oração subjetiva acoplada à 

principal. O exemplo fornecido, ―eu é que sou heroe, Marilia Bella‖ (1914, p. 356), constitui 

o que modernamente se chama clivagem, estrutura em que se focaliza um determinado 

elemento por meio da partìcula ―é que‖. 

Corrobora nossa especulação o que atesta Maximino Maciel no parágrafo seguinte: 

―este facto é frequente com os verbos parecer e ser, constituindo idiomatismos, taes 

como: eu é que digo, nós é que somos...‖ (1914, p. 356). As sentenças extraìdas de textos 

literários que figuram como exemplo da aplicabilidade da teoria maximiniana acerca da 

clivagem não apresentam, no entanto, o mesmo fenômeno. Em ―A casa onde habita o 

grande chefe Parece, Dorotheu, que vem abaixo‖ (1914, p. 356), não há clivagem, mas 

sim uma oração conjuncional em função subjetiva em relação ao verbo parecer.  

O mesmo ocorre no seguinte exemplo: ―E toda esta energia, todo este recordar-se 

da rica herança d`esforço dir-se-ia que eram suscitados pela Providência‖ (1914, p. 357). 

A respeito dele, o autor afirma poder haver o mesmo fenômeno, por terem esses verbos a 

impessoalidade assinalada pelo ―se‖ apassivador.  

A explanação associada ao exemplo é duplamente equivocada, pois, além de não 

servir como exemplar do processo de clivagem, é incoerente à medida que põe em 

paralelo a impessoalidade e a estrutura de passiva sintética, afinal, não é possìvel 

construir sentenças desse tipo com verbos impessoais, visto que o ―se‖ apassivador figura 

apenas em estruturas em que há um teor de passividade atribuìdo ao sujeito.  
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Pode o autor, nesse caso, estar se referindo ao fato de que em estruturas de 

passiva sintética o agente da ação expressa pelo verbo é suprimido, apagado, no entanto 

agente e sujeito não coincidem nas passivas de pronome ―se‖ e, em diversas passagens 

da obra, o sujeito, ou a ausência dele, é tomado como condição para impessoalidade do 

verbo.  

Com isso, não é absurdo admitir que há na Grammatica descriptiva uma certa 

confusão de conceitos no tratamento das orações subjetivas. Além disso, a opção do 

autor pela exemplificação de suas teorizações por meio de sentenças extraìdas de textos 

literários, apesar de louvável, parece, em certos casos, levar ao inconveniente de, por 

obrigação, citar como exemplo sentenças que não exprimem a prototipicidade dos 

fenômenos abordados.  

 

4.2.1.4. Sujeito indeterminado 

 

Sabemos que a indeterminação é um conceito semântico e não está, por isso, em 

paralelo com a noção de sujeito, que é sintática, mas sim com a de agente da ação 

expressa pelo verbo. Maximino Maciel acredita que o pronome pode se adaptar à função 

de sujeito – nos casos em que há verbo intransitivo mais ―se‖ ou em que o verbo é 

empregado na terceira pessoa do plural, sem referente expresso. Essa análise pode ser 

interessante na medida em que enquadra a indeterminação no nìvel semântico, 

considerando que no nìvel sintático pode ser atribuìdo um sujeito a esses verbos.  

Sobre a indeterminação do sujeito, Maximino Maciel afirma que ―aos verbos 

impessoais se filiam aquelles que, embora se possam adaptar a um sujeito pronominal, 

comtudo exprimem o fato de modo vago e inapreciavel‖ (1914, p. 360). O paralelo 

estabelecido entre os verbos impessoais e as estruturas de sujeito indeterminado 

corrobora a distinção entre os planos sintático e semântico, sobretudo porque o autor 

coloca a ausência de sujeito como condição à impessoalidade.  

Ao traçar esse paralelo, fica evidente que do ponto de vista sintático não há em 

nenhuma das formas de se indeterminar o sujeito um elemento gramatical expresso, tal 

qual ocorre com os verbos impessoais. Por outro lado, no plano semântico, não se pode 

atribuir um agente à ação expressa pelo verbo, não porque ele não exista, mas porque 

não é possìvel precisá-lo.  
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O gramático sugere que verbos meteorológicos, impessoais por essência, 

apresentam a mesma dinâmica. O agente da ação de trovejar, relampejar, por exemplo, 

está nos fenômenos da natureza envolvidos nesse processo, no entanto não é possìvel 

ou necessário precisá-los na proposição. No casos do sujeito indeterminado, não se pode 

ou não se deseja identificar o agente da ação. Como o português é uma lìngua cujo 

parâmetro do sujeito nulo é positivo, é possìvel que se construam orações em que o 

sujeito não se realize lexicalmente.  

O que há, nesses casos, é uma oração sem sujeito, pois sintaticamente o 

argumento externo do verbo está vazio. O agente da ação expressa pelo verbo, assim 

como ocorre com os verbos fenomenológicos, é indefinido.  

Maximino Maciel considera ainda que sentenças como ―recommendem aos 

mestres que tenham especial vigilancia sobre elles‖ (1914, p. 361) apresentam sujeito 

indeterminado. Consideramos indevida essa afirmação por se tratar de um verbo no 

imperativo, cujo sujeito gramatical, apesar de elìptico, é identificável e correferente ao 

vocativo. Nesse contexto, não há indeterminação nem mesmo do agente da ação de 

recomendar.  

 

 

4.2.1.5. Anacoluto 

 

Ao tratar da ordem das palavras, Maciel coloca o verbo como centro de attracção 

do systema proposicional. Assim, o verbo ―fica, na ordem analytica, precedido do sujeito e 

seguido dos seus adjuntos ou do objecto. […] Esta disposição das palavras no organismo 

da proposição, diz-se ordem‖ (1914, p. 341).  

O autor considera possìveis três ordens de estruturação de sentenças, a analítica, 

na qual a ordem prototìpica é mantida, a inversa ou sintética, em que ao predicado se 

pospõe o sujeito, e a transposta ou interrupta, caracterizada pela intercalação do sujeito 

ao predicado. 

O deslocamento à esquerda de elementos da sentença é tratado como Anacoluto 

na Grammatica descriptiva. As estruturas anacolúticas são ―a interrupção ou quebra da 

contextura da phrase, de sorte que fica uma palavra ou expressão syntacticamente 

desligada e sem funcção a exercer‖ (Maciel 1914, p. 393).  
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 O autor (1914), na definição de anacoluto, ressalta o desligamento sintático do 

termo deslocado, o que é caracterìstico das estruturas de tópico-comentário – 

diferentemente do fenômeno do deslocamento à esquerda, em que o termo deslocado 

exerce função sintática na oração. Além disso, os exemplos que ilustram o anacoluto são 

retirados de textos literários e têm, no emprego de muitos escritores, respaldo como 

elemento estilìstico e não apenas vìcio sintático.  

 Interessa-nos também a análise do capìtulo destinado ao tratamento do 

fenômeno por Maciel transpredicação do verbo, por estar no âmbito das possibilidades de 

deslocamento à esquerda ou topicalização.  

 

Chama-se transpredicação a mudança por que passa o conceito ou significação 

do verbo […] a transpredicação se opera por subjectivação ou por objectivação, no 

primeiro caso, aparece o verbo destituìdo de objeto, […] no segundo, se acha ao 

contrário, o verbo integrado por objeto (Maciel, 1914, p. 368-369). 

 

Como exemplo de objetivação, o gramático apresenta sentenças do tipo ―O chão 

brotará flores‖, ―Evola a flor o perfume‖ (1914, p. 370). Em seguida, explica que ―em 

qualquer destes exemplos […] poderiamos antepor ao sujeito a preposição conveniente, 

conforme exige a significação do verbo; então, os objetos se converteriam em sujeito‖ 

(1914, p. 370). Terìamos, dessa forma, ―Do chão brotará flores‖ e ―Evola da flor o 

perfume‖ (1914, p. 370).  

O fenômeno descrito acima é semelhante ao que Nascimento (2011) nomeia 

alternância locativa. Numa abordagem moderna, entende-se que o deslocamento do 

adjunto à posição de sujeito deriva de um processo de topicalização e a perda da 

preposição justifica-se pelo deslocamento do adjunto à posição de sujeito, que não pode 

ser exercida por um SP.  

 

4.3. Características gerais da Grammatica portugueza de João Ribeiro 

 

 A Grammatica portugueza, de João Ribeiro, cuja primeira edição data de 1887, 

embora pertença à fase fundadora do perìodo cientìfico – caracterizada pela intensa 

influência do pensamento positivista do inìcio do século – atravessa a fase legatária, não 

só por conta da longevidade de João Ribeiro, que viveu até os anos 30, participando 
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ativamente da vida acadêmica até o princìpio do século XX, mas também por conta de 

sua intensa produção intelectual.  

 Assim como a obra de Maximino Maciel, a gramática de João Ribeiro é um 

produto do seu tempo e reflete, por conseguinte, as tendências da produção gramatical do 

perìodo de transição entre os séculos XIX e XX. Fortemente influenciado pelo método 

histórico-comparativo, cuja doutrina era pautada nas ideias de filólogos europeus, Ribeiro 

rompe também com a antiga escola racionalista e inova ao abordar particularidades do 

PB.  

 A edição da Grammatica portugueza utilizada neste trabalho é a 17.ª, publicada 

em 1915, destinada ao curso superior. Ribeiro, já na introdução, demonstra seu 

comprometimento em produzir uma gramática que desse conta de apresentar ao leitor 

fatos concernentes à história da lìngua. Para isso, o autor faz uma retrospectiva histórica 

que remonta às raìzes das lìnguas ibéricas. 

 Ao lançar um panorama dos eventos históricos que resultaram na formação 

linguìstica do povo ibérico, o gramático estabelece uma relação de parecença entre as 

lìnguas, relação cuja justificativa encontra-se nas transformações pelas quais o mundo 

antigo passou até adentrar a modernidade. É apoiado nesses fatos e também, é claro, em 

aspectos linguìsticos que denotam parentesco entre as lìnguas ibéricas ou que 

demonstram a similitude entre algumas formas do latim vulgar e do erudito, que o 

gramático vai reconstruindo o passado com vistas a explicitar o processo de formação da 

lìngua portuguesa.  

 Além disso, Ribeiro faz menção aos arcaìsmos, definidos como ―cousas que não 

existem, expressões que foram substituidas, necessidades de civilisações e edades que 

já desappareceram, ou matizes de idéas que outros vocábulos representam com maior 

precisão‖ (1915, p. XVII). Como elementos de formação do português, são apresentados 

também registros de vocábulos de outras lìnguas, importados, e que enriqueceram o 

léxico. Há, ainda, menção aos neologismos, do qual fazem parte os hibridismos, que, para 

o autor, são ―o maior defeito das criações vocabulares modernas e que provém da 

ignorancia de quem as introduzem‖ (Ribeiro, 1915, p. XXIV). 

 Nos prolegomenos, inicia-se a conceituação de gramática. Ribeiro (1915, p. 3) a 

define como ―coordenação das fórmulas, leis ou regras da linguagem literária ou polida‖ e 

acrescenta que ―esta definição decorre da observação dos factos da linguagem‖. Dessa 

forma, ―a analyse revela que toda a lìngua tem grammatica porque os vocábulos que 

servem para a expressão das idéas tomam variações de fórma, de collocação e de 
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sentido susceptìveis de serem generalizadas, isto é, de serem construìdas sob o typo de 

leis ou regras‖.  

 Em seguida, o autor divide a gramática em geral – ―a que expõe os princìpios 

lógicos da linguagem‖; particular – ―a que expõe os principios e as particularidades 

especiaes de cada idioma‖; histórica – ―a que estuda os factos da lìngua em seus diversos 

periodos, desde a origem e formação até a época actual‖; comparativa – ―a que estuda os 

factos communs ou differentes em grupo de linguas que tem a mesma origem‖; descritiva 

também chamada de expositiva ou prática – ―a arte que ensina a falar e a escrever 

corretamente, isto é, segundo o uso das pessoas doutas‖ (RIBEIRO, 1915, p. 4). Apesar 

disso, 

a gramamatica pratica, como arte que é, contém preceitos não raro anti-
scientìficos, por isso que, às vezes, de seu interesse é apontar meios mecanicos e 
mnemonicos que facilitem o estudo. Assim, a gramática pratica denomina 
irregulares os verbos que scientificamente, no sentido da filiação historica, 
conservam a regularidade etymolgica primitiva (RIBEIRO, 1915, p. 4).  

 

 É interessante observar a visão do fazer gramatical que se coloca aqui. A 

cientificidade, no que respeita ao estudo da lìngua, só seria possìvel, de acordo com 

Ribeiro, na conjugação entre a gramática histórica e a comparativa, ditas inseparáveis. 

Como se tenciona a produção de uma obra a que se possa atribuir status de cientìfica, a 

filiação ao método histórico-comparativo é fundamental, nesse contexto. Ribeiro percebe, 

contudo, que a observação das lìnguas modernas é igualmente essencial ao fazer 

gramatical, ainda que os resultados dessa análise afastem-se daquilo que o estudo 

cientìfico da lìngua aponta como dados da lìngua primitiva. Nesses casos, o método 

histórico-comparativo auxiliaria o entendimento dos fenômenos linguìsticos observados.  

 Parece-nos evidente a orientação doutrinária de Ribeiro e sua intenção de 

produzir uma gramática descritiva dos fatos gerais e particulares da lìngua, com base na 

análise histórico-comparativa, sem a qual a observação cientìfica da lìngua seria 

inviabilizada. Para isso, o autor harmoniza sincronia e diacronia na análise dos fatos 

linguìsticos, de modo que os aspectos históricos apresentados reconstituem a trajetória 

da lìngua, auxiliando o entendimento de seu estágio atual.  

 A Grammatica portugueza divide-se em quatro partes, sendo três delas, 

Phonologia, Morphologia, Classificação (ou taxinomia), destinadas ao estudo do vocábulo, 

ao passo que a última, Syntaxe, destina-se ao estudo da frase, proposição. Na definição 

dos eixos de estudo de cada uma das partes, transparece a concepção organicista de 

lìngua, tìpica do século XIX.  
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 À Phonologia, cabe o ―estudo dos sons que compõem as palavras‖ (Ribeiro, 

1915, p. 4), junto, é claro, da sua correspondência com os sìmbolos que os representam 

na escrita e da convenção ortográfica. Ribeiro acrescenta à sua definição considerações 

acerca da ―orthoepia, prosódia ou phonética‖, que, de acordo com ele, ensina a pronuncia 

dos vocábulos, ―segundo o bom uso e, nesta matéria, é considerada de bom uso a 

prosódia da côrte ou capital do paiz‖ (RIBEIRO, 1915, p. 4). 

 Embora, nessa explanação, esteja implìcita uma visão prescritiva de lìngua, o 

caráter descritivo da Grammatica portugueza se reafirma no tratamento dos fenômenos 

linguìsticos. Em capìtulo destinado à teorização da fonética e da fonologia, por exemplo, 

Ribeiro, amparado na phonologia histórica, contrasta fonemas latinos com os da lìngua 

portuguesa atual, mostrando a evolução dos sons vocabulares.  

 O autor ressalta a artificialidade da gramática tradicional que, em conjunto com a 

cultura literária e o cuidado dos filólogos, dispensa esforços em traçar um caminho 

inverso ao percorrido pelas lìnguas naturais, impulsionadas pela sua organicidade 

primitiva, que as leva a constantes alterações.  

 À morfologia cabe ―o estudo do vocábulo considerado como composto de 

elementos significativos, a morphologia corresponde ao que nas sciencias biologicas tem 

sido varias vezes denominado Organographia‖ (RIBEIRO 1915, p. 5). Já a parte destinada 

à classificação (ou taxinomia) distribui os vocábulos ―em famìlias e espécies, segundo o 

sentido. A classificação toma por base a idéa, atributo mais notavel do vocábulo. Segundo 

esse systema as palavras são classificadas em famìlias, que tem as denominações de 

substantivos, verbos, etc‖ (RIBEIRO 1915, p. 5). 

 Do trecho transcrito, compreende-se o empenho em aproximar o estudo 

gramatical das ciências naturais, utilizando-se, inclusive, semelhante nomenclatura e 

abordagem do objeto de estudo. A separação entre morfologia e classificação, entretanto, 

tal qual aparece em Ribeiro, é, por vezes, problemática, pois leva em conta apenas 

aspectos semânticos na divisão em classes de palavras. Além disso, o conceito de 

famìlias e espécies de palavras é muito pouco claro. Para defini-las, o gramático baseia-

se na lógica, que, de acordo com ele,  

determina que se observe a subordinação dos caracteres; isto é, os caracteres 
mais importantes são os que devem servir de base à classificação. Por isso é que 
quasi todas as classificações em grammatica respeitam o mais importante dos 
caracteres ou attributos dos vocábulos: a idéa (RIBEIRO 1915, p. 11). 
 

 Com isso, o estudo gramatical conserva critérios aplicados pela lógica, que dão 

conta apenas de exemplares prototìpicos de cada categoria. A definição de substantivo, 
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classe que interessa a esse estudo, é feita com base em critérios exclusivamente 

semânticos. Ribeiro (1915, p. 13) a define como ―palavra que indica um ser, seja cousa, 

pessoa ou animal‖ e acrescenta que  

tudo o que existe na natureza ou no entendimento é um substantivo: flôr, glória. A 
noção de ser ou substantivo só pode resultar do exame das qualidades que são 
representadas pelos qualificativos. Assim, todo substantivo representa uma 
synthese de atributos (flôr), ou um mesmo atributto (brancura, beleza, etc.) 
(RIBEIRO, 1915, p. 13). 

 

 Já a parte destinada ao estudo da sintaxe, é, para Ribeiro, a análise dos 

vocábulos  

 
em coordenação, isto é, considerados na phrase. Os vocábulos, considerados uns 
com os outros, na proposição, mantêm entre si tres especies de relações: a de 
ordem ou collocação; a de subordinação ou (mais restrictamente) dependencia; e 
a de concordancia, que é um aspecto especial da dependencia. Fica incluido na 
syntaxe o estudo da classificação das phrases (Analyse logica) (RIBEIRO, 1915, 
p. 3). 
  

  

 Nela, o autor trata da função de cada um das classes de palavras, tendo em 

vista o relacionamento entre elas e as demais partes do discurso. É interessante destacar 

que Ribeiro cumpre com aquilo a que se propõe, apresentando um material que, de fato, 

mescla sincronia e diacronia. Além disso, no tratamento dos fatos linguìsticos o autor 

refirma a ideia de que as leis gramaticais não são imperativas, mas se consagram no uso 

e dele são depreendidas.  

 Em alguns casos, ainda, o autor tece comentários acerca dos contextos em que 

determinado uso é mais adequado ou mesmo mais frequente. É o que acontece, por 

exemplo, na escolha pela ordem direta ou inversa na colocação das palavras na 

proposição. Ribeiro, após tecer explanações acerca da ordenação do discurso, afirma que 

a construção da frase não é arbitrária. A ordem direta serviria ―para a linguagem 

intellectual, philosophica e scientifica, pois tem mais clareza e fala mais à razão‖ 

(RIBEIRO 1915, p. 223), ao passo que a ordem inversa ―representa a synthese, serve 

mais para a linguagem do sentimento, da arte e da poesia, e finalmente da paixão; é a 

linguagem dos poetas, oradores, historiadores‖ (RIBEIRO 1915, p. 223). 

 Os excessivos comentários feitos por Ribeiro tornam, contudo, sua escrita pouco 

objetiva. Tendo em vista o fato de que a Grammatica portugueza tinha como público-alvo 

alunos do ensino básico, a intercalação de comentários, as divagações e o 
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aprofundamento de conceitos junto a uma abordagem que conjuga sincronia e diacronia 

afetam, em certa medida, a harmonia de seu texto, fato que lhe rendeu algumas crìticas. 

 Câmara Jr., por exemplo, é contundente ao afirmar que faltava a Ribeiro 

sistematização, o mìnimo que se exige de um gramático, não por falta de conhecimento 

gramatical, ―mas por tendência mental de pesquisador curioso e assistemático. 

Repugnava-lhe o espìrito geométrico‖ (1960, p. 25).  

 Há, ainda, em seção intitulada Notas Finaes, uma série de revisões teóricas e, 

conforme explica o autor, ―observações esparsas e correções ou, ainda, additamentos e 

exposições de dúvidas que me ocorreram ou me foram apresentadas por alguns dos 

meus mais escolhidos leitores‖ (RIBEIRO, 1915, p. 351). Para Câmara Jr. (1960, p. 24), ―é 

possìvel que João Ribeiro tenha levado um pouco longe demais a revisão das próprias 

idéias, fazendo-a até quase ao mesmo tempo que as expunha, numa apresentação que 

perde a firmeza de diretriz e raia pela insegurança doutrinária.  

 De fato, as Notas Finaes parecem, por vezes, uma manobra do gramático para 

se livrar de possìveis crìticas, o que denota, de certa forma, o que Câmara Jr. julga  

insegurança doutrinária. O autor admite que ainda há muitas incertezas em alguns 

aspectos tratados por ele, que podem ser contestados. Sobre a introdução, apenas para 

citar um exemplo, Ribeiro reconhece que melhor seria para o leitor brasileiro e português 

ler o livro de Silvio Romero, no qual toda a questão acerca das raìzes das lìnguas ibéricas 

seria tratada de forma mais clara. Ressalta também que o pouco que foi dito em capìtulo 

introdutório sobre celtas, iberos e populações primitivas da penìnsula pode ser motivo de 

contestação. 

 Apesar disso, o grande contributo da obra de Ribeiro deriva de seus esforços 

em produzir um material que equilibra a análise da história da lìngua, dos elementos que 

figuram nela em seu estágio atual e das tentativas de reconstrução, que se opõem ao 

processo natural de degeneração da lìngua, por parte da literatura. O autor, ao tratar de 

um fenômeno linguìstico, transita entre esses três eixos – descreve-o como aparece na 

lìngua portuguesa, confronta-o com as formas latinas, mostrando os processos envolvidos 

nas transformações de que derivam os elementos encontrados e explicita, por fim, qual 

seria a forma consagrada pela literatura e pela elite.  

 Em seus comentários, as peculiaridades do PB, tais como o uso do verbo ter por 

haver em construções do tipo ―tem dias que‖ (RIBEIRO 1915, p. 218) também são 

contempladas. O que seria, a rigor, considerado erro, figura nas páginas da Grammatica 
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portugueza como exemplar da linguagem popular observada sem preconceitos por 

Ribeiro, fato que incorpora à sua obra grande valor. 

 Dessa forma, a Grammatica portugueza vai se construindo como um compêndio 

gramatical descritivo da lìngua portuguesa, pautado na observação da linguagem em 

distintos contextos de uso e fornecedor das regras gramaticais consagradas pela literatura 

e pela elite como representantes do bom uso da lìngua. Utilizando-se, para isso, do 

método histórico-comparativo que eleva o estudo da lìngua ao nìvel da ciência e, na 

retrospectiva histórica e na comparação com outras lìnguas da mesma famìlia, permite-

nos o entendimento de muitos dos fenômenos encontrados na lìngua em estágio atual, 

inclusive irregularidades.  

 

 

 

4.3.1. A Sintaxe em João Ribeiro 

 

 Ribeiro inicia a segunda parte de sua gramática com o estudo da sintaxe que, de 

acordo com ele, focaliza  

os vocábulos e os grupos de vocábulos considerados em conjunto no discurso. O 
fim da syntaxe é determinar a disposição a que devem obedecer os vocábulos 
para que exprimam um juìzo ou proposição e ainda determinar a disposição a que 
devem obedecer as proposições para que formem um sentido completo ou 
perìodo. Em verdade, muitos vocábulos juntos só tem syntaxe quando apresentam 
um juizo. Assim, o grupo: feito é barro o homem de, não é syntactico; porém, o 
homem é feito de barro é um grupo syntactico, porque os vocábulos estão 
dispostos com perfeita concordancia e dependencia e ajustados de maneira que 
representam uma serie intelligivel de idéas (RIBEIRO 1915, p. 145). 

 
  

 

 A definição de sintaxe em Ribeiro ainda é muito centrada na ideia de expressão 

de um juìzo por meio da proposição, noção advinda da tradição filosófica. No 

desdobramento desses conceitos, contudo, o autor apresenta a sintaxe como estudo 

relacional das palavras e das orações. Em ambos os casos, de acordo com o autor, ―os 

factos capitaes da syntaxe são a coordenação dos elementos do discurso e a 

subordinação (ou dependência) que entre esses elementos existe‖ (RIBEIRO, 1915, p. 

145).  Tal afirmação ratifica a ideia de que a coordenação e a subordinação não se 

restringem ao nìvel das orações, ao contrário, determinam também as relações entre 

palavras na formação das orações. Dadas as principais definições que interessam ao 
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estudo da sintaxe, o gramático tece alguns comentários acerca da proposição, que serão 

retomados em capìtulo destinado à análise do sujeito.  

 O segundo capìtulo, intitulado Concordância do sujeito e concordância do 

atributo (1). Complementos, inicia-se com a seguinte afirmação: 

os elementos essenciaes da proposição, já o vimos, são o sujeito e o predicado. 
Os elementos accessorios são os complementos. A relação de concordancia dos 
termos capitaes da proposição são de duas especies: relações do sujeito com o 
verbo; relações do completivo attributo com o sujeito e até com o verbo (1915, p. 
147). 
 

 Esse capìtulo é desenvolvido em três tópicos: 1.relações do sujeito com o verbo; 

2. relações do sujeito com o completivo; 3. complementos. No primeiro deles, Ribeiro trata 

das regras de concordância verbal, no segundo, da concordância nominal e, no terceiro, 

dos complementos do verbo e do nome. O gramático não faz distinção entre adjunto 

adnominal e complemento nominal: ambos são tratados como complementos 

determinativos; diferencia, contudo, os complementos apositivos, abordados 

separadamente. Dentre os complementos verbais, o autor destaca o circunstancial, o 

atributtivo – equivalente ao predicativo do objeto –, o direto e o indireto.  

 Na parte destinada à sintaxe, é evidente a ausência de sistematização no 

tratamento dos fatos gramaticais. A abordagem da noção de sujeito, por exemplo, é 

fracionada em vários capìtulos. A categoria é definida no primeiro capìtulo; no segundo, 

Ribeiro apresenta as regras de concordância entre sujeito e verbo e, somente no capìtulo 

dezenove, no qual se estuda a análise lógica, isto é, as relações na proposição, há 

menção aos tipos de sujeito.  

 A análise lógica abarca também o estudo das relações entre as proposições, 

assunto que compõe o vigésimo e último capìtulo de sintaxe. Nele, o autor divide as 

proposições em três espécies: simples, compostas e complexas. A escolha vocabular de 

Ribeiro reflete a influência do pensamento positivista. Ao optar por ―espécies‖ em vez de 

―tipos‖, por exemplo, o autor alinha a nomenclatura empregada em sua obra àquela  

comum às ciências biológicas.  

 A espécie simples corresponde à proposição em que há apenas uma oração. Já 

a composta engloba construções subordinadas, ao passo que as complexas se referem à 

estrutura de coordenação. É interessante observar que essa divisão marca a diferença de 

nìveis de encadeamento sintático, uma vez que o autor trata das estruturas de 

coordenação e de subordinação sob nomenclaturas distintas.  
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 A proposição complexa é definida como aquela que, ―além de possuir sujeito e 

predicado, contém outras proposições que lhe são subordinadas‖ (RIBEIRO 1915, p. 

266). A definição de proposição complexa como aquela que já contém os termos que são, 

segundo o próprio autor, essenciais à proposição, sujeito e predicado, remete à ideia de 

que as orações, ou clausulas, para utilizar nomenclatura de Ribeiro, são acessórias, o que 

é contradito pelos próprios exemplos fornecidos pelo autor ao tratar das subordinadas 

substantivas com exemplos de perìodos em que a subordinada exerce função de sujeito, 

de objeto direto etc.  

 Se as orações subordinadas podem exercer a função de sujeito, ou mesmo 

funções no predicado, a ideia de que a subordinação integra proposições que já contêm 

sujeito e predicado não nos parece adequada, pelo menos não como explanação do 

conceito de proposição complexa, que abarca as orações substantivas. 

 Tal definição, contudo, poderia ser aplicada às adjetivas e adverbiais, mas o 

autor não faz essa restrição. Embora os diferentes tipos de oração estejam contemplados 

nos exemplos, não há menção às diferentes funções que as substantivas podem exercer; 

da mesma forma as adjetivas não são separadas em restritivas e explicativas. Apenas as 

adverbiais são desmembradas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Mesmo 

assim, nos três casos, o foco das explanações de Ribeiro é a função – de substantivo, de 

adjetivo ou de advérbio – dessas orações na proposição.  

 Assim como as adverbiais, as orações coordenadas, que compõem as 

proposições compostas, são desmembradas pelo autor em diferentes tipos de acordo 

com o valor semântico que suas preposições exprimem. Com isso, poder-se-ia afirmar 

que as proposições são desmembradas em subtipos apenas quando há necessidade de 

explicitar o seu valor semântico.  

 O tratamento dos fatos sintáticos na Grammatica portugueza ainda está muito 

atrelado à análise lógica. Ribeiro apresenta-nos, por exemplo, o conceito de proposição 

contracta: de acordo com ele, ―tanto as subordinadas como as coordenadas podem ter 

em commum o mesmo objecto, o mesmo predicado ou sujeito, etc (1915, p. 268)‖. O 

autor exemplifica as proposições contractas na seguinte estrutura: os franceses e os 

russos são brancos, que seria equivalente a os franceses são brancos/ os russos são 

brancos (1915, p. 268). Do ponto de vista sintático, não há respaldo para essa afirmação; 

há apenas sujeitos coordenados. A argumentação de Ribeiro, no entanto, se sustenta na 

análise lógica, na qual se justifica o desmembramento dessa oração em duas, visto que 

aquilo que se anuncia no predicado recai sobre cada elemento do sujeito composto.  
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 Sintaticamente, a ideia de contração poderia talvez ser aplicada às orações 

adjetivas, em que um dos elementos, comum às duas orações, é substituìdo pelo 

pronome relativo, que funde essas orações e passa a exercer função sintática na oração 

da qual faz parte. Entretanto, mesmo quando apresenta exemplo de oração adjetiva, 

Ribeiro focaliza o aspecto lógico e não sintático. É o que acontece em ―o livro que 

imaginaste e que escreveste‖ (1915, p. 269). O autor nem sequer faz menção ao pronome 

relativo, mas focaliza a união entre duas ações, a de imaginar e de escrever, que é o que 

se diz sobre um mesmo sujeito, ―tu‖.  

 Os demais capìtulos são destinados à sintaxe de cada uma das classes de 

palavras, já definidas na parte da gramática denominada Classificação (ou taxionomia). 

Neles, Ribeiro focaliza a ordem de colocação de cada uma das classes de palavras e as 

possìveis alterações semânticas resultantes de inversão da ordem prototìpica.  

 Com essa abordagem, o gramático reafirma a sua explanação acerca da sintaxe 

compreendida como o estudo da disposição das palavras no discurso de modo a exprimir 

um juìzo na proposição. O exame desses capìtulos, contudo, revela a ausência de 

sistematização de Ribeiro no tratamento da sintaxe. Embora tenha proposto um modelo 

de análise que focaliza a ordem das palavras no interior da proposição, o autor aplica 

essa metodologia apenas aos substantivos, adjetivos e pronomes. Para os verbos, 

preposições, artigos, conjunções e advérbios é feita uma análise muito mais abrangente 

que evidencia a função de cada uma dessas classes de palavras no eixo sintático e as 

diversas possibilidades de emprego. Pouco ou nada é dito acerca da ordem de colocação 

dessas classes.  

 O estudo da sintaxe contempla também capìtulos destinados ao tratamento dos 

seguintes tópicos: figuras de sintaxe, anacoluto, vìcios de linguagem, galicismos, 

ambiguidade, empregos do verbo ―haver‖, uso do ―se‖. Alguns desses capìtulos serão 

retomados mais adiante, pois interessam à análise do sujeito em Ribeiro. 

 

4.3.1.1. O sujeito em João Ribeiro 

 

 Na Grammatica portugueza o tratamento do sujeito é diluìdo em vários 

capìtulos. A categoria é definida como ―ser do que se affirma alguma cousa‖ (1915, p. 

145). Ribeiro considera o sujeito termo essencial, junto ao predicado, ―aquillo que se 

affirma do sujeito‖ (RIBEIRO 1915, p. 260). O capìtulo que se segue ao de introdução à 
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sintaxe, no qual o sujeito é definido, trata das regras de concordância verbal e nominal. 

Apesar de mencionada na lista de regras, a noção de sujeito é muito pouco trabalhada 

nos capìtulos iniciais da sintaxe. Além disso, o autor enumera as regras de concordância 

sem relacioná-las à ideia de flexão. 

 A flexão de gênero e número, contudo, é abordada na parte da gramática 

destinada ao ensino da morfologia. O gramático apresenta a flexão de número como uma 

―propriedade que tem os substantivos e os adjectivos, de representar a unidade ou 

pluralidade‖ (RIBEIRO 1915, p. 59). Sobre a flexão verbal, o autor faz a seguinte 

afirmação: ―as formas da conjugação tem dous numeros determinados pelo sujeito: o 

singular e o plural. As flexões de numero são indicadas simultaneamente pelas próprias 

flexões de pessoa, das quaes são inseparaveis‖. (RIBEIRO 1915, p. 87). Para Ribeiro, 

parece ser o sujeito o ativador da concordância.  

 A abordagem da noção de flexão é bastante abrangente na Grammatica 

portugueza. Além de tecer muitos comentários nos quais as flexões do português são 

comparadas às de outras lìnguas românicas, há um capìtulo destinado ao estudo histórico 

da flexão e subtópicos destinados a explicar os gêneros e declinações do latim. É claro 

que, sobretudo por pertencer à parte da gramática em que se estuda a morfologia, o 

enfoque dessa abordagem histórico-comparativa é a forma dos vocábulos flexionados, os 

morfemas que expressam a pluralidade e suas transformações ao longo do tempo.  

 Mesmo assim, relativamente ao aspecto sintático da flexão, as noções básicas 

são fornecidas antecipadamente. A Flexão verbal, para Ribeiro, é um ajuste do verbo 

determinado pelo sujeito e, é com base nessa afirmação que ele, na terceira parte da 

gramática, trata das regras de concordância, principalmente dos casos especiais, que 

mais geram dúvidas nos falantes.  

 Para isso, baseia-se o autor na seguinte regra geral: ―o verbo concorda em 

número e pessoa com o sujeito […] a pessoa e o numero do sujeito são exactamente a 

pessoa e o numero do verbo‖ (RIBEIRO 1915, p. 147). Apesar de, na definição de sujeito 

o autor se valer de argumentos estritamente semânticos, há aqui menção à dimensão 

sintática da categoria.  

 Ribeiro retoma as discussões acerca do sujeito no capìtulo XIX, Analyse logica- 

Relações. Para ele, ―tanto o sujeito como o predicado dizem-se logicos quando vem 

acompanhados das palavras que os completam‖ (RIBEIRO 1915, p. 260). Dito de outra 

forma, o sujeito gramatical seria aquele composto apenas pelo núcleo, ao passo que o 
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lógico seria aquele em que ao núcleo acrescentam-se adjuntos, no caso do sujeito, ou 

complementos, no caso dos verbos.  

 É claro que essa análise remonta à tradição filosófica perpetuada na gramática 

racionalista. É importante considerar o momento histórico no qual a obra de Ribeiro se 

insere, marcado pela transição entre a gramática racionalista e fortemente influenciado 

pelos ideais positivistas e pelo método histórico-comparativo, eleito como fonte de 

elevação dos estudos gramaticais ao estatuto de ciência.  

 Nesse caso, o que determina um sujeito ou um predicado lógico é a 

possibilidade de desmembramento de significados atribuìdos a um ser designado na 

proposição. No estabelecimento das relações atributivas, o juìzo de valor vai se 

construindo na proposição.  

 O sujeito, de acordo com Ribeiro, pode ser, simples, composto ou complexo. O 

sujeito simples ―é representado por um substantivo, pronome, infinitivo ou palavra 

substantivada. Exemplos: a vida é breve. Viver é necessário‖ (Ribeiro 1915, p. 263). O 

sujeito composto ―é o que consta de dous nomes ou palavras substantivas. O nascimento 

e a morte são dous termos da vida‖. O sujeito complexo é representado por uma oração: 

que o trabalho dá saúde é cousa certa‖.  

 

4.3.1.2. Vozes verbais 

 

 Ribeiro entende como vozes verbais ―as diversas maneiras de ser do sujeito‖ 

(RIBEIRO, 1915, p. 32). Assim, a voz passiva ―é aquella em que o sujeito soffre a acção: 

sou amado‖; a voz ativa ―é aquella em que o sujeito é o agente da acção: eu amo‖. E a 

voz reflexiva, ou reflexa, conforme nomenclatura do autor, ―é aquella em que o sujeito 

exerce a acção, ao mesmo tempo em que esta reverte ao sujeito: eu me enganei, tu te 

voltaste‖ (RIBEIRO 1915, p. 32).  

 Em comparação com as formas latinas, o autor conclui que a voz passiva 

―perdeu as formas simples nas lìnguas modernas e fórma-se com o auxiliar ser, ou, em 

certos casos, com o pronome se […] notaremos no mesmo logar que muitas vezes a voz 

activa tem o valor de passiva (é de crer que = é de crer-se que)‖ (RIBEIRO 1915, p. 32).  

 Da explanação de Ribeiro, infere-se que o autor considera aquilo que Bechara 

(2009) denomina passividade, noção que, para este, não se confunde com a de voz 
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passiva. Dessa forma, a voz ativa pode expressar passividade ou, nas palavras de 

Ribeiro, o valor de passiva, se o sujeito não assume o papel de agente.  

 De acordo com Ribeiro, ―o caracter de passividade é menos intenso nas formas 

nominaes do verbo. Ha participios passivos, depoentes, que são usados como activos: 

homem lido, viajado, ousado, calado‖ (RIBEIRO 1915, p. 186). Pode haver também, 

segundo o autor, ―infinitos que acumulam a funcção das duas vozes: deixei comer o queijo 

pelo rato (Julio Ribeiro)‖(RIBEIRO 1915, p. 186).  

 A análise de Ribeiro leva em conta, por vezes, os possìveis desdobramentos 

lógicos da sentença. É o caso de ―deixar comer o queijo pelo rato‖, que pode assumir 

duas leituras: ―deixei o queijo ser comido pelo rato‖ ou ―deixei o rato comer o queijo‖. O 

gramático não utiliza o termo agente da passiva; para ele, há na voz passiva ―um 

complemento adverbial regido de por‖ (RIBEIRO 1915, p. 185).  

 Ainda sobre a voz passiva, o autor afirma que ―a lìngua portugueza possui uma 

voz média passiva com o pronome se: fizeram-se casas. Preparou-se a terra. Escreviam-

se cartas. Esse systema representa uma voz passiva da terceira pessoa‖ (RIBEIRO 1915, 

p. 219). O que autor denomina voz média passiva equivale à passiva sintética.  

 Ribeiro reconhece que em estruturas com o pronome ―se‖ a concordância entre 

sujeito e verbo é frequentemente afetada, de modo que o verbo permanece no singular, 

mesmo que o sujeito posposto contenha ideia de pluralidade. Para ele, esse fenômeno se 

deve  

à analogia ideologica que existe entre o on dit e diz-se, o modismo francez 

introduziu-se na lingua, e ha escriptores que empregam a syntaxe: diz-se cousas 

(dizem-se cousas). Os defensores d´esse gallicismo syntactico procuram explicar 

a difficuldade considerando como sujeito o pronome se. Esta explicação não é 

destituida de senso, embora contraria à historia da lìngua ao latim, onde o se, 

caso obliquo, não poderia ser sujeito do verbo finito‖ (RIBEIRO 1915, p. 220).  
 

 

 Embora Ribeiro reconheça a impossibilidade de se atribuir, na lìngua 

portuguesa, ao pronome oblìquo função de sujeito, para ele, mesmo em sentenças como 

―vendem-se casas‖, que não geram muitos problemas de análise, não se pode considerar 

que ―casa‖ seja o sujeito do verbo ―vender‖, tampouco que semanticamente haja 

equivalência com a estrutura de passiva analìtica como em ―casas são vendidas‖. O autor 

defende que, nesses casos, a análise seja a mesma aplicada a sentenças em que o verbo 

é intransitivo seguido do pronome ―se‖, tais como ―aqui, bebe-se vinho puro./ Em Roma 

vive-se com pouco./ A que horas se come?‖ (RIBEIRO 1915, p. 220).  
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 Sabemos que a literatura gramatical trata, de modo geral, as estruturas de 

passiva sintética como sendo formadas de verbo, seguido por um pronome, denominado 

apassivador, e de um sujeito a ele posposto, análise que se apoia na correspondência 

semântica entre a passiva sintética e a analìtica. Há, contudo, que se considerar os 

possìveis equìvocos de análises pautadas em equivalentes semânticos, que, do ponto de 

vista sintático, são novas estruturas, diferentes da original. Além disso, esse tipo de 

análise é posta em xeque diante de sentenças como a de que se vale Ribeiro em sua 

explanação: ―Louva-se a Deus‖, na qual, se levarmos em conta a análise tradicional, 

teremos de admitir um sintagma preposicionado em função de sujeito.  

 Parece-nos, entretanto, coerente considerar que em casos como ―vendem-se 

casas‖ (RIBEIRO 1915, p. 220) há, na verdade, uma dupla função do ―se‖ – pronome 

apassivador e pronome indeterminador (se não do sujeito – como ocorre em ―aqui se é 

feliz‖ ou ―vive-se bem aqui‖) do agente da ação. A ausência de concordância entre sujeito 

e verbo na passiva sintética se deve à sobreposição do caráter indeterminado do agente 

em face do sujeito sintático, o que leva a uma reinterpretação do sujeito posposto como 

objeto direto.  

 Dessa forma, poder-se-ia pensar em ―louva-se a Deus‖ (RIBEIRO 1915, p. 220) 

como um dos casos de apagamento do agente ―alguém louva a Deus‖. Considerando a 

sintaxe da frase, tem-se uma estrutura de voz ativa cujo sujeito é indeterminado. 

 

 

4.3.1.3. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 Conforme o exemplo supracitado evidencia, o sujeito oracional em Ribeiro é dito 

complexo. É importante não confundi-lo com o conceito de completivo subjectivo, que se 

refere ao elemento atribuìdo ao sujeito em construções passivas tais como ―A Austria foi 

proclamada nação livre‖ (RIBEIRO 1915, p. 264), o que denominarìamos atualmente 

predicativo do sujeito.  

 A oração sem sujeito não figura nos capìtulos em que se aborda a categoria, 

mas sim no capìtulo cujo objetivo é o estudo do verbos. O gramático nos apresenta uma 

série de expressões cristalizadas cujos verbos normalmente só têm terceira pessoa. 

Essas estruturas são denominadas pelo autor locuções verbaes neutras; é o caso de ―cae 

neve, faz calor, é bom, é natural, é simples, é vulgar, é fácil. É justo, é bem que; e da 
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mesma natureza lógica é que: praz-me, apraz-me, convém, importa, parece, que são 

verdadeiros verbos sem sujeito‖ (RIBEIRO 1915, p. 188).  

 Ribeiro agrupa num mesmo rol estruturas de naturezas distintas, que não 

apresentam comportamento semelhante. Em ―cae neve‖, do ponto de vista sintático, há 

um sujeito sobre o qual recai a ideia expressa pelo verbo com o qual ele concorda. 

Embora remeta a um fenômeno da natureza, essa estrutura difere daquelas em que o 

verbo é, de fato, impessoal, tal como ―nevou ontem‖. No primeiro caso, há um objeto real, 

cognoscìvel, a que se pode atribuir o evento de cair. No segundo, o elemento gerador da 

neve não é passìvel de referenciação. 

 Estruturas que indicam tempo decorrido, como ―faz calor‖, são verdadeiramente 

impessoais, assim como aquelas em que o verbo ―fazer‖ e ―haver‖, não mencionadas 

nesse grupo, indicam tempo decorrido. O mesmo não ocorre, contudo, nos demais 

exemplos de Ribeiro. Estruturas como ―é bom‖, ―é simples‖, bem como aquelas que 

comumente selecionam sujeitos oracionais, tais como ―convém‖, ―parece‖, são 

naturalmente acompanhadas de um sujeito posposto.  

 No capìtulo em que se estuda a concordância verbal, Ribeiro faz a seguinte 

afirmação: ―as proposições subordinadas pelo annunciativo que concordam em singular: 

não é admissivel que o crime seja comettido e que o criminoso viva impune. Que Socrates 

nada escreveu, e que Platão expoz as doutrinas de Socrates, é sabido‖. As estruturas 

utilizadas por Ribeiro como exemplo de concordâncias especiais, são da mesma natureza 

daquelas referenciadas anteriormente pelo autor como estruturas neutras e ratificam sua 

explanação.  

 Apesar de tratar estruturas de natureza distintas num mesmo grupo, dadas as 

suas peculiaridades, essas estruturas, de fato, normalmente concordam em terceira 

pessoa do singular. O equìvoco cometido por Ribeiro consiste no fato de enquadrar as 

formas verbais ―parece‖, ―convém‖ no rol daquelas consideradas verbos sem sujeito, o 

que fica ainda mais evidente quando o autor apresenta-nos o seguinte exemplo: ―Que o 

homem seja livre e que seja igualmente escravo, repugnam‖ (RIBEIRO 1915, p. 212). 

Ribeiro comenta que, nesses casos, a concordância se faz no plural. 

 Sintaticamente, é claro, essas construções em nada diferem das acima 

referenciadas, trata-se de verbos que selecionam um argumento externo oracional. Essas 

estruturas foram consagradas pela tradição gramatical com o verbo no singular, o que não 

elimina a possibilidade de se atribuir ao verbo um sujeito. O sujeito oracional gera, como 

sabemos, na maior parte dos casos, concordância especial.  
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 Ribeiro acrescenta, ainda, que ―o verbo ser constitui predicado só quando vem 

com attributo: é bom, é preciso, etc. Por isso, muitas vezes o verbo concorda com o 

predicado: tudo eram flores‖ (RIBEIRO 1915, p. 213). Para o autor, a dupla possibilidade 

de concordância nessas estruturas de verbo ser se deve ao fato de que, diferentemente 

de verbos ditos por ele completos, como amar e receber, a predicação do verbo ser 

depende de um atributo. ―O attributo é por assim dizer uma immanencia do verbo 

substantivo e, em geral, lhe é subordinado. No conflicto entre a regra logica e a do uso 

muitas vezes se encontra dupla syntaxe‖ (RIBEIRO 1915, p. 214).  

 Em capìtulo à parte, Ribeiro trata da impessoalidade do verbo haver. Para ele, é 

forçoso considerar que em estruturas como ha homens, houve dias, haverá votos 

(RIBEIRO 1915, p. 217) os sujeitos escapem à concordância gramatical. Nesses casos, o 

autor acredita ser ―inadmissivel essa interpretação, e a prova é que ha necessidade de 

collocar o pronome no accusativo nas phrases como estas e outras analogas: Festas não 

as houve onde evidentemente não poderia as ser sujeito do verbo‖ (RIBEIRO 1915, p. 

216).  

 Com esse exemplo, Ribeiro demonstra que, ao topicalizar ―festas‖, o termo que 

equivale à função sintática de festas e que, portanto, pode ser inserido na frase para 

completar seu sentido, é um pronome oblìquo. O gramático aplica, ainda, o método 

histórico-comparativo ao indicar que etimologicamente o verbo haver deriva da forma 

latina habere, cujo significado é ter. Além disso, a comparação com formas equivalentes 

do francês demonstra o haver com sentido de ter. ―Assim entendida, desaparece a 

discordancia, e os termos homens, dias, votos serão considerados complementos directos 

do verbo haver = ter, cujo sujeito é elliptico‖ (RIBEIRO 1915, p. 217). 

 Ribeiro apresenta-nos três sentenças que exemplificariam essas estruturas com 

sujeito expresso: o mundo tem homens/ o tempo teve dias/ a sociedade haverá votos. 

(RIBEIRO 1915, p. 217). Tais estruturas parecem-nos artificiais e possìveis apenas se 

resultantes do processo denominado alternância locativa por Nascimento (2011). 

 Naturalmente, os sintagmas ―o mundo‖, ―o tempo‖ e ―a sociedade‖ ocupariam a 

posição de adjunto em sentenças do tipo: ―tem/há homens no mundo‖, ―Tem/há dias no 

tempo‖, ―haverá votos na sociedade‖. Poder-se-ia pensar num processo de topicalização 

desses adjuntos e, posteriormente, na perda da preposição, justificada pelo deslocamento 

do adjunto à posição de sujeito, que não pode ser exercida por um SP, o que resultaria 

em sentenças como as que Ribeiro nos apresenta.  
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 Essas sentenças, entretanto, são tìpicas da linguagem oral e não há na linha de 

raciocìnio de Ribeiro menção a este fato, tampouco argumentos que justifiquem o 

preenchimento da posição de sujeito nas sentenças que normalmente são tratadas como 

impessoais pela literatura gramatical. Dessa forma, valendo-nos do adjetivo de Ribeiro, 

seria forçoso admitir que sentenças com verbo haver ou ter no sentido de existir são 

compostas de sujeito elìptico.  

 

 

4.3.1.4. Sujeito indeterminado 

 

 A divisão do sujeito em tipos é pautada em critérios sintáticos. Não há menção 

ao sujeito indeterminado, noção semântica.  

 

 

4.3.1.5.  Anacoluto 

 

Ribeiro chama anacoluthia ―a interrupção e mudança de construcção já 

começada por outra de nexo differente. Em geral, essa interrupção, não raras vezes 

elegantissima, traduz mais fielmente o pensamento do que a coordenação logica, por si 

mesma despida de sentimento‖ (RIBEIRO 1915, p. 241).  

 Não é a primeira vez que Ribeiro menciona a relação entre afetividade e 

ordenação lógica da sentença. Em capìtulo destinado ao tratamento da ordem de 

colocação das palavras, o autor afirma que ―o discurso coordena-se de duas maneiras: 

pela ordem directa e pela ordem inversa‖ (RIBEIRO 1915, p. 222), sendo esta ―mais 

antiga e mais natural. […] Todas as frases que encerram alguma sentimentalidade, são 

dictadas na ordem inversa, taes como as frases optativas, exclamativas, imperativas etc‖ 

(RIBEIRO 1915, p. 223).  

 O autor acrescenta, ainda, que ―nas linguas primitivas, a ordem é sempre 

inversa, por isso que o perìodo inicial é caracterizado pela intensidade do sentimento e 

vida affectiva e da poesia e da imaginação‖ (RIBEIRO 1915, p. 223). Tal explanação 

contempla, em certa medida, a noção de deslocamento à esquerda como um fenômeno 

sintático que deriva de intenções discursivas do falante de antecipar uma informação já 
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partilhada como o emissor, ou mesmo de trazer, por questões sentimentais, um termo ao 

topo da cadeia sintagmática.  

 Muitas sentenças que, modernamente, são designadas estruturas de tópico-

comentário, figuram como exemplos de anacoluthia recolhidos na literatura. Além disso, 

em sua explicação, Ribeiro atribui a essas estruturas elegância e, novamente, relaciona 

essas construções à expressão de sentimento, o que faz com que elas fujam ao 

encadeamento lógico. Com isso, pode-se dizer que Ribeiro antecipa, em muitos aspectos, 

o tratamento das sentenças de tópico-comentário, bem como das sentenças em que há 

deslocamento à esquerda.  

 

 

4.4. Características gerais de O idioma nacional de Antenor Nascentes 

 
 
 Embora a obra de Nascentes faça parte do perìodo denominado cientìfico, tal 

como as gramáticas de Maciel e Ribeiro, já analisadas, estão presentes nela 

caracterìsticas que a fazem diferir das outras duas obras que compõem o corpus deste 

trabalho.  

 Cumpre observar que Cavaliere (2001) divide esse perìodo em duas fases, a 

saber, fundadora e legatária. Em palavras do autor, o que difere a primeira fase da 

segunda é a abordagem do fato gramatical, o objeto de estudo e as fontes doutrinárias. 

Autores dessa nova fase inspiram-se na produção da geração de filólogos portugueses, 

denominada ―geração de ouro lusitana‖, dentre os quais se destacam ―Carolina Michaëlis, 

Leite de Vasconcelos, Epifânio Dias, Gonçalves Vianna, José Joaquim Nunes e Júlio 

Moreira‖ (CAVALIERE 2001, p. 60). 

 De acordo com Cavaliere (2001, p. 60-61),  

Com essa novel abordagem do fato gramatical, que dá inìcio a uma fase legatária 
dos primeiros esforços empreendidos pelo perìodo cientìfico, o pesquisador ou 
filólogo ocupa-se essencialmente com o fato em lìngua vernácula, pautado por 
minuciosa pesquisa etimológica e pelo comparativismo tìpico da romanìstica 
européia, no intuito de privilegiar as formas gramaticais mais fidedignas em face 
da tradição vernácula e da origem clássica. Um traço particular dessa fase, 
ademais, diz respeito ao uso de corpus eminentemente literário, em que dominam 
os clássicos portugueses, para abonar teses sobre construções vernáculas 
contraditórias. Não se abandonam, decerto, o rigor cientìfico e o espìrito positivista 
que estiveram na formação do perìodo cientìfico; percebe-se, isto sim, uma 
mudança de interesse na pesquisa, de tal sorte que questões mais abrangentes, 
como a construção do paradigma verbal ou o problema das partes do discurso, 
cedem espaço para aspectos idiossincráticos do português, tais como as 
construções com se, as regências e os casos mais raros de concordância verbal. 



92 

 

Busca, enfim, uma descrição mais minuciosa das construções portuguesas, de tal 
sorte que se distingam as dignas de uso em norma elevada, por serem as mais 
abonadas pelo texto literário. 
 

Introduz a gramática uma breve reflexão acerca da lìngua portuguesa, que, 

conforme o autor, não é própria do Brasil, mas de Portugal. Apesar disso, Nascentes 

afirma que o português falado no Brasil se distancia em muito do que se fala em terras 

lusitanas. Tantas são as diferenças que, de acordo com ele, uma criança de quatro anos 

já pode notá-las.  

Antes de adentrar os estudos gramaticais, o autor apresenta-nos o poema 

―Lìngua Portuguesa‖, de Olavo Bilac, seguido de um texto de Antônio Cândido, no qual a 

variante brasileira do português é exaltada. Ambos os textos apenas endossam a intenção 

de Nascentes, expressa no próprio tìtulo de sua obra: produzir um material que, de fato, 

ensine a lìngua materna falada no Brasil. Para isso, é claro, é necessário romper, em 

certa medida, com um ensino pautado na norma europeia e focalizar o PB como variante 

da lìngua portuguesa cujas caracterìsticas próprias devem ser destrinçadas.  

O autor também destina um capìtulo ao conceito de gramática, definida como ―a 

disciplina que, examinando os fatos da linguagem segundo o uso da classe culta, dêles 

extrai normas‖ (NASCENTES 1965, p. 10). Toda a definição de gramática em Nascentes 

aponta para uma visão descritiva do fazer gramatical. Conforme o autor, a lìngua não se 

subordina às regras, mas o contrário é verdadeiro. Cabe ao gramático deduzir normas 

com base em fenômenos linguìsticos observáveis. 

O idioma nacional, em consonância com a NGB, divide a gramática em três 

partes: fonética, morfologia e sintaxe. Além disso, há uma parte, intitulada ―Lìngua 

Portuguesa – sua origem, história e domìnio‖, destinada a tratar da evolução e origem da 

lìngua portuguesa desde o latim vulgar, que conta com os seguintes tópicos: fonética 

histórica, morfologia histórica, sintaxe histórica, o léxico do português e o português do 

Brasil. A gramática conta também com apêndices, que complementam e, em alguns 

casos, apresentam novas informações em relação ao conteúdo das partes que compõem 

a obra.  

Em capìtulo intitulado O português do Brasil, Nascentes trata do PE e do PB 

como variantes, que exigem, portanto, adequação no que se refere às normas de 

correção gramatical. A história de nossa colonização deixou marcas na lìngua portuguesa, 

modificando-a e transformando-a numa variante distinta do PE, inclusive com 

caracterìsticas próprias na lìngua literária. Nascentes reconhece também que, devido à 
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enorme extensão territorial, o PB foi se dividindo em dialetos que assumiram feições 

únicas em algumas regiões do paìs.  

O autor compara, por exemplo, o falar do norte ao do sul, o léxico e a prosódia 

dessas regiões. Ressalta também as diferenças entre o PB e o PE, sobretudo em relação 

ao uso do pronome oblìquo, mas também comenta a pronúncia de alguns fonemas, a 

prosódia e a sintaxe. Com isso, reafirma a necessidade de se produzir um material 

descolado de lusitanismos, cujo foco seja a descrição do idioma falado em território 

nacional.  

Conforme Dominguez e Henriques (2014, p. 94),  

Se hoje já não é mais ponto de disputa o reconhecimento de que a variação em 
lìngua portuguesa ocorre em função de diferentes parâmetros no que tange os 
dialetos (geográficos, sociais, etários, de gênero) e registros (graus de 
formalidade, modalidade e sintonia), atingindo todos os nìveis do sistema 
(fonético, fonológico, morfológico, sintático, lexical e discursivo), devemos isso a 
um grupo pioneiro de estudiosos da lìngua, no qual se inclui Antenor Nascentes. 
São desse grupo os primeiros passos em direção ao entendimento de que a 
oralidade não manifesta imperfeitamente o padrão da escrita, constituindo apenas 
uma modalidade da lìngua; é ele que, a partir disso, reconhece as peculiaridades 
do Português Brasileiro (PB) – e não do ―português no Brasil‖ – como normas 
distintas do Português Europeu (PE). Só a partir desse reconhecimento 
conseguiu-se viabilizar os estudos da variação diatópica do português, que hoje 
podem enumerar as diferenças entre as variantes brasileira e europeia 
manifestadas nos diversos nìveis do sistema. 
 
 

Os autores ressaltam, ainda, a influência do trabalho de Nascentes parar o 

desenvolvimento do pensamento linguìstico no Brasil, fato que se pode observar na 

gramática em análise nesta pesquisa. No que se refere à obra de Nascentes, adotada 

pelo Colégio Pedro II para o ensino de lìngua portuguesa, destacam-se duas grandes 

contribuições, sendo a segunda um desdobramento da primeira: o tratamento dos fatos 

observáveis no PB, descolado daquilo que a norma gramatical lusitana prevê – o que é 

feito de maneira consciente, salientada pelo gramático, que, em vários momentos remete 

à necessidade de fazê-lo – e o registro da variação linguìstica do PB, que não só 

considera as diferenças regionais, como também enseja uma espécie de mapeamento 

dialetológico.  

Pouco a pouco, vão-se constituindo os principais traços de seu trabalho, que 

exprimem a veia filológica de Nascentes, cujas influências teóricas transparecem em 

linhas de sua obra, nas quais são citados Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho e 

Gonçalves Viana, integrantes da geração de filólogos lusitanos.  
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Conforme salienta Silva (2014, p. 67), ―os especialistas ligam as atividades de 

um filólogo ao estudo linguìstico pelo ramo diacrônico da lìngua‖, apesar disso, Antenor 

Nascentes  

ultrapassou a esta expectativa e como registra Mattoso Câmara Jr. (2004 – apesar 
da conceituação de Filologia acima que restringiu os estudos filológicos a textos 
escritos) todos que, da década de 30 em diante, nos dedicamos à lìngua 
portuguesa e ao seu ensino, somos devedores de Antenor Nascentes (SILVA, 
2014, p. 67). 
 

 

De fato, o autor mescla critérios sincrônicos e diacrônicos na abordagem dos 

fatos linguìsticos, fugindo ao corte epistemológico eminentemente diacrônico, tìpico de 

sua época. Ao tratar das caracterìsticas do PB, Nascentes lança uma perspectiva 

sincrônica, que lhe permite, por exemplo, tecer comentários acerca do uso do verbo 

haver, que, apesar de impessoal, é usado constantemente no plural em sentenças do tipo 

―houveram grandes festas‖ (NASCENTES, 1965, p. 257).  

Em outros momentos, entretanto, sua análise é diacrônica. É o caso do estudo 

do léxico, no qual o autor reforça a diferença entre o PE e o PB, ao mesmo tempo em que 

esclarece que grande parte dessas diferenças se deve ao fato de que são numerosas as 

influências da lìngua tupi e das lìnguas africanas em nosso vocabulário. É o que ocorre, 

também, quando o estudo sincrônico da lìngua registra a variação regional e suscita o 

resgate histórico, em perspectiva diacrônica, para justificar a variação. 

O idioma nacional conjuga as perspectivas sincrônica e diacrônica no tratamento 

dos fatos e utiliza-se dos dados obtidos para contrastar o PE e o PB, reafirmando a 

singularidade do idioma falado em território nacional, sobretudo quando nos apresenta os 

diferentes falares brasileiros.   

É preciso levar em conta também os impactos, no que respeita ao processo de 

ensino-aprendizagem da lìngua, daquilo que se poderia denominar ―nacionalismo 

linguìstico‖ na obra de Nascentes. Afinal, aqueles que se ocupam do ensino do português 

deparam-se com um material que exprime massivamente a necessidade de adequação 

da norma de correção gramatical à lìngua portuguesa nacional, a fim de que se evite a 

artificialidade de colocar como modelo sentenças que nem sequer figuram em terras 

brasileiras na linguagem dos mais cultos. Aqueles que se dedicam ao estudo da lìngua 

têm em mãos o produto de esforços destinados à descrição do PB, com base na dedução 

das normas empregadas pelos falantes e na compreensão dos fatores sincrônicos e 

diacrônicos que levam à existência de tantos dialetos em solo brasileiro. 
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4.4.1. A Sintaxe em Antenor Nascentes 

 

 O estudo da sintaxe em Nascentes é o estudo da frase, uma vez que, conforme 

o autor, ―toda a lìngua está na frase‖ (NASCENTES 1965, p. 132) e é nela que se 

estabelecem as relações, que serão analisadas pela sintaxe. Nascentes atribui à lógica a 

análise das relações entre palavras na expressão de ideias; reconhece, contudo, que a 

nomenclatura consagrada pela NGB para essa análise é sintática.  

 A sintaxe como análise lógica, noção expressa na definição do termo, está 

presente na definição das funções sintáticas, como a do sujeito e a do predicado e, no 

próprio conceito de oração. Nascentes conserva a concepção de oração como forma de 

exprimir um juìzo. Embora afirme que as orações também podem expressar ordens, 

pedidos, perguntas, para ele, a oração tìpica é aquela na qual se expressa um juìzo ou 

um sentimento, pois ―nelas se afirma alguma coisa em relação a um ser‖ (NASCENTES 

1965, p. 132).  

 O sujeito e o predicado aparecem como termos essenciais, na definição do 

autor, e, de acordo com ele, a análise sintática visa ao reconhecimento dessas e das 

funções acessórias na oração. Em seguida, o autor trata dos tipos de sujeito, da oração 

sem sujeito e da transitividade verbal em poucas linhas. Os conceitos são definidos 

sucintamente, acompanhados de uma frase que os exemplifique.  

 Se, contudo, observarmos a divisão em partes feita por Nascentes, não é difìcil 

compreender a maneira como sua obra foi organizada. Na primeira parte, intitulada 

Gramática, além da própria definição do fazer gramatical, nos três subtópicos que a 

compõem, a saber, fonética, morfologia e sintaxe, são abordados conceitos básicos. 

Na segunda parte, intitulada Língua Portuguesa – sua origem, história e 

domínio, da qual fazem parte os capìtulos relativos à fonética, à morfologia e à sintaxe 

históricas, bem como os seguintes capìtulos: Origem e evolução da língua portuguesa, O 

latim vulgar, O léxico do português e O português do Brasil, salta a feição filológica do 

trabalho de Nascentes.  
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Dessa forma, o eixo sintaxe, dentro do estudo da Gramática, esgota-se na 

apresentação de conceitos-base. Além do sujeito e do predicado e de todas as noções 

relativas a essas categorias, tais como tipos de sujeito, transitividade verbal, vozes 

verbais, adjuntos e complementos, Nascentes apresenta-nos também o estudo das 

orações. Baseando-se na NGB, divide o perìodo em simples ou composto e as relações 

entre as orações em coordenação ou subordinação.  

Para ele, as orações subordinadas ―podem ser consideradas desdobramentos 

de têrmos da oração principal‖ (NASCENTES 1965, p. 135). Toda a explanação de 

Nascentes acerca dos termos da sintaxe remonta à tradição filosófica, à análise lógica da 

linguagem em seus desdobramentos. Ao diferençar, por exemplo, as orações adjetivas 

das restritivas, o autor argumenta que, no primeiro caso, a informação veiculada é 

essencial ao status de verdade da oração, ao passo que, nas restritivas, a informação 

expressa é acidental, de modo que sua supressão não altera o valor de verdade da ideia 

contida na oração principal.  

Muito preso à NGB, o tratamento da sintaxe na primeira parte da gramática de 

Nascentes se restringe a explicitar o que a Nomenclatura sugere, seus termos e 

definições compatìveis. É o que faz o autor, com alguma pitada de lógica e muitas 

referências ao texto e às diretrizes da própria NGB. Encerra essa parte o estudo da 

concordância, da regência e da colocação, sob a alegação de que assim é dividida a 

sintaxe na NGB. Vale lembrar que Nascentes foi um dos signatários da Nomenclatura 

aprovada em 1959. 

É na segunda parte de O idioma nacional que a face mais genuìna do trabalho 

de Nascentes se coloca. Além das questões acerca da origem e evolução da lìngua 

portuguesa, bem como daquelas relacionadas às diferenças entre o PE e o PB e aos 

diversos falares brasileiros – aspectos já mencionados anteriormente –, o gramático trata 

da sintaxe histórica, dividindo-a em três capìtulos: concordância, regência e construção. 

No primeiro capìtulo, Nascentes atesta que as regras gerais de concordância na 

sintaxe do português desde o latim vulgar até os dias de hoje permanecem inalteradas. O 

autor exemplifica algumas modificações pontuais entre a concordância latina e a usual no 

português atual, a maioria delas relativa à concordância por atração ou à concordância 

em que o ―que‖ ou o ―quem‖ retomam o sujeito do verbo ser da sentença anterior, como 

em: ―sou eu quem te sepulta a idéia imensa‖ (CASTRO ALVES apud NASCENTES, 1965: 

234).  
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No segundo, destinado ao tratamento da regência, afirma que muitos verbos 

originalmente transitivos foram, pelo uso, ao longo do tempo, transformados em 

intransitivos e assim consagrados no português moderno. É o caso dos verbos ―resistir, 

assistir, desagradar, obedecer, perdoar e contentar‖ (NASCENTES 1965, p. 235).  

No terceiro, Nascentes comenta o fato de o latim ser uma lìngua sintética, cujas 

funções sintáticas eram indicadas nas desinências, caracterìstica que se perdeu nas 

lìnguas românicas. Além disso, o autor afirma que em latim o verbo era o elemento 

fundamental subordinador dos demais termos, fato que aponta para a estrutura 

argumental, na qual o verbo aparece como elemento essencialmente subordinador.  

Interessam-nos também as informações veiculadas por Nascentes acerca da 

estrutura prototìpica das sentenças nas lìnguas românicas, uma vez que, segundo ele, 

com a perda da estrutura de casos, a posição preferencial do sujeito é a mais próxima 

possìvel do verbo. O gramático acrescenta que, quando o verbo ―precisava de um têrmo 

sôbre quê recaìsse a sua ação, êste têrmo (acusativo) ocupava a posição intermédia 

entre o sujeito e verbo‖ (NASCENTES, 1965, p. 236).  

Nascentes nos ajuda a compreender a ordem prototìpica SVC, mostrando-nos 

que no perìodo românico os termos passam a ser ordenados de outra forma e novas 

formas de organizar as sentenças vão se tornando possìveis: ―a ordem clássica, Darium 

vixit Alexander, produziu uma terceira em que o sujeito veio ocupar o primeiro lugar, 

depois dele vindo o verbo: Alexandre venceu a Dario‖ (NASCENTES, 1965, p. 237). O 

autor tece também alguns comentários acerca de latinismos sintáticos e da colocação 

pronominal, chamando atenção para as especificidades do PB. 

Em suma, a análise da gramática de Nascentes nos permite atribuir-lhe uma 

dupla função, afinal O idioma nacional oferece a alunos e professores do ensino básico 

um material sucinto, objetivo e em conformidade com a NGB, constituindo, portanto, 

referência no que respeita ao ensino de lìngua portuguesa. Ao mesmo tempo, oferece ao 

leitor mais maduro um apanhado da formação do PB, em sua evolução desde o latim, 

contributo da análise da lìngua em diacronia, simultaneamente ao estudo sincrônico do 

PB, que nos revela as caracterìsticas dos falares em solo nacional em diversas regiões.  

É certo que essa dupla função não parece muito bem conjugada e determina a 

própria organização da gramática, dividida em duas partes em que se focalizam 

respectivamente os estudos sincrônico e diacrônico. Há, contudo, que se considerar que o 

tratamento da sintaxe em Nascentes, ainda que de maneira fragmentada, oferece ao leitor 

ambas as perspectivas de análise.  
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4.4.1.1. O sujeito em Antenor Nascentes 

 

 Conforme Nascentes, nas orações ―afirma-se alguma coisa em relação a um 

ser‖ (1965, p. 132). A definição de oração é suficiente para depreendermos a concepção 

de sujeito e predicado do autor. O sujeito, nesse caso, é ―o ser a respeito do qual se 

afirma alguma coisa‖, ao passo que o predicado é a afirmação em si, ―aquilo que se 

afirma do sujeito‖. Corrobora tal afirmativa o seguinte exemplo: ―Paulo chegou‖, seguido 

da análise do autor: ―o ser de quem se afirmou a chegada é Paulo, logo Paulo é o sujeito 

da oração. O que se afirmou de Paulo foi a sua chegada; logo chegou é o predicado‖ 

(NASCENTES, 1965, p. 132). 

 Nascentes afirma, ainda, que sujeito e predicado são os termos essenciais da 

oração; consequentemente, as duas relações principais da oração são a subjetiva e a 

predicativa. Toda a análise do autor é pautada exclusivamente em critérios semântico – a 

definição de sujeito e predicado em Nascentes remonta à tradição filosófica de estudos da 

linguagem, que entendia a proposição como uma forma de verbalizar um juìzo de valor 

sobre um ser enunciado.  

Tamanha é a reprodução do conceito aristotélico de sujeito que Nascentes o 

define posteriormente como ―um ser‖ (1965, p. 132), conceituação que não contempla os 

casos em que o sujeito é um sentimento, como em ―o amor de Maria venceu‖, ou mesmo 

um fenômeno da natureza: ―chover faz bem à plantação‖. É evidente que a conceituação 

de sujeito como ―um ser‖ é essencialmente problemática, pois evoca, em primeira 

instância, definirmos o que pode ser considerado ―um ser‖.  

Seriam os sentimentos, as sensações, os fenômenos da natureza seres? Se 

considerarmos que não, teremos um impasse em relação às sentenças como as citadas 

em parágrafo anterior. Qual seria, então, o sujeito dessas orações? E como conciliar este 

aparente problema com a definição de sujeito como ―ser sobre o qual se declara alguma 

coisa?‖. Pode-se declarar algo apenas sobre seres? E as sentenças do tipo ―o passar do 

tempo nos faz enxergar o verdadeiro sentido da vida‖, nas quais se declara algo sobre ―o 

passar do tempo‖? seria ―o passar do tempo‖ um ser?  

Essa definição de sujeito não contempla também o sujeito oracional, que, muitas 

vezes, não se encaixa em nenhum dos dois critérios apresentados. Em sentenças do tipo: 

―é preciso acabar com privilégios‖, o sujeito ―acabar com privilégios‖ não é nem sequer um 
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ser, tampouco se declara algo sobre esse sujeito. Em suma, tal definição é duplamente 

problemática, uma vez que apresenta dois critérios falhos na identificação de sujeitos que 

fogem ao protótipo. Além disso, o próprio conceito de ―ser‖ é controverso.   

Apesar disso, o estudo do sujeito em Nascentes se coaduna com o da análise 

lógica da proposição. Nesse sentido, a concepção de ―ser‖ remete às coisas tangìveis e, 

portanto, referenciáveis na proposição, passìveis de encarnarem um juìzo de valor, que 

reflete o estado de alma daquele que emitiu tal juìzo. No embate entre o estado de alma 

individual e o coletivo em face da coisa anunciada, à proposição pode-se atribuir ou não 

status de verdade. Nesse contexto, as definições de Nascentes para o sujeito parecem 

mais pacìficas. Há que se considerar, contudo, que a análise gramatical focaliza o sujeito 

como função sintática e, no âmbito da sintaxe, tais definições são extremamente 

problemáticas e muito pouco aplicáveis.  

Para o gramático, ―sendo o sujeito um ser, em sua expressão mais simples, é 

representado por um substantivo ou por um pronome. O sujeito pode ser simples, 

composto ou indeterminado‖ (NASCENTES, 1965, p. 132-133). O sujeito simples é 

exemplificado na seguinte sentença: ―Paulo chegou‖. (NASCENTES, 1965, p. 133). Já o 

sujeito composto, definido como aquele que é ―representado por mais de um substantivo, 

mais de um pronome ou por substantivo e pronome‖, é exemplificado em: ―Pedro e Paulo 

são irmãos‖. ―Eu e tu somos professôres de lìnguas‖. ―Paulo e Êle são velhos radialistas‖ 

(NASCENTES, 1965, p. 133).  

São apresentados apenas exemplos prototìpicos, que se encaixam nos critérios 

exclusivamente semânticos fornecidos pelo autor. Nascentes, logo em seguida, trata da 

oração sem sujeito, mas não a enquadra como um tipo de sujeito. Ao contrário, define 

orações desse tipo como aquelas ―que prescindem de sujeito‖ (NASCENTES, 1965, p. 

133), sendo elas ―as de verbos que exprimem fenômenos da natureza e as indicativas de 

tempo‖, exemplificadas nas seguintes frases: ―Chove‖, ―É noite‖ (NASCENTES, 1965, p. 

133).  

Não há menção ao sujeito elìptico ou desinencial, embora, no tratamento do 

infinitivo pessoal, o autor utilize-se do seguinte exemplo: ―ouviremos cantar os 

passarinhos‖ (NASCENTES, 1965, p. 146) e afirme que o sujeito de ouviremos é ―nós‖. 

Esse sujeito, contudo, não é classificado.  

Outros exemplos são fornecidos pelo autor na tentativa de demonstrar que o uso 

do infinitivo pessoal, por vezes, segue a regras de estilo. Conforme Nascentes, ―a lìngua 

viva e os exemplos clássicos estão mostrando a miúdo a inanidade destas regras‖ (1965, 
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p. 147). O autor, então, se vale de exemplos em que os sujeitos são recuperáveis, quer 

pelo texto, quer pelo contexto, e mostra que em alguns exemplos é empregado o infinitivo 

impessoal e, em outros, o pessoal, de modo que as regras gramaticais que visam à 

padronização do uso do infinitivo ―só servem para fazer confusão‖ (NASCENTES, 1965, p. 

146).  

É interessante notar que os exemplos de Nascentes remetem àquilo que 

Azeredo (2008) denomina ―sujeito cancelado‖, noção abordada no capìtulo deste trabalho 

destinado a apresentação dos critérios de categorização clássica. É o caso de ―Não nos 

deixeis cair em tentação‖ (NASCENTES, 1965, p. 147), trecho da oração transcrito pelo 

autor para exemplificar o uso do infinitivo impessoal. Conforme Nascentes aponta, a 

sentença acima ―pode-se desdobrar em: não deixeis que nós caiamos em tentação; 

entretanto, o infinitivo é impessoal‖ (NASCENTES, 1965, p. 147).  

Com isso, fica evidente que o autor coloca em questão o fato de se ter um 

sujeito recuperável pelo contexto, mas do qual, contudo, não se pode dizer que seja 

elìptico ou desinencial, pois não deixa sequer marcas de pessoa na desinência verbal. 

Esse exemplo coloca em xeque a própria explanação acerca da concordância verbal, 

definida por Nascentes como ―a concordância do verbo com o substantivo ou pronome 

que lhe serve de sujeito‖.  

Exemplos como esse revelam-nos a necessidade de expansão da categoria 

sujeito e de seus critérios de classificação, uma vez que, como pudemos ver, as 

estruturas de sujeito cancelado anulam um dos importantes critérios de identificação do 

sujeito, a concordância com o verbo.  

É certo que, nesses casos, são aplicados outros critérios na identificação do 

agente da ação de cair, mas é preciso repensar a atribuição do status de sujeito a ―nós‖, 

quando o verbo ―cair‖ não está em concordância com ele.  

 

 

4.4.1.2. Vozes verbais 

 

 O tratamento das vozes verbais parece um tanto assistemático na obra de 

Nascentes, dado o fato de que o autor não divide o estudo da sintaxe em assuntos, mas 

lista em sequência várias das funções sintáticas, atribuindo-lhes definição e, em alguns 
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casos, exemplos. O conceito de agente da passiva, por exemplo, foi dado antes mesmo 

de se saber o que é voz passiva.  

 Nascentes afirma que ―o verbo na voz passiva exige um complemento que 

mostre o ser que executa a ação sofrida pelo sujeito. Esse complemento, chamado 

agente da passiva é, como o sujeito, representado por um substantivo ou por um 

pronome‖ (NASCENTES, 1965, p. 134). Em seguida, o autor define o complemento 

nominal. Somente algumas páginas depois há menção às estruturas do tipo ―vendem-se 

casas‖ (1965, p. 144), junto ao tratamento da concordância verbal.  

 Essa sentença é utilizada como exemplar de estruturas de sujeito 

indeterminado que, de acordo com o autor, é indicado pela partìcula ―se‖. Dada essa 

explicação, somada ao que Nascentes afirma sobre o agente da passiva, concluìmos que, 

para ele, a voz passiva se restringe à analìtica, em sentenças do tipo: ―a casa foi vendida 

por mim‖. Nelas, cabe o agente da passiva, que pode ser expresso ou não.  

 As estruturas de passiva sintética não são assim consideradas por 

Nascentes; o autor não faz a distinção entre as estruturas de verbo de ligação, intransitivo 

ou transitivo indireto mais ―se‖ e aquelas em que o verbo é transitivo direto. Para ele, 

estas últimas são também casos de indeterminação do sujeito, e o ―se‖ é um ìndice dessa 

indeterminação.  

 Quanto à concordância, aspecto que poderia colocar em xeque a 

classificação da sentença ―vendem-se casas‖ como de sujeito indeterminado, visto que o 

verbo concordaria com ―casas‖, o autor acrescenta que ―nas frases de sujeito 

indeterminado indicado pela partìcula se, nas quais haja objeto direto no plural, o verbo 

por atração concorda com o objeto direto‖ (NASCENTES, 1965, p. 144).  

 O autor complementa: 

Tais frases me parecem de sentido ativo e não passivo. A idéia é de que alguém, 
que não se sabe quem seja, vende casas e não de que casas são vendidas por 
alguém. A prova é que na linguagem vulgar o verbo vai para o singular. É esta 
uma das construções tìpicas de indeterminação do sujeito. O substantivo vem 
depois do verbo na colocação natural do objeto direto (NASCENTES, 1965, p. 
145). 

 
  

 É bem verdade que tal explanação elimina o problema das sentenças que, 

consideradas de voz passiva sintética, não apresentam concordância entre verbo e sujeito 

como ―vende-se casas‖, muito comuns, sobretudo na linguagem oral. Se considerarmos 

que o sujeito, nesse caso, é indeterminado, o verbo pode ou não concordar com ―casas‖, 

por atração, não havendo, portanto, obrigatoriedade.  
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  Não é menos verdade que tal explanação evoca outras duas questões. A 

primeira delas diz respeito ao fato de que a própria definição de sujeito indeterminado 

consagrada pela tradição gramatical prevê as seguintes condições: estruturas de verbo na 

terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso ou recuperável pelo contexto ou estruturas 

de verbo de ligação, intransitivo ou transitivo indireto, seguidas do ―se‖. Tomando como 

base a explanação de Nascentes, estruturas do tipo ―vende-se casas‖ são problemáticas, 

pois esbarram na definição de sujeito indeterminado, não se enquadrando em nenhuma 

delas.  

 No caso, nem o verbo está na terceira pessoa do plural, nem a sentença 

apresenta verbos prototìpicos de sentenças de sujeito indeterminado em construções de 

―se‖. Seria necessário, portanto, para aceitarmos a existência de um sujeito 

indeterminado, nesses casos, uma nova conceituação de indeterminação do sujeito, fato 

que não ocorre na obra de Nascentes.  

 A segunda questão a que nos referimos anteriormente diz respeito ao fato de 

que é necessário, ainda, repensar a ideia de sujeito nessas estruturas, a fim de que não 

se confundam sujeito e agente, noções que estão em planos distintos, respectivamente o 

sintático e o semântico.  

 Sabemos que a favor do tratamento de construções como a que vimos 

discutindo até aqui como estruturas de voz passiva sintética há a possibilidade de 

conversão em voz passiva analìtica e mesmo em voz ativa. Mesmo tendo ciência de que 

sentenças devem ser analisadas sintaticamente apenas, sem que seus equivalentes 

semânticos sejam levados em conta, não se pode negar que estruturas como ―vendem-se 

casas‖ não apresentam a mesma natureza sintático-semântica de ―vive-se bem aqui‖.  

 No primeiro exemplo, existe a possibilidade de convertermos a sentença em 

―casas são vendidas por alguém‖ e, caso o agente seja conhecido, é possìvel, ainda, 

transformá-la em voz ativa: ―alguém vende casas‖. Tomando-a como equivalentes, é 

possìvel demonstrar que o objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva, 

assim como sujeito da voz ativa passa a agente da passiva, porque, na verdade, perde o 

status de sujeito, mas mantém o de agente da ação expressa pelo verbo, noção que não 

está no domìnio da sintaxe, mas da semântica.  

 Do ponto de vista discursivo, não há equivalência total entre essas 

sentenças, e é no nìvel do discurso que as três possibilidades se legitimam, uma vez que 

em cada uma delas há especificidades no que se refere às informações prestadas. Assim, 

poder-se-ia pensar em destaque do agente, no caso da voz ativa, destaque do ser sobre 
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o qual recai a ação expressa pelo verbo, no caso da passiva analìtica, e total apagamento 

do agente, no caso da passiva sintética. As intenções do falante determinam a sua 

escolha sintática.  

 

 

4.4.1.3. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 O sujeito oracional é brevemente apresentado junto com o tratamento das 

orações substantivas, que, conforme Nascentes, ―ora fazem as vezes de elementos 

essenciais (sujeito, objetos, predicativo), e de elementos integrantes (complemento 

adnominal), ora fazem as vezes de elementos acessórios (adjunto adnominal e aposto) 

NASCENTES, 1965, p. 136). Em seguida, o autor mostra que, em ―consta que ela 

chegou‖ (NASCENTES, 1965, p. 136), ―que ela chegou‖ é uma oração subjetiva‖.  

No que se refere aos verbos impessoais, são tecidos alguns comentários 

referentes a estruturas que comportam esse tipo de verbo na parte em que se estuda a 

concordância verbal. É o caso do verbo haver empregado existencialmente. Nascentes 

argumenta que o verbo haver, ―perdendo o sentido originário de ter passou a significar na 

lìngua viva existir. Como, porém a lìngua literária não acompanhou a evolução de sentido, 

conserva-se ainda o singular‖ (1965, p. 145).  

 O autor tece, ainda, mais alguns comentários em relação a outros verbos 

empregados, por vezes, impessoalmente, como o verbo dar na expressão de horas e o 

verbo haver em indicações de tempo decorrido. Todas essas explanações, contudo, 

focalizam o verbo, não sendo estabelecida nenhuma relação com o sujeito.  

 

 

4.4.1.4. Sujeito indeterminado 

 

 O sujeito indeterminado não é, em Nascentes, enquadrado no rol dos tipos de 

sujeito. Há menção à indeterminação do sujeito apenas em estruturas de verbo mais 

partìcula ―se‖, da qual já tratamos no tópico destinado à análise das vozes verbais em O 

idioma nacional.  
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4.4.1.5. Anacoluto 

 

 O anacoluto é tratado no capìtulo destinado ao estudo das figuras de sintaxe. O 

autor assim as define: ―são expressões que não se conformam estrictamente com as 

regras da construção gramatical ou da lógica, mas que se encontram na linguagem vulgar 

e dos seus autores. As principais figuras de sintaxe são a elipse, o pleonasmo, a silepse, 

a inversão e o anacoluto‖ (NASCENTES, 1965, p. 156). 

 Conforme Nascentes, ―o anacoluto é a quebra da construção começada, por um 

desvio que se dá na mente do autor, ficando desacompanhadas as palavras iniciais‖. 

Encerra a sua explanação o seguinte exemplo retirado de ―Os lusìadas‖:  

―vereis ÊSTE, que agora pressuroso, 
por tantos medos o indo vai buscando,  
TREMER dele Netuno de MEDROSO,  
sem vento suas águas encrespando‖  
(CAMÕES apud NASCENTES, 1965, p. 157). 
 

Vale ressaltar que o único exemplo de anacoluto fornecido pelo autor não é relativo ao 

sujeito, mas ao objeto. 

 

  

4.5. Período linguístico (1941 até os dias atuais): contexto histórico 

 

 O perìodo da história que compreende a transição do século XIX para o XX 

marca o inìcio de uma mudança de perspectiva no que respeita ao fazer cientìfico. A 

frustração em face de resultados contrários às expectativas positivistas leva à 

necessidade de reordenação do pensamento; passadas algumas décadas do século XX, 

as transformações de nossa sociedade se fizeram notar. É evidente que a mudança de 

que falamos não é repentina, mas diluìda em acontecimentos e em frações de tempo.  

 Conforme ressalta  Antezana (2014, p. 22),  

Com o tempo a crença no progresso foi se desfazendo, à medida que a sociedade 
mundial percebeu que nem todos se beneficiaram do que fora conquistado até 
aquele momento, já que as camadas populares ainda estavam à margem de todo 
este desenvolvimento capitalista, o que gerou pessimismo, principalmente por 
parte de alguns intelectuais que criticavam o sistema capitalista. 
 

É nesse contexto que, aos poucos, se perde a confiança no progresso, que, 

ancorado nos ideais cientificistas, levaria a um estágio superior de desenvolvimento da 

nação, conquistado com o avanço cientìfico e tecnológico.  Nas artes, o sentimento 
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nacionalista, o determinismo social, o exacerbado cientificismo, pouco a pouco, cedem 

espaço a um olhar crìtico da sociedade e de suas mazelas, à tentativa de apontar a 

necessidade de realinhamento dos ideais de um Brasil, que precisava redefinir suas 

diretrizes.  

Nos primeiros decênios do século XX já se pode ver movimentos de artistas e 

intelectuais em prol da mudança de perspectiva que se deseja. Entre 1920 e 1930 

destacam-se dois importantes movimentos nesse sentido, a Semana de Arte Moderna e o 

movimento denominado Escola nova.  

Se, por um lado, o primeiro evento apresentou-nos uma estética inovadora, uma 

nova visão do fazer artìstico, comprometida com a renovação das formas até então 

existentes, por outro, no âmbito educacional, o movimento escolanovista propõe-nos 

novos rumos para a educação, como forma de reduzir o descompasso entre o modelo 

educacional até então existente e a demanda do alunado.  

No Brasil, o desenrolar do século XX é marcado pela efervescência não só 

cultural, mas também polìtica. Não se deve esquecer de que, nesse perìodo, se 

consolidam a ditadura de Vargas, que se inicia com o Estado novo, em 1937, e a ditadura 

militar, de 1964 a 1985. Posteriormente, com o fim do regime militar, a retomada da 

democracia traz consigo novos desafios e a necessidade de repensar a educação, a fim 

de formar cidadãos crìticos.  

É também no século XX, mais especificamente em 1961, três anos antes do 

golpe militar, que a primeira lei de Diretrizes e bases da educação é promulgada, a LDB 

de nº 4.024/61. Especificamente no que respeita ao ensino de lìngua portuguesa, entra 

em vigor, em 1959, a NGB, Nomenclatura gramatical brasileira, cujo objetivo era a 

padronização da terminologia gramatical empregada nas escolas.  É evidente que todos 

esses eventos impactaram a produção intelectual, o processo educacional e, é claro, a 

produção de materiais para o ensino de lìngua portuguesa.   

A repercussão do trabalho de Ferdinand de Saussure, publicado pela primeira 

vez em 1916, altera significativamente o paradigma dos estudos linguìsticos. Além disso, 

Conforme atesta Cavaliere (2001, p. 62), 

o ato de polìtica educacional que maior repercussão provocou nos rumos dos 
estudos lingüìsticos no Brasil certamente está na organização do curso de Letras 
da UDF, no final dos anos 1930, em cujo curriculum básico decidiu-se incluir a 
disciplina Lingüìstica Geral. Percebe-se haver na época noção inequìvoca de que 
a lingüìstica merecia estudo teórico especìfico, emergindo como disciplina em 
nìvel superior e evidenciando-se como objeto da pesquisa universitária. Com 
efeito, em todo o percurso até então traçado nos estudos lingüìsticos, o objeto 
imediato da descrição era a lìngua vernácula, mesmo nos primeiros momentos do 
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perìodo cientìfico, não obstante nessa época as teses sobre lingüìstica geral se 
evidenciassem em considerável ênfase. 
 
 

O primeiro, de acordo com Cavaliere (2001), a coordenar as aulas de Linguìstica 

geral no Brasil foi José Oiticica, sendo posteriormente substituìdo por Joaquim Mattoso 

Câmara Jr., que deu prosseguimento ao curso baseado nos Princípios de Linguística 

Geral. Dessa forma, em palavras de Cyranka (2014, p. 173),  

o que ficou exposto sobre o desenvolvimento dos estudos linguìsticos nos leva a 
crer que, no final do século XIX, tenha ocorrido uma primeira revolução cientìfica. 
Podemos agora concluir que o corte saussureano constituiu, sem dúvida, o 
perìodo do estabelecimento da ciência extraordinária, quando um novo paradigma 
foi encontrado. Os desdobramentos da abordagem estruturalista evidenciaram a 
reinstalação do perìodo de ciência normal que, mais à frente, será novamente 

desestabilizada pelo surgimento do paradigma chomskyano. 
 
 

A ebulição de estudos sobre a linguagem decorrente do advento do método 

histórico-comparativo, que impulsionou o estudo cientìfico da lìngua, é fomentada pelas 

novas descobertas linguìsticas. O corte epistemológico do estruturalismo de Saussure dá 

inìcio ao efervescer de correntes, teorias linguìsticas, que marcam o inìcio de um novo 

perìodo no que respeita ao estudo da lìngua como objeto de análise cientìfica.  

Conforme nos lembra Cyranka (2014), a excitação gerada pelas teses de 

Saussure que, em muito, contribuìram para o exame da lìngua em sua estrutura, como 

um sistema de signos, é, posteriormente, desestabilizada pela escola chomskyana, cuja 

preocupação era desvendar os meandros da competência linguìstica e do arsenal 

cognitivo que permitiam a criatividade do falante na produção e interpretação de 

sentenças possìveis por conta da sua gramática internalizada.  

Novas questões são colocadas, a linguìstica se desenvolve, emergem novas 

correntes como a funcionalista, que desde a década de 70 trouxe a lume discussões 

acerca do aspecto funcional da linguagem e da importância de se levar em conta o 

discurso, isto é, a lìngua em contexto de interação na abordagem dos fatos linguìsticos, 

uma vez que a estruturação das sentenças, alguns dos fenômenos linguìsticos como a 

modalização, a gramaticalização e também as mudanças linguìsticas observáveis são 

fruto da interação.  

Nas últimas décadas, é grande o contributo da escola funcionalista, bem como 

da sociolinguìstica, que, desde os anos 60, a partir dos estudos de Labov, tem se 

desenvolvido. No Brasil, os estudos dessa vertente têm trazido inúmeras contribuições 

rumo à descrição da heterogeneidade do PB. Abrigados nos fundamentos teóricos da 
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sociolinguìstica, muitos trabalhos têm sido produzidos com o objetivo de mapear os 

falares das diferentes regiões do Brasil. Além disso, o grande contributo desses estudos 

reside no fato de consubstanciarem uma visão de lìngua que compreende a variação 

como inerente à sua dinâmica e, sobretudo, de subsidiarem o tratamento dessa variação 

numa perspectiva cientìfica.  

Embora a análise dos fatos em retrospectiva imprima-lhes certa linearidade, 

sabemos quão artificial pode ser elencar os fatos nessa ordem. É evidente que o 

pensamento linguìstico se desenvolve em meio a rupturas, tomadas de decisões, 

inovações e o posicionamento em face delas, avanços e retrocessos.  

Interessa-nos, contudo, retomar alguns eventos que, de alguma forma, 

modificaram o cenário linguìstico e influenciaram a visão de lìngua e sua abordagem num 

determinado perìodo de tempo, de modo a garantir o delineamento dos acontecimentos 

que levaram ao tratamento dos fatos linguìsticos que, nesse momento, constituem nosso 

objeto de pesquisa.  

Dessa forma, conforme a proposta de periodização dos estudos linguìsticos 

proposta por Cavaliere (2001), pode-se considerar o ano de 1941 como um marco do 

perìodo dito linguìstico, que sucede ao cientìfico.  

Considerando, entretanto, que o cisma teórico-metodológico que se estabeleceu 
no cenário brasileiro após a publicação de Princìpios de lingüìstica geral trouxe, 
entre outras novidades, a consolidação da lingüìstica como ciência autônoma 
dentro da Universidade, com decorrente produção cientìfica desatrelada do 
dogmatismo vernaculista e alheia a qualquer compromisso didático, creio ser 
cabìvel denominar essa fase como perìodo lingüìstico, estabelecendo seu marco 
inicial no ano de 1941, em que vem a público os Princípios de lingüística geral, a 
mais importante obra teórica sobre linguagem escrita no Brasil em todo o século 
XX. Nesse perìodo, que se prolonga até nossos dias, abre-se de plano uma fase 
estruturalista, pelos exatos motivos que venho alinhavando, na qual, além da 
óbvia presença de Mattoso Câmara Jr., pode-se incluir o nome de Silvio Edmundo 
Elia (CAVALIERE, 2001, p. 63-64). 

 

O perìodo cientìfico, entretanto, condensa certa heterogeneidade em sua 

formação, que pode ser mais bem entendida se tomarmos como referência o corte 

temporal, a passagem do século XIX para o XX, o percurso da linguìstica ao longo do 

século e a maneira como a produção gramatical foi afetada pelas mudanças da 

concepção de lìngua no decorrer do tempo.  

A transição entre os séculos XIX e XX, na qual se inserem obras como a de 

Antenor Nascentes, que integram o que Cavaliere (2001) denomina ―fase legatária do 

perìodo cientìfico‖, faz emergir uma gama de filólogos cujo trabalho é de valor inestimável 

no que se refere ao estudo da lìngua portuguesa. Como bem nos lembra o autor,  
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Não obstante, resta inequìvoco que a geração filológica que florescera nas 
décadas de 1920 e 1930, alheia ao percurso alternativo que o cisma de 1941 
abrira, tenha formado novo e excelente grupo de pesquisadores, fiéis às bases da 
filologia românica, porém receptivos a novas influências, ainda que de modo 
superficial. [...] Os membros do "grupo filológico" mantiveram o domìnio do 
pensamento gramatical no ensino elementar, como era de supor, até meados dos 
anos 1970. Dele participaram, dentre outros, grandes nomes da descrição 
gramatical, que hoje são freqüente e indevidamente citados como membros da 
"tradição gramatical brasileira": Ismael Coutinho, Ernesto Faria Júnior, Cândido 
Jucá (Filho) - este último pertencente a um perìodo de transição entre a fase 
legatária do perìodo cientìfico e o perìodo lingüìstico -, a par de figuras 
exponenciais como Serafim da Silva Neto, Celso Cunha, Gladstone Chaves de 
Melo, Jesus Belo Galvão, Carlos Henrique da Rocha Lima, Renato Mendonça, 
Theodoro Maurer, Isaac Nicolau Salum, Mário Pereira de Sousa Lima, Silveira 
Bueno, Albino de Bem Veiga, e tantos outros que a memória não me permite 
agora citar. Num momento posterior, essa corrente viu nascer o trabalho emérito 
de Evanildo Bechara, Leodegário de Azevedo Filho, Ângela Vaz Leão, Walmirio 
Macedo, além de outros que bem se inscrevem nesse perfil de investigação 
filológica (CAVALIERE, 2001, p. 64-65). 
 

Apesar das inúmeras contribuições estruturalistas e gerativistas para o estudo 

da linguagem, o formalismo dessas vertentes de estudo deixou algumas lacunas que 

fizeram alavancar correntes mais tardias, sobretudo nas décadas de 60 e 70, que até hoje 

têm dispensado esforços em preenchê-las ao focalizar a lìngua na perspectiva da 

interação. Surgem, então, uma gama de gramáticas do uso, consolidam-se as gramáticas 

descritivas do PB e os estudos relativos à linguagem oral.  

Não se pode negar que muito do que se consagrou como inovador no século XX 

e XXI foi já antecipado por gramáticos que precedem essa geração. É o caso da 

gramática de João Ribeiro, que traz à cena as peculiaridades do português falado no 

Brasil, contemplando-as em seus exemplos e explanações.  

Ao tratar das gramáticas representativas do perìodo linguìstico em contraste 

com aquelas já aqui focalizadas como exemplares das fases fundadora e legatária do 

perìodo cientìfico, tenciona-se contribuir para aclarar o percurso dos estudos gramaticais 

no Brasil.  

 

 

 

4.6. Características gerais da Gramática fundamental da língua portuguêsa de Gladstone 
Chaves de Melo 

 

 Já no prefácio, Melo explicita as diretrizes de sua gramática, que a inserem no 

rol da descrição gramatical. O autor define a Gramática ―como serva da lìngua e não 
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senhora dela‖ (MELO, 1970, p. 4). Os objetivos de sua obra também são definidos. Em 

palavras do autor, a fórmula seria ―fazer discernir, segundo a capacidade de compreensão 

de cada idade, pela observação direta e a discussão dos fatos a relação que existe entre 

um pensamento e sua expressão‖ (MELO, 1970, p. 4).  

 O autor justifica, ainda, a escolha do tìtulo de sua obra, que condiz com aquilo a 

que se propõe o gramático: ―fornecer a idéia fundamental da estrutura da lìngua 

portuguêsa e fazer apenas uma gramática, isto é, a sistematização dos fatos da lìngua-

padrão‖ (MELO, 1970, p. 4). Por conta disso, o autor esclarece que toda a parte da 

gramática relacionada à retorica e à estilìstica foi suprimida, constando apenas, por 

razões didáticas, nos apêndices. É evidente que a conceituação de gramática em Melo 

sugere, em certa medida, a influência estruturalista. Não são raras as vezes em que o 

autor faz menção à lìngua como estrutura a ser sistematizada. 

 Melo assume que a Gramática fundamental da língua portuguêsa recebeu 

influências da Linguìstica e da filologia modernas. Se levarmos em conta o ano de 

publicação de sua gramática, não restarão dúvidas de que ela se insere no perìodo 

denominado por Cavaliere (2001) como linguístico.  

Apesar disso, há que se considerar que, conforme assegura o próprio autor, há 

uma gama de filólogos que, por um lado, caminham paralelamente às novas tendências 

linguìsticas, corroborando assim uma espécie de disputa por prestìgio entre a filologia e a 

linguìstica e, por outro, em alguns casos – e acreditamos que Melo esteja entre eles – há 

uma fusão entre a tradição filológica e as novas influências da linguìstica moderna, ainda 

que estas sejam incorporadas superficialmente.   

No que respeita à NGB, da obra de Melo não se pode dizer que seja 

subserviente a ela. Adota-a, mas com ressalvas. O autor deixa claro que o fez por razões 

didáticas, e que não há em seu trabalho a soberania da Nomenclatura, contestada em 

certos casos.  

 Na Introdução, o autor conceitua gramática da seguinte forma: ―é a 

sistematização dos fatos contemporâneos de uma lìngua‖ (MELO, 1970, p. 7). Em 

seguida, explica que sistematizar é ordenar em classes segundo critérios e definições e 

insere a descrição gramatical na perspectiva sincrônica, uma vez que, para ele, a 

gramática apenas organiza os fatos de uma lìngua considerando um feixe de tempo, ou 

seja, ―a idéia de gramática é correlata à contemporaneidade dos fatos‖ (MELO, 1970, p. 

8).  
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 O autor reconhece que se pode estudar a lìngua numa perspectiva diacrônica, 

estabelecendo sua história e evolução no decorrer do tempo; no entanto, para ele, a 

autenticidade da gramática está na sincronia. Assim a gramática, de acordo com Melo, 

deve se ocupar da sistematização da lìngua em uso, porque ―qualquer lìngua viva tem 

diversos aspectos ou diversos usos, determinados pelas circunstâncias concretas da 

comunicação linguìstica‖ (MELO, 1970, p. 9).  

 Até aqui, como se pode notar, as explanações de Melo corroboram uma visão 

de gramática descritiva dos fatos da linguagem em uso. Há grande destaque para a 

dimensão pragmática como condicionadora das estruturas linguìsticas, o que reflete 

grande influência do pensamento linguìstico, impulsionado no século XX.  

 O autor reconhece, ainda, que as modalidades coloquial e culta moldam os dois 

grandes usos linguìsticos e que cada uma das situações discursivas conserva 

especificidades que poderiam ser descritas numa gramática. Apesar disso, para ele, 

interessa-nos apenas a gramatica da norma padrão da lìngua empregada em contexto 

literário.  

 Com isso, Melo revela outra faceta de seu trabalho, a normativa. Conforme 

Gomes Júnior (2017, p. 161), na Grammática fundamental da língua portuguêsa, 

―prescrição e descrição convivem simbioticamente‖. A afirmação de Gomes Júnior (2017) 

se confirma no seguinte trecho da obra de Melo: ―Que é Gramática Normativa? É a 

própria Gramática Descritiva, utilizada com intenção didática, com a finalidade de corrigir 

os desvios da lìngua-padrão, das linguagens locais e das diversas formas de linguagem 

coloquial‖ (1970, p. 11).  

 Embora possam parecer inconciliáveis a descrição e a prescrição, por, na 

essência, conservarem diferentes perspectivas dos fatos linguìsticos e finalidades 

diversas, na obra de Melo o paralelo entre essas duas abordagens gramaticais se dá na 

medida em que o autor harmoniza a sua visão dialetológica e  

o propósito básico de uma gramática escolar: prescrever. A partir dessa 
coexistência, explicita-se a condição especial na qual se encontra o gramático 
Gladstone Chaves de Melo, que, embora priorize a identificação da norma-padrão, 
dispõe de um cabedal linguìstico que lhe permite reconhecer a variedade 
linguìstica. Nessa condição, Melo enquadra-se na categoria de gramático 
descritivo-normativo (Gomes Júnior, 2017, p. 166).  
 

A gramática de Melo segue a clássica divisão tripartida em fonética, morfologia e 

sintaxe. No tratamento dos fatos, conjuga dois interesses que derivam respectivamente 

de sua formação como linguista e de sua prática docente. Essa duplicidade de interesses 
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também encontra justificativa no público a quem se destina a obra, a saber, os estudantes 

do ensino básico e todos aqueles que se dedicam ao estudo da lìngua.  

 

 

4.6.1. A sintaxe em Melo 

 

A sintaxe é definida como ―o estudo ou a teoria da frase‖ (MELO, 1970, p. 15). 

Para o autor, ao tomarmos como objeto de análise uma frase qualquer, dois aspectos 

saltar-nos-ão aos olhos, a função que cada palavra exerce no interior da sentença e as 

relações estabelecidas entre essas palavras. Assim, com base nessa definição, temos, 

dois eixos de análise sintática, a saber, sintaxe das funções e sintaxe das relações.  

Para o exame da sintaxe, o autor propõe um estudo analítico, que visa à 

identificação das funções que as palavras assumem no interior das proposições, ou um 

estudo sintético, cujo objetivo é determinar as possìveis funções que uma classe de 

palavras pode assumir no eixo sintagmático. Melo considera inadequado designar a 

análise sintática como lógica.  

É interessante notar que, no tratamento da sintaxe relacional, o autor focaliza a 

coordenação e a subordinação no âmbito da frase. As explanações de Melo remetem a 

uma concepção de sintaxe argumental, na qual o verbo seleciona seus argumentos, 

interno e externo. Exemplifica o autor: ―o verbo louvar pede uma palavra que lhe complete 

a significação e que tal palavra dispensa preposição – ―Louvamos o ato do engenheiro‖ – 

ao contrário do verbo depender, que pede complemento precedido de palavra ligadora, 

preposição – ―Dependemos de muitas pessoas‖ (MELO, 1970, p. 16).  

Além disso, Melo salienta a relação entre a sintaxe e a disposição das palavras 

na frase, de modo que qualquer alteração posicional pode acarretar mudança de função e 

de sentido. Atribui o exame dessas relações à sintaxe de colocação.  

Em seguida, são dadas as coordenadas referentes ao estudo da gramática. 

Num quadro sinóptico, o autor apresenta-nos o estudo descritivo da lìngua dividido em 

três partes, conforme preconiza a NGB. São elas: fonética, morfologia e sintaxe. A 

delimitação dos conteúdos a serem estudados em cada uma das partes da gramática 

reforça a coexistência de princìpios das gramáticas descritiva e normativa em Melo.  

À fonética, por exemplo, cabe o estudo do som e do fonema. Para Melo a 

fonética pode ser descritiva e o estudo da ortoépia, da prosódia e da ortografia assume 
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caráter normativo. O estudo da forma e da palavra é função da morfologia, que se ocupa 

da classificação, estrutura e flexão dos vocábulos. A sintaxe, parte que nos interessa, é o 

estudo ou teoria da frase e se desmembra em dois eixos: das funções e das relações. Ao 

primeiro, cabe o estudo do emprego das formas e das suas funções nas frases, ao 

segundo a análise das relações de regência, colocação e concordância.  

A parte intitulada A sintaxe é introduzida pelo capìtulo Da oração, no qual o autor 

apresenta-nos o estudo oracional. Conforme Melo, a oração, de modo geral, tem dois 

termos, são eles o sujeito e o predicado. Do ponto de vista gramatical, o que caracteriza a 

existência de uma oração é, em palavras do autor, um verbo em forma finita.  

É valido ressaltar que, apesar de definir a oração gramatical como aquela que 

contém um verbo em forma finita – e acrescentar explanações acerca da composição da 

oração, em que chama a atenção o uso da palavra ―geralmente‖ para comentar a 

presença do sujeito e do predicado no plano oracional – o que nos leva, num primeiro 

momento, a pensar que o autor não incorre na incoerência de classificar como essencial o 

sujeito, termo que nem sempre figura na estrutura oracional –, posteriormente, a categoria 

é tratada como fundamental, junto com o predicado. Resta a dúvida em relação ao uso da 

nomenclatura ―fundamental‖, que não podemos dar certeza se é utilizada como sinônimo 

de ―essencial‖.  

 

 

4.6.1.1. O sujeito em Melo 

 

Como introito ao estudo das miudezas das partes da oração, Melo conceitua 

sujeito: ―na oração o sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa e predicado é aquilo que 

se diz do sujeito‖ (MELO, 1970, p. 190). Não obstante tenha negado a análise lógica 

como equivalente à análise sintática, o sujeito é definido com base em critérios 

exclusivamente semânticos, que remontam à visão lógica da linguagem.  

Entendido como termo fundamental da oração, o sujeito é, para Melo, o ponto 

de partida. Tal consideração carece de maiores esclarecimentos, a fim de que não se 

atribua ao autor uma análise que não corresponda a suas intenções didáticas. 

 Não nos parece clara a ideia de se tomar como ponto de partida o sujeito, uma 

vez que, sem o desdobramento dessa afirmação em exemplos de análise, não se pode 

garantir que o autor esteja se referindo ao sujeito como ponto de partida no plano lógico, 



113 

 

por ser a coisa designada, sobre a qual recairá a predicação. Do ponto de vista 

gramatical, seria ilógico assim considerar o sujeito, tendo em vista que há orações que 

nem sequer contam com esse termo.  

Para Melo, ―o sujeito pode estar claro ou pode estar oculto na oração. Oculta-se 

o sujeito quando a forma verbal torna desnecessária a sua explicitação ou quando êle já 

figurou numa oração anterior‖ (MELO, 1970, p. 191). Dentre os autores aqui estudados, 

Melo é o primeiro a apresentar explicitamente uma nomenclatura classificatória para tratar 

das orações sem sujeito em oposição àquelas em que o sujeito é expresso. 

O autor considera possìvel, portanto, a omissão do sujeito quando há na 

desinência verbal formas que o identifiquem, ou quando o sujeito é recuperável pelo 

contexto, o que configura, na sua ocultação, uma elipse. Apesar disso, ao optar pelas 

nomenclaturas ―claro ou oculto‖, reforça a adoção de um critério sintático. Melo também 

classifica o sujeito em simples e composto, conforme a quantidade de núcleos que o 

preencham.  

Em capìtulo intitulado Sintaxe da concordância, Melo afirma que  

consiste a concordância no ajustamento de desinências entre têrmos 
subordinados e têrmos subordinantes da oração. É, portanto, uma consequência 
do flexionismo, isto é, da faculdade que tem algumas lìnguas (como o português) 
de indicar, por meio de alterações na terminação dos vocábulos os acidentes ou 
categorias gramaticais de gênero, número, caso, pessoa, tempo, voz, aspecto 
(MELO, 1970, p. 341). 
 

Em seguida, o autor acrescenta que a concordância não está no plano lógico, 

mas sim gramatical, e utiliza como argumento para sustentar essa afirmação o fato de 

que a concordância não é comum a todas as lìnguas, há lìnguas em que os termos 

subordinados não se flexionam em concordância. Além disso, tomando o inglês como 

exemplo, lìngua que em muito reduziu o seu sistema de flexão verbal, o autor nos mostra 

que a ausência de flexão não caracteriza obstáculo ao entendimento das relações entre 

os termos da oração.  

Dessa forma, ao reforçar o caráter gramatical da concordância e ao tratar desse 

fenômeno em termos de relação entre subordinado e subordinante, Melo remonta 

novamente à noção argumental subjacente à estruturação da sentença. Afinal, sendo a 

concordância um atributo da lìngua portuguesa para instituir entre verbo e sujeito, no caso 

da concordância verbal, e entre nomes, no caso da concordância nominal, identidade de 

número e pessoa, é preciso considerar que ao estabelecimento dessa relação precede a 

seleção de argumentos por parte dos termos subordinantes.  
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Assim, o verbo, ao selecionar o seu argumento externo, sujeito, imputa-lhe 

concordância em gênero e número. Por outro lado, se levarmos em consideração a 

afirmação de Melo em relação ao sujeito, que, para ele, é o ponto de partida, teremos de 

admiti-lo como ativador da concordância verbal e, portanto, o sujeito gramatical como 

subordinador do verbo que com ele concordará.  

Após conceituar a concordância, em item destinado ao tratamento das normas 

de concordância, Melo, mais uma vez, reforça o caráter descritivo de sua obra ao fazer o 

seguinte comentário:  

É fácil estabelecer um conjunto de regras para a concordância gramatical [...] tais 
regras ou normas resolveriam quase todos os casos de perplexidade do sujeito-
falante ou do escritor, embora limitassem a histórica e natural liberdade da sintaxe 
portuguêsa, produzindo uma construção rìgida, pesada, sem graça e 
vernaculidade, espécie de ―português para estrangeiros (MELO, 1970, p. 342). 
 

A análise do tratamento do sujeito em Melo evidencia a utilização de critérios 

sintáticos no tratamento da concordância e na classificação dos sujeitos em claro e oculto. 

Em outros momentos, contudo, o autor se vale de critérios semânticos para definir a 

categoria e para tratar dos tipos de sujeito indeterminado, assunto que será discutido 

posteriormente.  

 
 

4.6.1.2. Vozes verbais 

 

 Melo conceitua voz verbal da seguinte maneira: ―chama-se voz ao aspecto 

verbal caracterizado pelo papel do sujeito relativamente à ação expressa. Se o sujeito é 

visto como praticando a ação, a voz se diz ativa; se êle é visto como sofrendo a ação, a 

voz é passiva‖ (MELO, 1970, p. 138).  

 O autor explica, ainda, que o português difere do latim no que se refere a formas 

especiais para expressão da voz passiva e que, por isso, a lìngua se vale de um artifìcio 

de paráfrase com o verbo ―ser‖ seguido de um verbo no particìpio. É interessante notar 

que não há menção às estruturas de passiva com pronome ―se‖, justamente porque para 

Melo sentenças assim formadas são de sujeito indeterminado e, portanto, esse ―se‖ é um 

ìndice de indeterminação e não um pronome apassivador, não havendo voz passiva 

nesses casos.  

 Vale ressaltar que Melo também atribui caráter passivo às estruturas de verbo 

pronominal em que o sujeito não é propriamente o agente da ação, tais como ―batizei-
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me‖, ―crismou-se‖. Sabemos que muitos autores reforçam a ideia de que não se pode 

confundir passividade com voz passiva, uma vez que, mesmo na voz ativa, pode haver 

ideia de passividade; os exemplos de Melo confirmam essa afirmativa. Apesar disso, é 

sabido também que associar o conceito de vozes verbais apenas à atribuição de papéis 

temáticos ao sujeito reduz o escopo da definição apenas a exemplos prototìpicos, uma 

vez que a noção de vozes verbais diz respeito igualmente à estruturação sintática das 

sentenças, sendo a voz ativa a forma menos marcada delas.  

 Ao tratar da voz reflexa, Melo admite que alguns estudiosos, em consonância 

com o que prevê a NGB, tratam as estruturas do tipo ―brincando com canivete, Pedrinho 

feriu-se‖ como de voz reflexa, ―que será aquele em que o sujeito é agente e paciente ao 

mesmo tempo, pratica e sofre a ação indicada pelo verbo‖ (MELO, 1970, p. 139). O 

gramático, entretanto, se posiciona contrariamente ao acréscimo da voz reflexiva à 

descrição das vozes verbais, pois, segundo ele, ―a voz reflexa não se distingue da voz 

ativa, tanto é verdade que é inteiramente acidental a circunstância de, naquele caso, o 

paciente se identificar com a pessoa do agente‖ (MELO, 1970, p. 139).  

 A explanação de Melo corrobora a ideia de que o conceito de vozes verbais não 

está restrito a critérios semânticos relativos à atribuição de papéis temáticos de agente ou 

paciente ao sujeito, mas também está atrelado às formas de estruturação das sentenças. 

De fato, a noção de voz reflexiva, pelo menos tal como é comumente definida, é 

questionável. Melo salienta o caráter acidental que leva à identidade entre sujeito e 

agente.  

Poder-se-ia pensar, sobretudo, nessas sentenças como sendo de voz ativa, pois 

a reflexividade está no fato de o objeto se identificar com o sujeito, o que, conforme nos 

lembra Melo, é acidental. Além disso, embora o autor tenha utilizado apenas um exemplo 

que, em si, não reflexe as inúmeras possibilidades de estruturação de sentenças nas 

quais sujeito e objeto coincidam, há estruturas como ―Pedro assustou-se‖, em que o 

objeto reflete o sujeito, mas em que não se pode atribuir a ―Pedro‖ papel de agente.  

Da mesma forma, sentenças do tipo ―Marina cortou-se‖, fora de contexto, podem 

ser problemáticas quanto à voz verbal, se tomarmos como definição de voz reflexiva 

apenas como aquela em que sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Afinal, não se 

pode dizer se, nesse caso, Marina foi necessariamente agente da ação de cortar ou se 

algum agente externo foi o responsável pelo corte, o que implicaria a impossibilidade de 

considerar Marina como agente.  
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Com isso, Melo, em sua explanação, mostra-se sensìvel aos critérios sintáticos 

que devem ser considerados no tratamento das vozes verbais, enquadrando as estruturas 

de ―se‖ como sentenças de voz ativa, o que elimina muitos problemas de classificação. 

 

 

4.6.1.3. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 Melo considera a oração sem sujeito como uma anomalia da lìngua e afirma: 

―verifica-se o fenômeno de ausência do sujeito, quando a afirmação se concentra no 

predicado, que, nesse caso, não se refere a qualquer ser. O verbo é, pois, impessoal‖ 

(MELO, 1970, p. 195).  

 Tal fenômeno acontece, conforme o autor (1970, p. 195-196), nos seguintes 

casos: a) verbo haver existencial; b) verbo fazer ou haver indicando tempo decorrido; c) 

verbos que indicam fenômeno da natureza; d) verbo ser na designação de horas, dias e 

tempo em geral.  

 Já o sujeito oracional é abordado não como um tipo especial de sujeito, mas 

junto com própria definição da categoria. De acordo com Melo, ―habitualmente e 

normalmente, o sujeito tem por núcleo um substantivo ou palavra substantivada [...] por 

isso mesmo, tudo o que equivale a um substantivo – pronome, expressão, oração 

gramatical – pode ser sujeito‖ (MELO, 1970, p. 191). A essa definição, segue uma lista de 

exemplos retirados de clássicos tais como ―era natural que mais de uma menina gostasse 

dêles‖, extraìdo de Esaú e Jacó, romance machadiano (MELO, 1970, p. 191), que 

exemplifica o sujeito oracional.   

 

 

4.6.1.4 Sujeito indeterminado 

 

 Para Melo, quando o sujeito não é claro ou oculto, é indeterminado. ―O que torna 

indeterminado o sujeito é a intenção ou a situação do falante, que não sabe ou não quer 

individuar, precisar, apontar, o agente, o autor da ação ou da façanha‖ (MELO, 1970, p. 

193). É interessante notar que tal definição de sujeito indeterminado leva em 

consideração aspectos pragmáticos relativos à intencionalidade do falante, o que 
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condiciona a sintaxe de sua frase no que respeita a expressão do sujeito. Conforme Melo, 

―o sujeito indeterminado, pois, tem de partir da intenção ou da ignorância do falante, não 

importando muito as apresentações gramaticais‖ (MELO, 1970, p. 193).  

 Para o gramático, o sujeito indeterminado pode ser expresso por meio de verbo 

na terceira pessoa do plural sem referente no texto ou verbo na terceira do singular 

seguido de ―se‖ (ìndice de indeterminação do sujeito). Para ilustrar os tipos de sujeito 

indeterminado, Melo se vale de exemplos, dentre outros, de Camilo Castelo Branco, em 

Amor de Perdição, Lima Barreto, em Triste fim de Policarpo Quaresma e Drummond, 

respectivamente: ―em tôda a parte se pode orar e ser virtuosa, menos neste convento‖, 

―na nossa terra não se vive senão de polìtica‖, ―na minha opinião estão cortando as 

árvores‖ (MELO, 1970, p. 194-195).  

 Conforme os exemplos dados, Melo não distingue a construção verbo mais ―se‖, 

em que o verbo é transitivo direto, daquelas em que o verbo é transitivo indireto ou 

intransitivo. Para eles, em todos os casos trata-se de sujeito indeterminado. Em palavras 

do autor, o ―se‖ é ìndice de indeterminação em todos os exemplos. Apesar disso,  

a boa e tradicional sintaxe portuguêsa manda, no entanto, que fique no plural o 
verbo transitivo direto, se no plural estiver o substantivo que teoricamente lhe 
possa servir de sujeito: alugam-se casas, aceitam-se encomendas, consertam-se 
relógios, vendem-se móveis, afinam-se pianos, ouvem-se discos, empalham-se 
cadeiras, pegam-se ladrões. Agora, se dito substantivo vier preposicionado, então 
o verbo ficará sempre no singular: precisa-se de carpinteiros, trata-se de assuntos 
sérios, luta-se por ideais nobres, pensa-se em novos empreendimentos (MELO, 
1970, p. 194).  
 
 

Vale tecer alguns comentários acerca do tratamento do sujeito em Melo. O autor 

entende a indeterminação como uma terceira categoria na qual o sujeito pode ser 

enquadrado: claro, oculto, indeterminado. Com isso, mistura critérios sintáticos e 

semânticos, uma vez que a indeterminação está no plano do sentido. Sintaticamente, 

trata-se de um sujeito não expresso, de modo que a indeterminação poderia figurar como 

um tipo de sujeito oculto. 

 Soma-se a isso o fato de o gramático considerar o ―se‖ como ìndice de 

indeterminação do sujeito em todos os casos evidenciados, sem, contudo, destacar as 

estruturas do tipo ―trata-se de‖, em que há, na verdade, oração sem sujeito, visto que são 

expressões cristalizadas e sem atribuição de agente, uma vez que, nem sequer há 

indicação de ações; mesmo assim, exemplos desse tipo são listados como de sujeito 

indeterminado por Melo.  
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 Sabemos que, por razões didáticas já anunciadas na introdução da obra, o autor 

comenta qual é o uso abonado pela gramática tradicional e também, é claro, pela NGB, 

que, nos casos em que há verbo transitivo direto seguido de ―se‖, considera a estrutura 

como de voz passiva sintética e, portanto, o verbo concorda com o sujeito posposto a ele. 

Apesar disso, o autor afirma que o verbo, então, concorda com o seu ―suposto sujeito‖.  

 Compreendemos que o tratamento desses casos é um pouco mais complexo. 

Há a possibilidade se considerar que o sujeito como indeterminado e o sintagma que se 

segue ao verbo como seu objeto, mas, nesse caso, não seria coerente estabelecer 

concordância entre verbo e um ―suposto sujeito‖. Não seria menos ilógico supor que a 

gramática tradicional tenha formulado essa regra de concordância que não tem 

sustentação alguma do ponto de vista gramatical e mesmo semântico.  

 Parece-nos, contudo, que se por um lado a gramática tradicional tem 

recomendado a concordância entre verbo e o sintagma que se pospõe ao ―se‖, é porque o 

considera, de fato, sujeito de voz passiva, o que, embora passìvel de questionamentos, é 

coerente.  

 Não nos parece, portanto, razoável afirmar que em estruturas do tipo ―vendem-

se casas‖ o ―se‖ é um ìndice de indeterminação do sujeito e que, mesmo diante de um 

sujeito indeterminado, haja concordância entre verbo e suposto sujeito. Há que se 

considerar que, embora muito frequentemente estruturas desse tipo apresentem verbo no 

singular, em muitos casos o verbo aparece no plural. Dessa forma, há que se considerar 

que o uso consagra as duas estruturas como possìveis e aceitáveis, de modo que o dever 

do gramático é tentar descrever o que permite tal flutuação.  

Além das duas formas de se indeterminar o sujeito, já explicitadas, Melo define 

como tipo de indeterminação o sujeito indefinido, ―materialmente constituìdo pela 

expressão ―a gente‖, de valor indefinido. Exemplifica o autor com um trecho de Raquel de 

Queiroz: ―Passando num meio dia quente, ao trote penoso do cavalo, a gente pára ali, 

olha a sombra e o verde como se fosse para um cantinho do céu‖ (MELO, 1970, p. 194).  

Frequentemente, os falantes elaboram sentenças, principalmente na linguagem 

oral, em que ―a gente‖ e ―você‖ (a gente sempre quer algo melhor na vida. Você sabe que 

é sortudo quando encontra o amor da sua vida sem estar esperando.) aparecem como 

sujeitos de vaga referência, de referência indefinida, portanto.  Nessas orações, os termos 

―a gente‖ e ―você‖ não se referem a uma entidade especìfica, denominável, mas a todo e 

qualquer ser que passìvel de referenciação.  
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Dentre os autores aqui estudados, Melo é o primeiro a mencionar esse tipo de 

ocorrência, cada vez mais frequente na lìngua. Do ponto de vista semântico, não há 

problema em se considerar o sujeito indefinido como um tipo especial de indeterminação 

do sujeito, uma vez que, na essência, o sujeito indeterminado é também aquele cuja 

referência não se pode ou não se deseja precisar.  

Apesar disso, do ponto de vista sintático, e a categoria sujeito é sintática, 

estruturas com ―a gente‖ e ―você‖ não se assemelham àquelas que tradicionalmente são 

consideradas de sujeito indeterminado, pois uma das caracterìsticas que o definem é 

justamente ser um sujeito não expresso. Sintaticamente, em orações desse tipo o sujeito 

é simples, porém de referência indefinida. 

 

 

4.6.1.5. Anacoluto 

 

 Melo assim conceitua o anacoluto:  

gramaticalmente, é o anacoluto uma frase quebrada, isto é, uma construção 
interrompida e depois retomada com outra estrutura. O tipo mais comum de 
anacoluto é aquêle em que um elemento parece que vai ser sujeito da oração e 
acaba sem função sintática, figurando ao fim como objeto a palavra exprime a 
mesma ideia do suposto sujeito (MELO, 1970, p. 337).  
 
 

Dada a definição e alguns exemplos encontrados no domìnio literário, o autor 

revela-nos que, gramaticalmente, ―o anacoluto é sempre isto: mudança de construção, de 

que resulta ficar uma ou mais palavras sem função‖. Melo considera, entretanto, que, do 

ponto de vista estilìstico, a construção anacolútica assume ―valores e conotações 

diversas, muito importantes‖ (MELO, 1970, p. 338). 

Apesar disso, como afirma o autor na introdução da obra, o objetivo do seu 

trabalho é fornecer a estrutura da lìngua e explicitar as possìveis relações entre fala e 

escrita, de modo que conteúdos de outra natureza ou figuram em apêndices, apenas por 

questões didáticas, ou nem sequer são comentadas. No que se refere aos aspectos 

estilìsticos referentes ao anacoluto, o autor recomenda leitura de Said Ali e Sousa da 

Silveira. 

É interessante notar que Melo comenta apenas o que, para ele, é o tipo mais 

comum de anacoluto, o de sujeito. Sabemos, contudo, que qualquer elemento da oração 

pode ser topicalizado. Além disso, apesar de o exemplo dado pelo autor ―eu parece-me 
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que sim‖ (MELO, 1970, p. 338) confirmar a sua explanação, uma vez que, de fato, o 

objeto direto reflete o termo topicalizado sem função sintática, que, a princìpio seria o 

sujeito, há, na verdade, a retomada de um referente antecipado e sobre o qual uma nova 

informação é dada. 

As sentenças de tópico-comentário ou anacolúticas, como são reconhecidas 

pela tradição gramatical, geram um quadro de referência que introduz o discurso, 

normalmente com uma informação já conhecida para que, então, a nova seja veiculada já 

sob o escopo do termo topicalizado. No exemplo de Melo, o objeto da oração que se 

segue ao tópico retoma-o, o que é possìvel por conta de, no plano discursivo, haver um 

cruzamento entre o referente do tópico e do objeto direto.  

O mesmo ocorre em sentenças do tipo ―Marcelo, ele só compra roupa cara‖, em 

que sujeito e tópico compartilham o mesmo referente. Há que se considerar, entretanto, 

que não há obrigatoriedade no que se refere à identidade de referentes entre elemento 

topicalizado e elementos que exercem função sintática na oração que a ele se seguem. 

Em construções do tipo ―Móveis, eu fui ontem na Riodecor e é lá que vou mobiliar a minha 

casa‖ o tópico cria um quadro de referência que suscita um campo semântico relacionado 

ao mobiliário, assunto sobre o qual os falantes vão discorrer em seguida; entretanto o 

tópico não é retomado por nenhum elemento gramatical da sentença SVO.  

Assim, poder-se-ia dizer que os exemplos e a explanação de Melo acerca do 

anacoluto contemplam apenas um tipo especìfico dessas construções: aquelas em que há 

identidade de referente entre o tópico e um termo da oração SVO. 

 

 

4.7. Características gerais da Gramática normativa da língua portuguesa de Rocha Lima  

 

 A gramática de Rocha Lima segue a divisão em três partes: fonética e fonologia, 

morfologia e sintaxe, que rende 37 capìtulos. Antes de adentrar os estudos gramaticais, a 

obra é iniciada pelos dados biográficos do autor. É uma edição póstuma e, então, as 

primeiras páginas da gramática são destinadas à retrospectiva da trajetória de Rocha 

Lima como professor e autor de inúmeras obras nas áreas de filologia, gramática e 

literatura.  

 São também elaboradas algumas notas que visam a explicitar as diretrizes da 

48.ª edição, atualizada conforme o Acordo Ortográfico e já acrescida das últimas 
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modificações feitas pelo próprio autor na 31.ª edição. Conforme Angela Maria da Rocha 

Lima, autora das notas a que nos referimos, esta edição conserva ao máximo os traços 

de autoria e a originalidade da obra, de modo que as modificações restringem-se à 

atualização ortográfica. Assim, não há alterações em relação às doutrinas do autor, à 

normatividade de sua gramática, bem como ao didatismo com que foi escrita.  

 Após algumas homenagens, em seção intitulada ―Profissão de fé‖, que faz as 

vezes de um prefácio, o espìrito da gramática de Rocha lima é resumido com trechos 

escritos pelo próprio autor em edições anteriores. Neles, as diretrizes de sua obra são 

definidas. Trata-se de um material cujo objetivo é o ensino da norma culta do idioma 

nacional de modo simples, claro e sistematizado.  

 No que diz respeito às suas bases doutrinárias,  

procurou o autor equilibrar, com avaro e prudente critério de seleção, as variadas 
e muita vez conflitante correntes da linguìstica moderna, naquilo que lhe pareceu 
pertinente à finalidade dos estudos da teoria gramatical. Com tal proceder, 
preservou-se da precipitação de aderir cegamente à ditadura das últimas e 
passageiras ―novidades‖ importadas, assim como aos ouropéis de uma 
terminologia quase sempre também superfluamente inovadora (ROCHA LIMA, 
2011, p. 27).  
 

A primeira edição da Gramática normativa da língua portuguesa, que data de 

1957, faz parte do que Cavaliere (2001) define como perìodo linguìstico. A leitura do 

excerto acima, entretanto, revela-nos que Rocha Lima foi cauteloso em relação à adoção 

das novas tendências, o que se justifica pelo contexto em que sua gramática foi produzida 

e publicada, pela trajetória do autor e, sobretudo, pelo seu objetivo didático-pedagógico.  

Há, no princìpio da obra, homenagem a Antenor Nascentes, a cuja obra Rocha 

Lima atribui pioneirismo. Nascentes, Said Ali, Diez, Meyer-Lübke e tantos outros 

integrantes da geração filológica são citados nas teses de morfologia, por exemplo, fato 

que, além da devoção a Nascentes, revela sua doutrinação teórica.  De acordo com Silva 

(2011), 

a obra desempenhou papel relevante no ensino da lìngua na segunda metade do 
século XX,  e com sucessivas edições em que o autor a ―retocou e enriqueceu‖ 
com novos conceitos, ainda se mantém como um dos manuais didáticos mais 
consultados por aqueles que se interessam pelos estudos vernáculos. [... ] Ainda 
de acordo com o autor da Proposta de Periodização dos estudos linguìsticos no 
Brasil [Cavaliere], Rocha Lima se inscreve entre os membros de um grupo de 
excelentes pesquisadores, fiéis às bases da Filologia Românica, mas suscetìveis 
a novas influências, ainda que de maneira superficial. Não se pode dizer que 
tivessem adotado completamente os preceitos trazidos pela Linguìstica Geral, mas 
não os rejeitavam tampouco, o que torna indevida a inclusão de suas obras no 
que hoje se denomina, até pejorativamente, de ―tradição gramatical brasileira‖ 
(SILVA, 2011, p. 86). 
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Na introdução, Rocha Lima (2011, p. 35) começa por definir o conceito de 

linguagem como ―qualquer processo de comunicação: a) mìmica, b) semáforo, c) 

transmissão de mensagens por meio de bandeiras ou espelhos ao sol...‖. Conforme o 

autor, ―para a lingüìstica, porém, só apresenta interesse aquele tipo de linguagem que se 

exterioriza pela palavra humana, fruto de uma atividade mental superior e criadora‖ 

(ROCHA LIMA, 2011, p. 35). 

A expressão linguìstica é, então, dividida em fala e escrita, sendo aquela a 

autêntica expressão da linguagem, que conta não só com as palavras, mas com todo o 

aparato fìsico: gestos, fisionomia, entonação, para exprimir o senso de verdade que se 

deseja, ao passo que a escrita é apenas um recorte da verdadeira linguagem dos 

homens.  

Por conta disso, de acordo com o autor, o exame da natureza e do 

funcionamento da linguagem deve partir da fala para a escrita, ―a qual se entenderá, 

assim, como uma espécie de linguagem mutilada, cuja eficácia estará na dependência da 

maior ou menor habilidade com que conseguirmos obviar à falta inevitável dos elementos 

expressivos auxiliares‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 36). 

Em seguida, em capìtulo intitulado ―lìngua e estilo‖, a lìngua é definida como ―um 

sistema: um conjunto organizado e opositivo de relações, adotado por determinada 

sociedade para permitir o exercìcio da linguagem entre os homens‖ (ROCHA LIMA, 2011, 

p. 36).  É evidente que tal definição reflete a influência da corrente estruturalista na 

concepção de lìngua. Além disso, sabemos que a dicotomia saussuriana lìngua e fala 

estabelece esta última como individual, e aquela como produto social e objeto de estudo 

da Linguìstica.   

Na mesma linha, Rocha Lima define a lìngua como ―fato social por excelência, é 

aquele acervo de sons, estruturas vocabulares e processos sintáticos que a sociedade 

põe à disposição dos membros de uma comunidade linguìstica‖ (2011, p. 36). Para o 

gramático, agem sobre a lìngua duas forças equilibradoras: uma que é espontânea, 

desagregadora, certamente ocasionada pela lìngua em uso e outra de caráter coercitivo, 

disciplinante, que é, com certeza, a gramática normativa. Em contrapartida, o estilo, 

segundo o autor, pode ser identificado na individualidade com que o falante seleciona e 

organiza os elementos do sistema em prol da sua expressão.  

Rocha Lima também aponta o fato de que ―dentro da ampla coesão da lìngua, 

cabem vários aspectos, que se influem mutuamente, determinados não só pela situação 

cultural, ou psicológica, dos que usam dela, senão também pela ação de fatores 
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geográficos, ou sociais‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 37). Com isso, o autor se refere aos 

dialetos, agrupados em duas modalidades, a de calão ou a de gìria e lìngua profissional.  

A primeira delas é relativa à linguagem falada por aqueles que estão à margem 

da sociedade; já a segunda, à lìngua compartilhada por um grupo que, se for de elevado 

prestìgio social, é entendida como lìngua técnica ou profissional. Reconhecemos esses 

tipos de variação linguìstica, no entanto não são os únicos. O autor, apesar de mencionar 

a variação regional e social, focaliza apenas esta.  

Por fim, é dado o conceito de gramática normativa: ―é uma disciplina, didática 

por excelência, que tem por finalidade codificar o ―uso idiomático‖, dele induzindo, por 

classificação e sistematização, as normas que, em determinada época, representam o 

ideal da expressão correta‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 38). O gramático adiciona o fato de 

que essa lìngua ideal é determinada pelas classes sociais de prestìgio, que se inspiram 

nos grandes autores.  

No que respeita à NGB, apesar de ter o autor participado da comissão, sua obra 

não é subserviente à Nomenclatura. Rocha Lima nunca deixou, por exemplo, ―de 

distinguir termos como ―objeto indireto‖ e ―complemento relativo‖ e de redistribuir os 

―adjuntos adverbiais‖ segundo suas caracterìsticas semântico-funcionais‖ (HENRIQUES, 

2011, p. 44). 

Na divisão tripartida, atribui à fonologia o estudo dos fonemas e da combinação 

entre eles, da prosódia e da entoação. À morfologia, o estudo das formas, da estrutura 

das palavras e de sua classificação e à sintaxe, eixo de estudo que nos interessa, a 

análise da construção da frase. 

 

 

4.7.1. A sintaxe em Rocha Lima 

 

 A parte destinada ao estudo da teoria geral da frase e da sua análise inicia-se 

com a definição de frase: ―é uma unidade verbal com sentido completo e caracterizada 

por entoação tìpica: um todo significativo, por intermédio do qual o homem exprime seu 

pensamento e/ou sentimento‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 285). 

 Em Rocha Lima, a ideia de frase como manifestação de um juìzo é mantida e a 

oração é assim delineada: ―é a frase — ou membro de frase — que se biparte 

normalmente em sujeito e predicado‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 285). O modalizador 
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―normalmente‖, antecipa as considerações do autor acerca da possibilidade de as orações 

não conterem sujeito.  

 Apesar disso, ao diferençar frase de oração, o filólogo afirma que a frase nem 

sempre contém a estrutura completa da oração, sujeito e predicado. Mais uma vez, o 

autor remonta a critérios filosóficos, uma vez que considera a oração bipartida como 

fundamental à expressão da lógica. Estabelece, ainda, que a diferença entre frase e 

oração consiste na oposição entre forma e conteúdo. Do ponto de vista da forma, só é 

oração a frase que contém sujeito e predicado, ao passo que qualquer palavra que 

transmita uma mensagem pode ser uma frase.  

 O gramático argumenta que ―em ―Quero que você leia este livro‖, o conjunto 

―que você leia este livro‖ é uma oração quanto ao critério formal, porque possui os termos 

lógicos fundamentais; não é, porém, por seu conteúdo, uma frase, uma vez que não tem 

sentido unitário e completo‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 288). Mesmo reconhecendo que há 

orações sem sujeito, resta dúvida em relação à definição de oração, uma vez que, sendo 

o sujeito e o predicado essenciais à lógica da oração, como interpretar as orações sem 

sujeito do ponto de vista da lógica?  

 No que respeita à análise sintática, o autor recomenda que se parta do verbo 

para que se descubra a sua transitividade e, em seguida, o sujeito seja identificado, a fim 

de que não haja nenhum problema de concordância derivado da equivocada interpretação 

de um termo outro como sujeito.  

 Cabe ressaltar que, embora a obra de Rocha Lima seja declaradamente uma 

gramática normativa, os fatos da lìngua são tratados muitas vezes numa perspectiva 

descritiva. Tal afirmação encontra respaldo em esclarecimentos como o seguinte: ―É 

habitual, ainda que não sistemática, a inversão do sujeito a VERBOS INTRANSITIVOS 

como aparecer, chegar, correr, restar, surgir, etc. — o que pode levar o leitor a interpretar 

como objeto direto o sujeito posposto‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 292). 

 Entendemos que o autor, nesse excerto, se refere a exemplos do tipo ―chegou 

as encomendas‖, no qual o sujeito posposto ao verbo intransitivo não estabelece com ele 

relação de concordância por ser, dada a posição por ele ocupada na sentença, 

reinterpretado pelo falante como objeto do verbo. É evidente que tal afirmação denota 

uma análise descritiva da lìngua, que aponta para fenômenos como o da inversão do 

sujeito, que afeta a concordância por vezes.   

 O teor normativo da gramática de Rocha Lima, contudo, parte justamente da 

descrição desses fatos como elucidação do que se deve evitar na tentativa de adequar-se 
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à norma culta. Introduz o trecho destacado aqui um alerta: ―Uma inversão que requer 

cuidado‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 292), seguido de recomendações para que se evite 

esse incidente. Assim, vai se revelando o caráter normativo da Gramática normativa da 

língua portuguesa.  

 Conforme Silva (2011, p. 86), ―é bem verdade que, de acordo com as 

concepções linguìsticas de sua época, Rocha Lima demonstra em sua Gramática a 

preocupação com a fixação de uma norma padrão, calcada apenas em abonações de 

textos literários, ainda que, além dos portugueses, sejam também citados exemplos de 

autores brasileiros‖. Não é menos verdade, porém, que as prescrições do autor partem 

por vezes de desvios à norma padrão observáveis na linguagem corrente e utilizados 

como modelo a ser evitado.  

 Além disso, o uso de exemplos eminentemente literários é tìpico da geração de 

filólogos a que pertence Rocha Lima e, ainda que em alguns momentos sejam utilizados 

exemplos de escritores portugueses, o autor demonstra estar sensìvel aos fatos do idioma 

nacional quando os menciona, mesmo que como exemplo de incorreção.  

 No que se refere à concordância, a exposição acerca da inversão do sujeito 

pode ser usada como argumento favorável à ideia de que o sujeito é o ativador da 

concordância verbal, uma vez que, fora da sua posição prototìpica a concordância é 

muitas vezes prejudicada, conforme nos mostra o autor.  

 O tratamento da concordância verbal e nominal consiste, na obra, numa 

listagem de casos especiais de concordância em que são recomendados alguns usos. 

Não há sequer definição do que seja concordância, não havendo, portanto, menção ao 

critério sintático de definição do sujeito. A coordenação e a subordinação são tratadas 

apenas no âmbito da oração. Ambos os assuntos serão retomados nos próximos 

capìtulos.  

 Especificamente no que se refere ao sujeito, é interessante notar que o autor o 

referencia como termo básico da oração. É certo que se poderia pensar em básico como 

sinônimo de essencial, sobretudo porque a ele se opõem os termos integrante e 

acessório, usados para enquadrar as demais funções sintáticas além do sujeito e do 

predicado.  

Apesar disso, ao optar pelo termo básico, o autor, em certa medida, evita a 

incoerência de se tomar como essencial – nomenclatura comumente usada pela 

gramática tradicional para definir o sujeito – um termo que pode não figurar na sentença. 

Sabemos que há matizes semânticos e que o termo básico, nesse caso, apesar de 
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suscitar a ideia de algo basilar, substancial à oração, não compromete a definição com a 

ideia de um elemento que não poderia estar ausente, quando, de fato, pode estar.  

Ainda no que se refere à análise sintática, conforme o autor, não se deve contar 

com desdobramentos psicológicos, ou seja, a análise de uma sentença não se deve 

apoiar em equivalentes semânticos, mas sim na sintaxe da estrutura em si. Para ratificar 

essa informação, o autor se vale de palavras de Said Ali, que comenta que a análise do 

linguista deve se limitar à expressão dos vocábulos.  

Apesar disso, o próprio autor incorre nesse equìvoco ao tratar das estruturas 

denominadas por ele como relativos condensados; afinal, trata-se de uma análise que 

lança mão do desdobramento da sentença gramatical em equivalentes semânticos. 

Conforme o autor, esses relativos ―trazem o antecedente incorporado em si‖ (ROCHA 

LIMA, 2011, p. 164). 

Os relativos condensados figuram em sentenças do tipo: ―Quem espera sempre 

alcança. Traiu a quem lhe fora tão fiel. Não teve que objetar. Fez quanto pôde‖ (ROCHA 

LIMA, 2011, p. 337). O gramático explica que  

os relativos que, quem, quanto, onde e como podem usar-se sem antecedente, ou 
melhor — podem condensar em si duas funções: uma de um termo da oração 
principal, e outra de um termo da oração adjetiva. Assim que, num perìodo como 
este: Não há quem dele se apiede — o quem encerra e implica dois elementos 
(ninguém / que), o primeiro dos quais é o objeto direto da oração principal, e o 
segundo o sujeito da oração adjetiva: Não há ninguém (ROCHA LIMA, 2011, p. 
337).  
 

Ora, sintaticamente, não há equivalência entre ―não há quem dele se apiede‖ e 

―não há ninguém que dele se apiede‖. São estruturas sintáticas distintas que exigem, 

portanto, análises diferentes, ainda que, do ponto de vista semântico, seja possìvel 

imaginar o desdobramento da primeira oração na segunda. No primeiro caso, o relativo 

introduz uma oração subordinada substantiva em função de sujeito; no segundo, a 

posição do sujeito é preenchida pelo pronome ―ninguém‖ e a oração introduzida pelo 

relativo, não mais sem antecedente, faz as vezes de um adjetivo.  

 Além disso, a ideia de que o relativo sem antecedente condensa duas formas é 

posta em xeque diante de estruturas do tipo ―quem quer que seja‖, em que o 

desdobramento em ―aquele que quer que seja‖ não nos parece aceitável e nem mesmo 

equivalente do ponto de vista semântico.  

 Conforme Said Ali (apud Bechara 1999),  

em proposições como quem porfia mata a caça, quem espera sempre alcança, 
servimo-nos de um pronome visivelmente destituìdo de antecedente. Mas como o 
vocábulo quem aì sugere a noção de ―homem (ou mulher) que‖, ―alguém que‖, 
sentimo-nos propensos a ladear a questão linguìstica, analisando não já o 
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pronome tal qual em tais frases se apresenta, mas sim o seu equivalente 
semântico. Esse método condenável, de conciliação forçada, não satisfaz todavia 
ao espìrito quando aplicado a quem quer que, expressão ampliativa do mesmo 
pronome quem nestas proposições: quem quer que o disse: não faças mal a quem 
quer que te ofenda. SWEET propõe para o pronome nas condições dos dois 
primeiros como dos dois últimos exemplos a denominação de relativo condensado 
―por desempenhar o próprio relativo também funções de antecedente‖. 
Qualificativo cômodo, sem dúvida, mas não ditado pelo critério histórico-
comparativo. Estudos mais rigorosos (DELBRÜCK e BRUGMANN) permitem 
presumir que o pronome em questão deve a sua origem a uma causa dupla: ao 
interrogativo quem nas interrogativas indiretas e ao indefinido quem.  
 

Bechara (1999), apesar de reconhecer que alguns autores recorrem a essa 

análise, condena o método da substituição. De fato, não se pode admitir uma análise 

sintática que se apoia num desdobramento semântico e que, em casos como os 

exemplificados por Said Ali, não se sustenta. 

Cabe ressaltar ainda que, em Rocha Lima, os processos de coordenação e de 

subordinação são tratados apenas no âmbito oracional. Apesar disso, o conceito de 

constelação sintática (p. 357) a que o autor alude, remetendo à gramática de Celso 

Cunha, apresenta uma visão de sintaxe não fragmentada. Para ele, os perìodos 

compostos por coordenação e subordinação, embora careçam de desmembramento para 

fins didáticos, não podem ser entendidos isoladamente, uma vez que são 

interdependentes.  

É evidente que se pode pensar numa dependência semântica, no caso das 

coordenadas e numa dependência sintática, no caso das subordinadas, e, acreditamos, é 

nisso que a gramática tradicional se apoia para distinguir a coordenação da subordinação 

com o argumento de que nesta há dependência entre orações, ao passo que, naquela as 

orações são independentes. Apesar disso, é claro, não se pode negar que o conceito de 

constelação sintática considera o perìodo como um bloco coeso no plano das ideias e da 

sintaxe.  

 

 

4.7.1.1. O sujeito em Rocha Lima 

 

 Definidos como termos básicos da oração o sujeito e o predicado são assim 

conceituados respectivamente por Rocha Lima: ―o ser de quem se diz algo‖ e ―aquilo que 

se diz do sujeito‖. É evidente que apenas o critério semântico prevalece na definição de 

ambos os termos da oração.  
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 Quando o sujeito é expresso, segundo o autor, pode ser representado por um ou 

mais substantivos ou palavras equivalentes, como os pronomes. O que determina a 

quantidade de palavras que irão compor o sintagma nominal em função de sujeito é de 

ordem pragmática e diz respeito à intenção ou necessidade de se ―precisar ou restringir a 

significação do substantivo‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 288). 

 O autor distingue, então, o sujeito simples do composto, tendo em vista a sua 

quantidade de núcleos, e trata da colocação do sujeito na oração. Reforça a ideia de que 

a estrutura prototìpica do português é SVO: ―considera-se ordem direta aquela em que o 

sujeito vem no rosto da oração, seguindo-se-lhe o verbo acompanhado dos seus 

complementos, com o primeiro lugar entre estes reservado para o objeto direto‖ (ROCHA 

LIMA, 2011, p. 290).  

 Sabemos que, com a perda do sistema de casos, comum à lìngua latina, a ordem 

com que os elementos são dispostos na oração é um grande indicativo da função sintática 

que ocupam. Apesar disso, é claro, a lìngua portuguesa oferece-nos ―grande liberdade de 

movimentos neste particular, permitindo-nos, com frequência, adotar a ordem inversa‖ 

(ROCHA LIMA, 2011, p. 290). 

 O autor, então, comenta os casos em que essa inversão verbo + sujeito já está 

consagrada pela gramática tradicional, são eles (ROCHA LIMA, 2011, p. 291-292): 

 

a) Nas orações interrogativas, iniciadas por que, onde, quanto, como, quando e 

porque: Que desejam vocês? Onde estão as crianças? Quanto custou o livro? 

Intercalando-se a locução é que, deixa de prevalecer tal preferência: Que É QUE 

vocês desejam? Quando É QUE o navio chegará?  

b)  Nas orações da voz passiva, construìdas com a partìcula se: Vendem-se carros 

usados. Não se aceitam reclamações posteriores. 

c)  Nas orações que contêm uma forma verbal do imperativo — sempre que, para 

efeito de realce, for enunciado o pronome pessoal sujeito: Eu não cumprirei essas 

ordens absurdas; cumpre-as tu, se quiseres. 

d) Com os verbos dizer, perguntar, responder, etc., nas orações que aparecem como 

elemento adicional em que se acrescenta a pessoa que proferiu a oração anterior: 

Renunciarei ao cargo! disse o ministro. 

e) Quando a oração se inicia por advérbio fortemente enfático: LÁ vão eles, lá vão... 

AQUI está o seu dinheiro!  
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 Sabemos que as questões pragmáticas influenciam diretamente a estruturação da 

sentença. Como o português é uma lìngua que, apesar de ter perdido o sistema de casos, 

conserva a possibilidade de deslocamento dos constituintes da ordem SVO, o que, muitas 

vezes, determina quais termos encabeçarão a sentença são as necessidades discursivas 

do falante. O deslocamento à esquerda, as sentenças de tópico-comentário e, ainda, a 

escolha do elemento a ser topicalizado são determinados por fatores extralinguìsticos que 

circulam na esfera da comunicação.  

 Com isso, não se pode negar, por exemplo, que o falante topicaliza o elemento que 

julga como conhecimento partilhado entre os seus interlocutores para que, então, a 

informação relevante seja acrescentada. É interessante notar que a Gramática normativa 

da língua portuguesa, contudo, ao tratar da colocação do sujeito na oração, apresenta-

nos o contexto sintático que favorece o deslocamento do sujeito à direita da sentença, ou 

seja, sua colocação posposta.  

 Apesar disso, a análise dos exemplos oferecidos pelo autor revela-nos a 

impossibilidade de se tratar da ordem de colocação do sujeito na oração sem levar em 

conta os aspectos discursivos envolvidos na produção dessas sentenças, uma vez que, 

mesmo sabendo que há estruturas sintáticas cristalizadas, como as de voz passiva 

sintética, as motivações para essa cristalização não estão na sintaxe.  

 Nas orações interrogativas de constituinte Q, a posição do sujeito, posposto ao 

verbo, justifica-se pela topicalização do elemento que se quer descobrir. Em: ―Quanto 

custou o livro?‖, o que se deseja saber é o preço; o produto, o livro, já está dado. O autor 

aponta, entretanto, a clivagem como inibidora dessa preferência pela inversão sujeito 

verbo em sentenças interrogativas. Parece-nos a clivagem ser um argumento de fato 

sintático que justifica a preferência, nesses casos, pela não inversão do sujeito. Devido ao 

travamento sintático, a estrutura ―é que‖ inibe o deslocamento do sujeito à direita, 

tornando-o raro.  

 A estrutura da voz passiva sintética cristalizou-se em VTD + se + sujeito. Sabemos 

que uma das motivações para essa cristalização é a reinterpretação do sujeito como 

objeto, dado o grau de passividade que ele carrega e também o desejo do falante de 

omitir o agente da ação por ignorância ou por não querer revelar sua identidade.  

 Os exemplos dados em c, d, e e também são condicionados por fatores de ordem 

discursiva, uma vez que a inversão sujeito-verbo se justifica por ser a informação 

relevante não o sujeito, mas, em c, o que se ordena, em d, o ato de dizer e, no caso dos 

advérbios, em e, o termo que está no escopo da circunstância, que nunca é o sujeito.  
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 Tendo em vista a possibilidade de se deslocar o sujeito na sentença, a questão que 

se coloca é o que nos permite, então, atribuir o papel de sujeito a essas palavras mesmo 

fora de ordem prototìpica SVO. É evidente que a junção dos aspectos sintático e 

semântico norteia-nos em relação à designação do sujeito. Apesar disso, a análise da 

lìngua nos revela que esses critérios não são suficientes e que, em muitos casos, tal 

como na posposição do sujeito de verbos intransitivos, que Rocha Lima trata como casos 

problemáticos no que diz respeito à concordância, o falante reinterpreta o sujeito como 

objeto e deixa, portanto, de realizar a concordância, como em ―chegou as encomendas‖.  

 Cabe ressalta que os sujeitos de verbos inacusativos conservam caracterìsticas 

próprias, que os inserem numa posição medial em relação aos sujeitos de verbos 

transitivos e aos complementos diretos. Autores como Mira Mateus et al (2003: p. 510) 

defendem a ideia de ―o sujeito de verbos inacusativos comporta-se como um argumento 

interno directo‖. Partindo desse pressuposto, não é difìcil compreender o porquê de, por 

vezes, a inversão levar a não concordância.  

 Há argumentos sintáticos que podem justificar a declaração de Mira Mateus et al 

(2003), como, por exemplo, o fato de esses sujeitos poderem figurar em construções de 

particìpio absoluto, comportamento que os aproxima dos complementos diretos dos 

verbos transitivos, dada a impossibilidade de se produzir sentenças em que os sujeitos 

desses verbos atuem em construções de particìpio absoluto, conforme comprova o 

contraste entre os exemplos a seguir: ―os miúdos chegaram‖, ―chegados os miúdos‖ ―os 

miúdos viram o filme‖, ―visto o filme‖, ―*vistos os miúdos o filme‖ (MIRA MATEUS et al, 

2003, p. 510). 

 Apesar disso, o sujeito dos verbos inacusativos não pode ser substituìdo por clìticos, 

mas por pronomes pessoais, o que marca a atribuição de caso nominativo. Por conta 

disso, ―*chegaram-nos‖ não é possìvel, mas ―eles chegaram‖ o é, ao passo que ―viram-no‖ 

também é possìvel, em contraste com ―*viram-no o filme‖ (MIRA MATEUS et al, 2003, 

p.510). A comparação entre as sentenças e as possibilidades de estruturação sintática 

revela-nos que, se por um lado o sujeito de verbos inacusativos conserva caracterìsticas 

que o aproxima do complemento direto dos verbos transitivos, por outro, seu 

comportamento em determinados contextos sintáticos reafirma a pertença à categoria 

sujeito.  

 O fato de esses sujeitos compartilharem traços dos complementos diretos, 

entretanto, nos auxilia a compreender os porquês de a concordância não ser efetuada, 

por vezes, quando esse sujeito é posposto, como também nos dá segurança para afirmar 
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que, nesses casos, o sujeito é reinterpretado como argumento  interno. Se a simples 

inversão da posição prototìpica SVO leva ao apagamento das propriedades sintático-

semânticas do sujeito, de modo que o falante não realiza a concordância, há que se 

considerar que a posição, ou seja, o sujeito como tópico é um dos critérios essenciais ao 

seu reconhecimento. 

 Relativamente à concordância verbal, Rocha Lima apresenta-nos os casos gerais, 

não há definição do que seja o mecanismo de concordância. O autor lista as regras gerais 

e especiais, que são acrescidas de exemplos. Cabe destacar que, em seus 

esclarecimentos, salta o viés descritivo da lìngua.  

 O autor, por exemplo, ao tratar da concordância do verbo com sujeito composto por 

segunda e terceira pessoas, o que conforme a norma padrão implica flexão do verbo na 

segunda pessoa do plural, mostra que ―não é fácil documentar a sintaxe canônica (isto é: 

tu + ele ou eles = vós) na linguagem contemporânea do Brasil‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 

473). Rocha Lima comenta que tal concordância soa artificial no PB e afirma que o uso 

corrente consagrou a forma em terceira pessoa do plural. No tratamento da concordância, 

sobressai a análise descritiva da lìngua presente nos comentários feitos pelo autor acerca 

dos usos mais frequentes e prediletos dos escritores da atualidade e nos exemplos 

fornecidos, que ratificam o uso corrente.  

 

 

4.7.1.1.1. Vozes verbais 

 

 De acordo com Rocha Lima, o verbo muda de forma para exprimir as ideias de 

modo, tempo, número, pessoa e voz. ―Chama-se VOZ ao acidente que expressa a 

relação entre o processo verbal e o comportamento do sujeito‖ (2011, p. 170). Para o 

autor, as vozes são ativa e medial, sendo esta última dividida em passiva, reflexiva e 

dinâmica.  

 A voz ativa é aquela ―em que o sujeito é o agente do processo indicado pelo verbo: 

O prisioneiro fugiu. Um incêndio destruiu o velho casarão‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 170). 

Já a voz medial é caracterizada ―pela anexação à forma ativa de um pronome átono da 

mesma pessoa do sujeito gramatical‖. Ao considerar a voz medial, dividida em três 

modalidades, o gramático contempla diferentes matizes semânticos e elimina os 

problemas que derivam da análise do sistema de vozes verbais que leva em conta 
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apenas exemplos prototìpicos em que o sujeito assume os papéis de agente, paciente ou 

acumula ambos os papéis.  

 Definições como essa tornam problemáticos os casos em que se tem um sujeito que 

não é nem agente nem paciente – poder-se-ia dizer experienciador, como em ―Ana 

assustou-se com o barulho da motocicleta‖ – mas o verbo apresenta um clìtico reflexivo a 

ele acoplado. Dessa forma, ao estabelecer critérios que contam com nuances semânticas, 

exemplos como o supracitado são contemplados e coerentemente descritos.  

 O tratamento das vozes verbais tem de levar em conta aspectos sintáticos e 

semânticos, uma vez que apesar de a atribuição de vozes ao verbo estar diretamente 

relacionada ao papel semântico que o sujeito assume: agente, paciente, experienciador, 

entre outros, não se pode esquecer que a voz verbal diz respeito também à estruturação 

sintática da sentença. Nesse sentido, a voz ativa pode ser entendida como a forma não 

marcada de construção sintática, ao passo que voz medial já apresenta marcas 

especìficas, exigindo um pronome clìtico reflexivo, um clìtico com caráter apassivador ou 

uma locução verbal composta de verbo auxiliar e particìpio.  

 Ao diferençar voz ativa e medial, entretanto, o autor não faz menção aos critérios 

sintáticos relativos à estruturação da sentença em voz ativa, apenas define-a como sendo 

aquela em que o sujeito é agente. Em sentenças do tipo ―o meu dente está infeccionado‖, 

―O Marcelo ficou chateado‖, ―o pneu furou‖, não se pode dizer que o sujeito é agente do 

processo verbal; mesmo assim, em todos os casos o verbo está na voz ativa, daì a 

necessidade de se levar em conta os aspectos sintáticos que subjazem à formação das 

vozes ativa e passiva.  

 Quanto à voz medial, o autor define-a com base em critério morfossintático e divide-

a em três modalidades, utilizando-se, para isso, de critérios semânticos. A voz passiva é 

aquela ―em que o sujeito é o paciente do processo verbal: Destruiu-se o velho casarão‖, 

podendo ser, conforme o autor, constituìda de verbo ser + particìpio, ―Foi destruìdo o 

velho casarão‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 170). 

 A voz reflexiva é aquela ―em que a ação parte voluntariamente do sujeito e sobre ele 

recai (de tal sorte, que ele encarna, a um só tempo, o agente e o paciente do processo 

verbal): Desmoralizado, o ditador matou-se‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 170). Por fim, a voz 

dinâmica é aquela ―em que se exprime a mudança de situação do sujeito, mas sem 

intervenção da vontade dele: Fernanda feriu-se num espinho da rosa‖. Para o autor, ―esta 

modalidade pode traduzir, ainda, uma atividade interna que se passa com o sujeito, sem 

que, igualmente, tenha ele contribuìdo para tal: Os cristãos arrependem-se de seus 
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pecados‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 170). O gramático também afirma que esse tipo de 

construção ocorre com sujeitos animados e inanimados.  

 A abordagem das vozes verbais em Rocha Lima elimina muitos dos problemas de 

análise da relação entre voz e atribuição de papel temático ao sujeito, uma vez que 

estabelece um leque de possibilidades no que se refere ao sujeito não agente, que pode 

assumir outros papéis além do de paciente. Os esclarecimentos acerca da voz medial que 

considera critérios morfossintáticos e gradientes semânticos é, sem dúvida, uma 

contribuição da obra de Rocha Lima para a descrição gramatical.  

 

4.7.1.1.2. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 A impessoalidade verbal é tratada na Gramática normativa da língua portuguesa 

junto com os verbos defectivos, que, segundo o autor, ―são verbos que não têm a 

conjugação completa‖ e se dividem em impessoais e unipessoais, sendo o primeiro 

comum em orações sem sujeito, em que o verbo fica na terceira pessoa do singular e o 

segundo comum às orações que expressam vozes ou ruìdos de animais e que, portanto, 

são usados apenas na terceira pessoa do singular. Fazem parte desse grupo os verbos 

como abolir e precaver-se, cujo paradigma verbal é incompleto. 

 O autor exemplifica os verbos do primeiro tipo em ―chover, nevar, trovejar‖ (ROCHA 

LIMA, 2011, p. 219), são todos, é claro, verbos que expressam fenômenos da natureza, 

explicação que é retomada posteriormente em item destinado ao tratamento da oração 

sem sujeito. ―Pode dar-se o caso de a oração ser destituìda de sujeito: com ela, referimo-

nos ao processo verbal em si mesmo, sem o atribuirmos a nenhum ser. Nem há o 

propósito de esconder o sujeito, atitude psicológica orientadora das construções 

indeterminadas‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 289). Além dos verbos que expressam 

fenômenos da natureza, são citados os verbos haver, fazer e ser, que podem ser 

empregados como impessoais.   

 Cabe ressaltar que a descrição de Rocha Lima leva em conta a dimensão discursiva 

na construção das orações sem sujeito, que refletem a intenção do falante em focalizar o 

evento verbal em si, sem que seja necessário, portanto, atribuì-lo ao sujeito. Como o 

português é uma lìngua de parâmetro do sujeito nulo positivo, não é necessário preencher 

o sujeito quando se deseja dar destaque apenas ao processo verbal.  
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 O sujeito oracional em Rocha Lima é mencionado como um dos tipos de função 

sintática que podem as orações substantivas exercer. Mais uma vez, o filólogo revela um 

olhar descritivo da lìngua, uma vez que aponta a dificuldade de identificação das orações 

subjetivas. Para ele, ―costuma haver certa vacilação no pronto reconhecimento das 

orações substantivas subjetivas‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 328). Por conta disso, o autor 

explicita as principais construções de verbo seguido de orações subjetivas e os verbos 

mais utilizados nesse tipo de estrutura.  

 Além das formas verbais convém, parece, cumpre, entre outros, o autor chama 

atenção para as construções de passiva com se e de verbos como ser, estar, ficar 

seguidos de um substantivo ou adjetivo, como em ―é bom‖, ―é preciso‖, que selecionam 

igualmente uma oração subjetiva. São esquematizadas as principais ocorrências de 

oração subjetiva, inclusive aquelas que, sendo interrogativas indiretas, unem-se à oração 

principal por meio de um pronome ou advérbio interrogativo: que, quem, qual, onde, etc. 

―Não sei / que pensas a meu respeito. Perguntam / quem os acompanhará‖ (ROCHA 

LIMA, 2011, p. 329).  

 A dificuldade de reconhecimento das orações subjetivas, acreditamos, deriva dos 

mesmos motivos que fazem com que os falantes produzam sentenças do tipo ―chegou as 

encomendas‖, fenômeno discutido anteriormente. A dificuldade de determinar a oração 

subjetiva serve, portanto, como argumento favorável à ideia de que a subversão da ordem 

canônica SVO torna, por vezes, opaca a função do sujeito.  

 
 

4.7.1.1.3. Sujeito indeterminado 

 
 Para Rocha Lima, as construções indeterminadas são orientadas pela atitude 

psicológica de esconder o sujeito (p. 289). O sujeito indeterminado se opõe ao 

determinado, que pode ser identificado na oração, ainda que implicitamente.  

Para indeterminar o sujeito, vale-se a lìngua de um dos dois expedientes: 1) 
Empregar o verbo na 3a pessoa do plural, sem referência anterior ao pronome 
eles ou elas, e a substantivo no plural; 2) Usá-lo na 3a pessoa do singular 
acompanhado da partìcula se, desde que o verbo seja intransitivo, ou traga 
complemento preposicional (ROCHA LIMA, 2011, p. 289). 
 

Exemplificam as orações de sujeito indeterminado as seguintes sentenças: 

―Falam mal daquela moça. Vive-se bem aqui. Precisa-se de professores‖ (ROCHA LIMA, 

2011, p. 289). A definição de sujeito indeterminado de Rocha Lima considera, mais uma 

vez, a intenção do falante ao produzir a sentença. É interessante notar que o autor não 
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faz menção, nesse momento, às estruturas de verbo transitivo direto mais ―se‖, sendo o 

sujeito indeterminado, nas construções com ―se‖, apenas de verbos intransitivos ou 

transitivos indiretos.  

O gramático, porém, ao tratar da voz passiva, agrega novas informações acerca 

dessas estruturas com partìcula ―se‖. Para ele, em ―Alugam-se casas. Regulam-se 

relógios. Venderam-se todos os bilhetes‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 475) o sujeito é o 

paciente da ação verbal e, portanto, o verbo estabelece com ele a concordância. O autor, 

contudo, ressalta que, se o nome for antecedido por preposição, deve o verbo 

permanecer no singular: ―Precisa-se de datilógrafas‖. O mesmo vale para os verbos 

intransitivos: ―Vive-se bem aqui‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 475).  

A abordagem das estruturas de partìcula ―se‖ em Rocha Lima mantém a 

diferenciação entre construções em que o verbo é transitivo direto e indireto ou mesmo 

intransitivo. São apresentados exemplos da linguagem de Machado de Assis, tomada 

como modelo, a fim de mostrar-nos que a documentação literária consagra a inversão do 

sujeito em construções com ―se‖. Comenta o gramático que ―a ìndole da lìngua 

portuguesa inclina para a posposição desse sujeito ao verbo; aponta-se por menos 

comum a sua presença antes do verbo, assim como vir ele representado por ser animado‖ 

(ROCHA LIMA, 2011, p. 475). 

A forma como são tratadas as construções com ―se‖ evita a confusão entre os 

planos sintático e semântico. Não há problematização além da necessária. O autor trata 

da voz passiva sintética no âmbito da sintaxe, uma vez que essa construção apresenta 

sujeito e com ele, diz o autor em caráter normativo, deve concordar. Já as estruturas de 

verbo intransitivo ou transitivo indireto requerem maior atenção, pois, sem que haja sujeito 

expresso com quem concordar, o verbo fica na terceira pessoa, mas, salienta o autor, 

chamando atenção para a indeterminação do agente, que não é confundido com o sujeito, 

―em casos como esses, deixa-se completamente indeterminada a pessoa que pratica a 

ação‖ (ROCHA LIMA, 2011, p. 475).  

 
 

4.7.1.1.4. Anacoluto 

 

 O anacoluto é tratado na parte destinada ao estudo das funções da linguagem, 

gramática e estilìstica. É definido como figura que consiste ―numa desconexão sintática, 

resultante do desvio do plano de construção da frase. Iniciada com determinada estrutura, 
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ela se interrompe de súbito e envereda por outro rumo‖. O autor se utiliza de trechos de 

Castro Alves para exemplificar o fenômeno e para, em seguida, tecer novos comentários 

que nos ajudam a entender as motivações da construção anacolútica.  

―Tu que, da liberdade após a guerra,  
Foste hasteada dos heróis na lança,   
Antes te houvessem roto na batalha,  
Que servires a um povo de mortalha!...‖  
(CASTRO ALVES apud ROCHA LIMA, 2011, p. 587). 

 
 Em Castro Alves, Rocha Lima encontra o exemplar de que precisa para 

confirmar a sua percepção de que o anacoluto resulta de uma sintaxe afetiva. Explica o 

autor:  

Trata-se dos versos finais da penúltima estrofe de ―O navio negreiro‖. [...] Não 
seria, portanto, esperável que sua frase saìsse racionalmente articulada, e, sim, 
que refletisse o tumulto da paixão que lhe ia n‘alma. Daì o desarrumado da frase: 
a oração iniciada pelo pronome tu continua, com estrutura diferente, no terceiro 
verso; dela, na forma originária, só ficou o sujeito, sintaticamente desligado do 
resto do perìodo, e, portanto, sem função que exercer (ROCHA LIMA, 2011, p. 
588). 
 

 Rocha Lima antecipa muito do que se tem discutido atualmente acerca dessas 

estruturas. O autor reconhece que o termo que encabeça a oração e acaba por ficar sem 

função sintática é o elemento de maior relevância e que, é claro, essa sintaxe tem de ser 

analisada levando-se em conta questões pragmáticas.  

 Finaliza a sua explanação o seguinte trecho, que sintetiza o tratamento do 

anacoluto em Rocha Lima:  

Quase sempre, o que determina o anacoluto é a colocação, no rosto do perìodo, 
do elemento de maior relevo psicológico. Nele se concentra por tal forma o nosso 
interesse, que não prestamos atenção à regularidade sintática e o deixamos a 
valer por si, sem ligação com os demais membros da frase (ROCHA LIMA, 2011, 
p. 588). 

 

 O autor nos mostra, com sua explicação, que forma e conteúdo são 

indissociáveis, sendo, nesse caso, esta condicionadora daquela. É interessante ressaltar 

também que as elucidações de Rocha Lima se aproximam em muito do que se diz acerca 

das sentenças de tópico-comentário, em que o conteúdo de maior relevância psicológica 

encabeça o perìodo, criando para ele um quadro de referência no plano semântico.  

 Cumpre notar que as observações do autor não se esgotam na certeza de que o 

anacoluto resulta da intenção de trazer ao topo da sentença a informação de maior 

pertinência, capaz de sintetizar o assunto sobre o qual se pretende discorrer em seguida, 

com maior riqueza de detalhes e acréscimo de novas informações. Em seus 

esclarecimentos, o autor propõe um cruzamento entre o pensamento e sua expressão, de 
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sorte que um pensamento caótico, perturbador, desajustado leva a uma sintaxe 

igualmente desalinhada.  

  

 

4.8. Características gerais da Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo Bechara  

 

 Encerra o nosso estudo a análise da Moderna gramática portuguesa, de 

Evanildo Bechara, cuja primeira edição data de 1961. A 37.ª edição, publicada em 1999, é 

um divisor de águas no que se refere às diretrizes teóricas que fundamentam a descrição 

da lìngua. Fruto de uma leitura amadurecida dos teóricos da linguagem, a edição a ser 

analisada vem à luz ―revista, ampliada e atualizada‖ (BECHARA, 1999, p. 19). 

 Siqueira (2018) divide a Moderna gramática portuguesa em duas fases, sendo, 

portanto, a 37ª edição, de 1999, aquela em que ―o autor, apresenta, de fato, inovações 

consideráveis quanto à orientação teórica e ao conteúdo da gramática, configurando-a 

‗quase‘ como uma nova obra‖ (SIQUEIRA, 2018, p. 10). É válido ressaltar que nem todas 

as partes da obra foram submetidas à renovação. Passaram por esse processo as 

páginas dedicadas à morfologia e à sintaxe, ao passo que o estudo da Fonética e da 

Fonologia não sofreu profundas modificações.  

 No prefácio da 37.ª edição são antecipadas algumas das caracterìsticas que o 

autor desejou imprimir à obra. ―Verá facilmente o leitor que se trata de um novo livro‖, 

afirma Bechara (1999, p. 19), que dedica essa edição a Manuel Said Ali, Eugenio Coseriu, 

Herculano de Carvalho e Mattoso Câmara Jr., referenciado como ―nosso primeiro 

linguista‖ (1999, p. 19).  

 O prefácio da 1.ª edição, que foi republicado na 37.ª, como forma de demarcar, 

por contraste, a renovação da orientação cientìfica norteadora da Moderna gramática 

portuguesa em sua nova fase, apresenta-nos a intenção de se trazer para a gramática do 

português as teses estruturalistas norte-americanas. A edição de 1999, entretanto, marca 

uma mudança de perspectiva, explicitada já no prefácio por meio da dedicatória, além dos 

esperados filólogos, a linguistas como Eugenio Coseriu.  

 O autor explicita também o objetivo de sua gramática: aliar a observação da 

lìngua em sincronia – e, com isso, produzir uma descrição cientìfica dos fatos da 

linguagem humana – a uma visão, dita sadia, da gramática normativa. Bechara revela 
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também influência de estudiosos de outras lìnguas românicas, dentre os quais cita Emìlio 

Alarcos Llorach, o que o aproxima da tradição filológica.  

 Na introdução, o gramático traça um breve panorama da história externa da 

lìngua portuguesa, desde o latim levado à Penìnsula Ibérica com a dominação romana, 

passando pela influência dos povos germânicos e árabes que a invadiram, até os 

movimentos literários que trouxeram o português à estética atual.  

 Nesse retrospecto, o autor frequentemente faz menção aos grandes escritores 

portugueses que contribuìram para que a lìngua portuguesa tomasse as feições que a 

fizeram chegar à forma como a conhecemos na modernidade. Toma como ponto de 

partida, para isso, a divisão em perìodos linguìsticos que leva em conta quatro grandes 

fases do português: arcaico, médio, moderno e contemporâneo.  

 Apesar de tal proposta, é claro, focalizar o português europeu, ao fim do capìtulo 

o autor enfatiza a ideia de Lusofonia como elo fraterno entre as nações que têm a lìngua 

portuguesa como patrimônio cultural na expressão de sua sensibilidade e realizações.  

 Feita a introdução, Bechara dedica algumas páginas ao que ele denomina teoria 

gramatical, explicitando conceitos básicos relativos às noções de gramática, linguagem e 

suas dimensões e estrutura do sistema. A lìngua é definida como realização histórica dos 

sistemas de isoglossas comprovados por uma comunidade falante. Tal definição, de 

acordo com o autor, suscita a ideia do que seja ―sistema, signo, símbolo e 

intercomunicação social” (BECHARA, 1999, 28).  

 Em suma, signo é, para o autor, uma simbologia que permite a expressão de 

algo identificável no mundo. Por influência saussuriana, Bechara trata dos signos tendo 

em vista a lìngua como um sistema de oposições. A intercomunicação social se deve ao 

fato de que a lìngua não acontece isolada, nem está no indivìduo, mas na coletividade, no 

mundo.  

 Para o autor, a linguagem apresenta cinco dimensões universais, que 

evidenciam a produção da linguagem como atividade humana, são elas: criatividade, 

materialidade, semanticidade, alteridade e historicidade (BECHARA, 1999, p. 29). A 

criatividade, inerente à linguagem, permite manifestações singulares da lìngua, a 

materialidade diz respeito ao aparato fisiológico e psìquico que a permite. A 

semanticidade permite que a forma seja aliada ao conteúdo e, por fim, há a dimensão da 

historicidade, porque não se pode pensar em lìngua sem levar em conta a tradição 

linguìstica de uma comunidade ao longo do tempo. 
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A lìngua é, então, dividida em três planos: universal, histórico e individual. É 

neste último que vêm a lume questões relacionadas ao discurso, à expressividade, ao 

texto como unidade de sentido e aos nìveis de adequação da linguagem empregada 

tendo em vista o contexto. 

 O autor cria uma oposição entre lìngua histórica e funcional, de modo que a 

primeira, entendida como produto cultural de um determinado povo, abarca questões 

relativas à identidade linguìstica e às variações diatópica, diastrástica e diafásica, ao 

passo que a segunda é a modalidade que funciona nos textos e no discurso e é, portanto, 

―sintópica, sintrática e sinfásica‖ (BECHARA, 1999, p. 38).  

 Tal explanação, na verdade, delimita o que se poderia denominar lìngua em uso, 

corrente, em oposição à lìngua tomada como padrão, que converge por coerção 

gramatical à homogeneidade, ainda que artificialmente. Com isso, o autor deseja situar o 

leitor acerca do objeto de estudo da Moderna gramática portuguesa.  

Como por exigência metodológica e de coerência interna só se pode descrever 
uma realidade homogênea e unitária, é a lìngua funcional o objeto próprio de 
descrição estrutural e funcional. Uma gramática como produto desta descrição, 
nunca é o espelho da lìngua histórica; é apenas a descrição de uma das suas 
lìnguas funcionais. Por isso não se há de exigir desta gramática o registro de fatos 
que pertençam a lìnguas funcionais diferentes: nisto consiste a diferença entre 

estrutura e arquitetura (BECHARA, 1999, p. 39). 
 

A estrutura seria, então, o estudo do sistema de signos que caracteriza uma 

lìngua. Em contrapartida, sua arquitetura pode ser entendida como as diversas formas de 

expressão de uma lìngua, a diferença, por exemplo, entre o registro coloquial e a norma 

padrão da lìngua.  

O autor esclarece, ainda, outros conceitos como linguagem e metalinguagem, 

sincronia e diacronia, e divide a lìngua em estratos que seguem uma ordem ascendente: 

monema, palavra, grupo de palavras, cláusula, oração, texto. Esses estratos gramaticais 

têm quatro propriedades: hipotaxe, parataxe, hipertaxe e antitaxe.  

Ao destrinçar essas propriedades, o autor antecipa muitos conceitos da sintaxe 

e reafirma sua orientação teórica. Conforme Bechara, há um estrato funcional, 

denominado por Coseriu como cláusula, em que ocorre a oposição entre as funções de 

―comentário‖ e ―comentado‖ (1999, p. 45). De acordo com essa perspectiva, os chamados 

advérbios oracionais seriam cláusulas comentário, ao passo que a oração que se segue a 

eles seria a cláusula comentada.  

O autor aborda também o estrato textual em que se podem observar aspectos 

relativos à pragmática, condicionados pelo discurso. É utilizada como exemplo a oposição 
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entre ―você vai bem?‖ e ―e você, como vai?‖, que no plano discursivo são empregadas em 

situações diferentes, indicando, no primeiro caso, uma pergunta nova, introdutória, e, no 

segundo, uma pergunta que aproveita um momento anterior da conversa como gancho.  

Bechara cita novamente Coseriu e Halliday, ambos funcionalistas. Não nos cabe 

aqui aprofundamento nas tantas e variadas questões tratadas nas primeiras páginas pós-

introdução. Apenas tencionamos, por meio do comentário de algumas passagens, 

demonstrar o referencial teórico e a maneira como a abordagem dos fatos gramaticais vai 

sendo construìda.  

Após expor as principais diretrizes teóricas de sua obra e esclarecer conceitos-

base da gramática, Bechara apresenta-nos o capitulo ―Lìngua Comum e Dialeto‖ (1999, p. 

50). Nele, o autor estabelece a diferença entre lìngua-comum, que é uma unidade 

linguìstica ideal tomada como oficial para uma nação, e dialeto, as diferentes feições que 

a lìngua efetivamente usada pode assumir. No trato dessas questões transparece a 

confluência entre as posturas descritiva e normativa do gramático.  

Segundo ele, ―não devemos confundir dois tipos de gramática, a descritiva e a 

normativa‖ (1999, p. 52). A gramática descritiva é tomada como disciplina cientìfica que se 

ocupa de registrar os fatos de uma lìngua funcional; já a gramática normativa tem por 

finalidade a atividade pedagógica e se ocupa de explicitar o uso exemplar de uma 

determinada lìngua funcional.  

Apesar do caráter pedagógico que o autor deseja imprimir à sua obra, Bechara 

também situa sua gramática no âmbito da descrição. Devemos ressaltar, contudo, que o 

autor adota uma visão particular de descrição que parte do pressuposto de que só se 

descreve uma lìngua homogênea. Com isso, restringe o escopo de sua análise e focaliza 

apenas uma variedade da lìngua; a lìngua culta é, então, descrita, mas com um toque 

normativizador que direciona o leitor ao uso de maior prestìgio dentro da variedade culta.  

Por fim, o autor apresenta a divisão de sua obra e o objeto de estudo de cada 

uma das partes. À fonética e fonologia, cabe o estudo do ―aspecto fìsico-fisiológico, isto é, 

o aspecto fônico‖ (BECHARA, 1999, p. 54). À morfossintaxe, ―o estudo das palavras e 

suas ―formas‖ e ―o estudo das combinações materiais ou funções sintáticas‖, 

desmembrado em dois eixos: morfologia e sintaxe (BECHARA, 1999, p. 54). À estilìstica, 

―o estudo dos aspectos afetivos que envolvem e caracterizam a linguagem emotiva‖ 

(BECHARA, 1999, p. 55). Não há menção ao objeto de estudo da semântica.  

É válido destacar que o autor se afasta substancialmente, na edição de 1999, da 

NGB devido à influência das novas correntes linguìsticas que lhe servem de aparato 
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teórico na reflexão acerca da análise gramatical. Já na edição de 1961, Bechara assume 

uma postura que o distancia do alinhamento total à Nomenclatura. Republicado na edição 

aqui examinada, o prefácio da primeira edição contém o seguinte trecho, que confirma o 

que dissemos: ―os termos que aqui se encontrarem e lá faltam, não se explicarão por 

discordância ou desrespeito; é que a NGB não tratou de todos os assuntos aqui 

ventilados (BECHARA, 1999, p. 21).  

 

 

 

4.8.1. A sintaxe em Bechara 

 

Não há uma parte especìfica para o tratamento da sintaxe na Moderna 

gramática portuguesa. Morfologia e sintaxe são examinadas na segunda parte da obra, 

intitulada ―Gramática descritiva e normativa: as unidades do enunciado‖. Apesar disso, há 

uma divisão interna em eixos de análise, que, num primeiro momento, são dedicados ao 

estudo das formas e classes de palavras e, posteriormente, à estrutura do enunciado ou 

perìodo.  

Inicia o estudo da sintaxe a conceituação de enunciado ou perìodo. Conforme o 

autor, à ―unidade linguìstica que faz referência a uma experiência comunicada e que deve 

ser aceita e depreendida cabalmente pelo nosso interlocutor se dá o nome de enunciado 

ou perìodo‖ (BECHARA, 1999, p. 406). Notam-se, neste excerto, possìveis traços de uma 

orientação funcionalista, uma vez que a noção de enunciado leva em conta não só a 

produção da sentença, mas também sua aceitabilidade e interpretabilidade, ou seja, não 

basta que seja aceitável gramaticalmente, é necessário que haja, de fato, uma produção 

de sentido num contexto de interação.  

 Em seguida, é feita a clássica distinção entre oração e frase, sendo aquela 

caracterizada por estabelecer relação predicativa. A oração, ―pela sua estrutura, 

representa o objeto mais propìcio à análise gramatical por melhor revelar as relações que 

seus componentes mantêm entre si, sem apelar fundamentalmente para o entorno [...] em 

que está inserido‖ (BECHARA 1999, p. 407). Os elementos que circulam no entorno, de 

acordo com o autor, seriam os elementos extralinguìsticos, situacionais. Embora Bechara 

se mostre sensìvel aos aspectos pragmáticos, ao delimitar a oração como objeto propìcio 
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à análise justamente por não necessitar fundamentalmente do contexto para ser 

analisada, o autor agora se afasta, em certa medida, da ótica funcionalista.  

O que poderia soar como incoerência a princìpio resulta do ecletismo teórico em 

Bechara, fato comum a muitas das gramáticas publicadas no final do século XX. Cavaliere 

(2014) trata da diversificação no que diz respeito à base teórica como uma reação à 

ordem tradicional predecessora, em que se destacam gramáticas ainda presas ao perfil 

de manual normativo comum à produção pós-NGB.  

Surgem, todavia, gramáticas 

nos moldes de renovado projeto acadêmico em que se podem identificar pelo 
menos duas caracterìsticas: a primeira diz respeito às bases teóricas, agora 
fundadas em modelos diversificados, tais como o da Gramática Gerativa (Perini, 
1985 [11976]) e o do Estruturalismo Funcional (Macedo, 1991). A rigor, os textos 
gramaticais desta nova fase não se esteiam em aparato teórico unitário, dada a 
possibilidade que tem o gramático de absorver conceitos de paradigmas distintos 
para melhor elucidar, em sua concepção, os fatos da lìngua. Por tais motivos, 
observam-se fundamentos do estruturalismo e do Funcionalismo cosseriano em 
Bechara (1999), do Funcionalismo linguìstico e da Pragmática em Neves (2000), 
do Estruturalismo e do Gerativismo em Perini (1995), para darmos aqui apenas 
alguns exemplos (CAVALIERE, 2014, p. 20). 
. 

Cavaliere comenta, ainda, a consequência do que ele denomina diversidade 

teorética, que restringe o público-alvo dessas obras ao estudante iniciado no assunto, 

pois este consistiria num potencial entendedor dessa metalinguagem. É preciso levar em 

conta também  

sua inaplicabilidade no ensino do português em nìvel fundamental e médio, fato 
que as opõe diametralmente aos textos gramaticais de fundamentação filológica 
produzidos até a era pós-NGB. O motivo pode ser atribuìdo à consequente 
diversidade metalinguìstica que os aparatos teóricos igualmente diversos impõem, 
de tal sorte que ao professor de ensino básico só resta a alternativa de manter-se 
atrelado à antiga ordem metalinguìstica, coerente e simples, embora insuficiente e 
inadequada em alguns aspectos (CAVALIERE, 2014, p. 20). 

 

 Muito coerentemente, Bechara afirma que dentre os elementos que compõem a 

oração o único indispensável é o verbo, ―o que o faz núcleo da oração, enquanto os 

outros constituintes são adjacentes ao núcleo‖ (BECHARA, 1999, p. 408). Com essa 

definição, elimina problemas em relação ao sujeito, que pode ser ou não expresso.  

Além disso, o autor trabalha com uma noção de sintaxe argumental. Em 

palavras dele, ―se os termos nucleares se referem sintática e semanticamente à relação 

predicativa da oração, eles nem sempre o são no mesmo grau de coesão e de 

dependência ou subordinação‖ (BECHARA, 1999, p. 412). Assim, numa relação de 

predicação há termos cuja ligação com o verbo é mais ou menos estreita, isto é, pode-se 
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pensar em uma relação sintática dada em nìveis, em graus de afinidade sintático-

semântica com o verbo.  

Tomando a sintaxe como uma rede de relações argumentais e não argumentais 

estabelecidas pelo verbo como eixo argumental, selecionador de seus argumentos, 

Bechara desenreda os termos da oração dividindo-os em argumentais e não-argumentais, 

conforme figuram como argumento ou não do verbo, opcionais ou não opcionais, divisão 

que leva em conta a possibilidade de omissão do termo, e integráveis e não-integráveis, 

sendo aqueles substituìveis por um clìtico.  

Embora as nomenclaturas acima referenciadas indiquem a visão da sintaxe 

como estrutura argumental, os subgrupos nos quais Bechara agrupa os termos da oração 

correspondem quase que integralmente ao que a NGB denomina termos essenciais, 

integrantes e acessórios. Os acréscimos de Bechara restringem-se à demonstração de 

que, em alguns casos, quando figuram como complemento verbal, os termos integrantes 

podem ser substituìdos por clìticos, assim como os termos da oração podem ser omitidos 

desde que recuperáveis no contexto ou facilmente inferidos pelo conhecimento de mundo 

do receptor.  

Não nos parece necessária, portanto, uma proposta de reorganização dos 

constituintes da oração que conta com novas nomenclaturas para representar aquilo de 

que a NGB já deu conta de classificar e que outros gramáticos aprofundaram, reparando 

as possìveis falhas da Nomenclatura, sem, contudo, lançar mão de excessivas 

terminologias que em pouco agregam à descrição gramatical.   

Não se pode pensar a sintaxe em nìvel argumental se não levarmos em conta 

as propriedades dos estratos de estruturação gramatical que são: hipertaxe, hipotaxe, 

parataxe e antitaxe. É importante destacar que a subordinação e a coordenação não são 

tratadas por Bechara apenas no nìvel da oração. Ao contrário, o autor entende que esses 

mecanismos regulam a própria funcionalidade e estruturação da lìngua.  

Com isso, o gramático trata da hipertaxe, ―que é a propriedade pela qual uma 

unidade de um estrato inferior pode funcionar por si só [sem combinação com outros 

elementos] em estratos superiores‖ (BECHARA, 199, p. 46). É o caso de ―certamente!‖, 

que, apesar de ser apenas uma palavra, pode figurar como texto.  Essa abordagem, é 

claro, é totalmente dependente das questões discursivas, não constituindo, por isso, uma 

análise puramente gramatical.  

 Em oposição, segundo ele, a hipotaxe ―consiste na possibilidade de uma 

unidade correspondente a um estrato superior poder funcionar num estrato inferior, ou em 
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estratos inferiores‖ (BECHARA, 1999, p. 47), associação que é, de fato, gramatical, pois 

carece de um termo regente que selecione um elemento a ele subordinado. É o caso das 

orações subordinadas, que selecionam outras orações que, todavia, passam a funcionar 

como sintagmas dentro das orações a que são subordinadas. 

A explicação de Bechara, que põe em contraste hipertaxe e hipotaxe, embora 

coerente – se considerarmos que a operacionalização da lìngua ocorre em estratos – 

necessita de algumas ressalvas. A hipertaxe e a hipotaxe opõem-se num só plano, o 

sintático.  

Da mesma forma a parataxe, que é ―a propriedade mediante a qual duas ou 

mais unidades de um mesmo estrato podem combinar-se nesse mesmo nìvel para 

constituir, no mesmo estrato, uma nova unidade suscetìvel de contrair relações 

sintagmáticas próprias das unidades simples deste estrato‖ (BECHARA, 1999, p. 48) está 

em oposição, do ponto de vista sintático, à antitaxe ou substituição, que ―é a propriedade 

mediante a qual uma unidade de qualquer estrato gramatical já presente ou virtualmente 

presente (―prevista‖) na cadeia falada pode ser representada – retomada ou antecipada – 

por outra unidade de outro ponto da cadeia falada‖ (BECHARA, 1999, p. 49). Essas 

palavras que atuam como substituidoras podem ser, conforme o autor, pronomes, 

lexemas ou mesmo zero. 

  A hipertaxe, no entanto, não é um mecanismo estritamente sintático, mas 

também discursivo e atua, portanto, em planos distintos, assim como a antitaxe, que é um 

mecanismo de coesão referencial por substituição, logo atuando também no âmbito 

textual. Daì a clássica oposição entre hipotaxe e parataxe, que põe em relevo 

mecanismos que figuram num único e mesmo plano.   

Com isso, pode-se dizer que, apesar de Bechara conceber a lìngua em estratos, 

que vão se organizando em unidades superiores até chegarem à clausula ou, em última 

instância, ao texto, essa concepção é abordada, por vezes, de maneira pouco 

sistemática, na medida em que estabelece um paralelo entre mecanismos que não atuam 

no mesmo plano linguìstico. A hipotaxe (subordinação) e a parataxe (coordenação) 

evidentemente opõem-se no plano gramatical e também no sintático, uma vez que, no 

nìvel mais elementar da gramática, as estruturas vão se organizando, seja por 

coordenação ou subordinação, para que, então, ascendam a unidades de maior 

relevância.  

Assim acontece com os morfemas gramaticais, que se agregam aos lexicais 

numa relação de subordinação. O mesmo ocorre com as palavras que se unem, ora em 
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parataxe, ora em hipotaxe, a outras palavras para que, então, se formem as orações, que 

unidas também em estruturas de coordenação ou subordinação formam os perìodos, que 

compõem os textos. A hipertaxe e a antitaxe, no entanto, não podem ser entendidas 

senão no âmbito textual, levando-se em conta, ainda, aspectos discursivos que 

possibilitam a ocorrência desses mecanismos.  

Em suma, embora a sintaxe da Moderna gramática portuguesa em muitos 

momentos atinja o nìvel do texto e, por conseguinte, do discurso, a simbiose entre os 

planos sintático e discursivo, por vezes, resulta no tratamento em conjunto de fenômenos 

que não são da mesma natureza e que, por isso, não pertencem ao mesmo domìnio de 

análise. Podemos atribuir esse fato, em certa medida, à efetiva intenção do autor em 

trazer para a abordagem dos fatos gramaticais as concepções provenientes da leitura das 

novas tendências da Linguìstica moderna, que nem sempre se imbricam facilmente.  

 

 

4.8.1.1. O sujeito em Bechara 

 

 ―A oração se caracteriza por ter uma palavra fundamental que é o verbo (ou 

sintagma verbal) que reúne, na maioria das vezes, duas unidades significativas entre as 

quais se estabelece a relação predicativa – o sujeito e o predicado‖ (BECHARA, 1999, p. 

408). Partindo desse pressuposto, o sujeito é, então, o elemento que estabelece com o 

verbo, de acordo com o autor, uma relação estreita.  

 Bechara afirma que o sujeito não é indispensável à oração, apenas o verbo, que 

é, portanto, núcleo oracional. Os demais constituintes são adjacentes ao núcleo e 

conservam relações mais ou menos estreitas com o elemento nuclear. Considerando que 

o sujeito não é elementar, o gramático mostra que a relação predicativa pode ser referida 

ao sujeito em sentenças do tipo ―eu estudo‖, ou não-referida como em ―chove‖ 

(BECHARA, 1999, p. 408). Apesar disso, o autor reconhece que, em português, a 

estrutura em que o sujeito é expresso, ao lado do verbo pessoal, é mais frequente e 

favorita dos falantes.   

 Já nas primeiras linhas, Bechara elimina a problemática discussão acerca da 

essencialidade do sujeito. Da mesma maneira, ao considerar que a predicação pode ser 

referida ou não-referida ao sujeito, elimina as incoerências conceituais que derivam da 
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concepção de sujeito como ―o ser sobre o qual se diz algumas coisa‖. O sujeito como 

referente na relação de predicação não exige necessariamente uma declaração sobre ele.   

Bechara (1999, p. 408) define sujeito e predicado como funções sintático-

semânticas, mas, posteriormente, o autor salienta que o sujeito ―é uma noção gramatical, 

e não semântica, isto é, uma referência à realidade designada, como ocorre com as 

noções de agente e paciente. Assim, o sujeito não é necessariamente o agente do 

processo designado pelo núcleo verbal‖ (BECHARA, 1999, p. 410). As definições de 

sujeito claramente se contradizem, por obvio.  

De fato, o sujeito é uma noção sintática, não devendo, por isso, ser definido ou 

analisado com base em critérios semânticos, que muitas vezes são falhos, sobretudo 

porque contemplam apenas o sujeito prototìpico. Isso não significa, todavia, que a análise 

do sujeito deva desconsiderar os planos semântico e discursivo, uma vez que em casos 

de prototipicidade o sujeito coincidirá com o agente e com o tópico. Bechara, no entanto, 

não aprofunda a ideia de função sintático-semântica e, no tratamento do sujeito, ao longo 

da obra, privilegia critérios sintáticos para enquadrar a categoria.  

  ―Chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação 

predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração‖ (BECHARA, 1999, p. 409). O 

sujeito, para Bechara, é, ainda, ―a explicitação léxica do sujeito gramatical que o núcleo 

verbal da oração inclui como morfema número-pessoal‖ (BECHARA, 1999, p. 409). Em: 

Eu estudo no colégio e eu e dois irmãos brincamos no clube, os núcleos verbais 
das duas orações estudo e brincamos incluem os morfemas -o (estud-o) e -mos 
(brinca-mos), que indicam os sujeitos gramaticais ―1.ª pessoa do singular‖ e ―1.ª 
pessoa do plural‖, respectivamente. Estes sujeitos gramaticais, quando 
necessários ao melhor conhecimento da mensagem veiculada no texto, podem ser 
explicitados por formas léxicas que guardam com os sujeitos gramaticais a relação 
gramatical de concordância em número e pessoa. Assim é que em Eu estudo, eu, 
pronome de 1.ª pessoa do singular, se acomoda à indicação do morfema -o, 
indicador, nos verbos, da 1.ª pessoa do singular no presente do indicativo. Já em 
brincamos, o sujeito gramatical ―1.ª pessoa do plural‖ está indicado pelo morfema -
mos. Este sujeito inclui necessariamente a pessoa que fala (eu), mas abre um 
amplo leque de pessoas que com ela participam do processo indicado pelo 
lexema brincar: Eu e meu vizinho/ Eu e minha colega/ Eu e os primos, etc. Por 
isso, sente o falante a necessidade de explicitar, de indicar claramente a que 
pessoas ele quer referir-se: Eu e dois irmãos brincamos no clube (BECHARA, 
1999, p. 409). 

  

Considerando a explicação de Bechara, o sujeito lexical pressupõe o sujeito 

gramatical contido no morfema número-pessoal do verbo, sendo, portanto, referenciado 

apenas quando há necessidade de revelar, por razões comunicativas, a quem se destina 

a predicação.  
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Tal explanação gera, entretanto, alguns problemas de análise. Se pensarmos, 

por exemplo, nos verbos da terceira pessoa do plural, que não contêm morfema número-

pessoal, mas que podem conter sujeito lexicalizado, como em ―Luìs trabalha em casa‖, 

esbarraremos num problema de descrição gramatical; afinal, como conceber um sujeito 

lexicalizado que prescinde de sujeito gramatical, com base nas definições de Bechara? 

Outro aspecto a ser observado, diante do que afirma Bechara acerca do sujeito, 

diz respeito às orações sem sujeito. Como admitir que verbos de terceira pessoa do 

singular possam ser pessoais e, por isso, terem um sujeito lexicalizado, como na oração 

do parágrafo anterior e, em outros casos serem impessoais, como é o caso de ―chove 

muito aqui‖? é evidente que a semântica dos verbos, no primeiro caso um verbo de ação 

e no segundo, fenomenológico, dá conta de explicitar o porquê de se poder atribuir, na 

primeira oração, um sujeito à predicação e, na segunda, não. Bechara, entretanto, utiliza-

se apenas da noção de sujeito como elemento gramatical contido na morfologia do verbo, 

explicação que carece de maior aprofundamento, visto que não se sustenta nos casos 

aqui analisados.  

 O autor acrescenta, ainda, que ―não se pode falar, a rigor, em elipse do sujeito 

quando aparece apenas o núcleo verbal da oração (Estudo, Brincamos), já que ele 

aparece sempre presente na forma verbal flexionada no morfema que representa o sujeito 

gramatical (1.ª, 2.ª e 3.ª pessoas, do singular ou plural)‖ (BECHARA, 1999, p. 409) e 

remete-nos à leitura da conceituação de elipse como figura de linguagem. Assim diz o 

autor: ―não se há de considerar elipse a omissão do sujeito léxico já que ele está indicado 

na desinência verbal, o sujeito gramatical. [...] não se trata da ‗elipse‘ do sujeito, mas do 

‗acréscimo‘ de expressão que identifique ou explicite a que se refere o sujeito gramatical‖ 

(BECHARA, 1999, p. 592).  

 A elipse do sujeito é, contudo, um mecanismo sintático que permite a não 

referenciação do sujeito. Além disso, a explicação do autor nos leva a crer que a 

lexicalização do sujeito nas orações em que o verbo é de primeira pessoa do singular é 

totalmente descartável, uma vez que o sujeito expresso, de acordo com Bechara, diante 

da primeira e da segunda pessoas do singular não se explicita, ―salvo em casos de ênfase 

ou contraste‖ (BECHARA, 1999, p. 592).  

 Sabemos que uma afirmação como essa é pouco cautelosa. O PB, que é hoje 

considerada uma lìngua de sujeito nulo parcial por apresentar cada vez mais estruturas 

de sujeito preenchido – não contendo, ainda, expressivas ocorrências de sujeito expletivo, 

como é o caso do inglês ―it‘s raining‖, o que o afasta de ser uma lìngua de parâmetro do 
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sujeito nulo negativo – conta frequentemente com estruturas de sujeito expresso, mesmo 

quando, a rigor, não seria necessário lexicalizar o sujeito, como é o caso das orações de 

verbo na primeira pessoa do singular.  

Além disso, o sujeito também é, do ponto de vista discursivo, um tópico, que 

circunscreve o tema da oração, criando um quadro de referência para a predicação, de 

sorte que discursivamente assume um papel que está para além da ênfase e da 

necessidade de revelar por esclarecimento a quem se refere a predicação.  

Outro aspecto importante a ser observado em Bechara é o fenômeno da 

concordância. Em linhas gerais, o gramático assim a define: ―em português, a 

concordância consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa 

da palavra determinada‖. Para esse estudo, interessa-nos a concordância verbal, que é 

entendida como ―a que se verifica em número e pessoa entre o sujeito (e às vezes o 

predicativo) e o verbo da oração‖ (BECHARA, 1999, p. 543). 

Bechara atribui centralidade ao verbo, que atua como selecionador dos seus 

argumentos, o que, num primeiro momento, nos levaria a crer que, para ele, seria o verbo 

o ativador da concordância, conforme no seguinte trecho: ―a caracterìstica fundamental do 

sujeito explìcito é estar em consonância com o sujeito gramatical do verbo do predicado, 

isto é, se adapte (isto é, concorde) [sic] ao seu número, pessoa‖ (BECHARA, 1999, p. 

410).  

Apesar disso, em outros momentos, Bechara atribui ao verbo a flexão para fins 

de concordância com o sujeito. Segundo ele, a concordância se estende ―ao verbo, 

quando este entra em concordância de número com a pessoa do sujeito‖ (BECHARA, 

1999, p. 118). 

É interessante também a discussão proposta por Bechara acerca dos chamados 

sujeitos de infinitivo, que figuram em sentenças do tipo ―ouço soprar o vento‖ e ―vejo as 

árvores crescer‖ (BECHARA, 1999, p. 432), em que os complementos dos verbos ―ouvir‖ 

e ―ver‖ podem ser substituìdos respectivamente pelos clìticos ―o‖ e ―as‖. Sobre essas 

sentenças, o autor afirma que ―vento e árvores não funcionam como sujeito de soprar e 

crescer‖ e que, por isso, ―o normal é que não se precise flexionar o infinitivo‖ (BECHARA, 

1999, p. 432).  

Assim, nas paráfrases ―ouço-o soprar‖ e ―vejo-as crescer‖, o gramático defende 

que o verbo no infinitivo ―funciona como predicativo do objeto direto vento ou árvores‖ 

(BECHARA, 1999, p. 432), posição defendida também por Azeredo (2008). Sendo assim, 

para o autor, os casos em que o infinitivo se flexiona, concordando com o predicativo do 
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objeto, justificam-se por uma analogia estrutural derivada da correspondência semântica 

com as seguintes formas: ―ouço que os ventos sopram‖ e ―vejo que as árvores crescem‖, 

em que ―ventos e árvores são agentes e agora também sujeitos‖ (BECHARA, 1999, p. 

433).    

O autor não discrimina o sujeito em tipos, apenas cita os sujeitos simples e 

composto no tratamento da concordância, o que não só evita a incoerência de incluir no 

mesmo grupo sujeitos definidos por critérios sintáticos (simples e composto, elìptico, 

desinencial) e semânticos (indeterminado), como também reforça a ideia de que a 

distinção entre sujeito simples e composto é relevante do ponto de vista sintático, pois 

interfere diretamente na concordância. O sujeito indeterminado também é mencionado no 

tratamento das vozes verbais, assunto que retomaremos nos próximos capìtulos.  

 

 

4.8.1.1.1. Vozes verbais  

 

 Conforme Bechara, a voz verbal ou diátese ―determina a relação entre o 

acontecimento comunicado e seus participantes. O primeiro participante lógico, o sujeito, 

pode ser agente do acontecimento (voz ativa) ou objeto do acontecer (voz passiva), ou 

agente e objeto ao mesmo tempo (voz média, incluído o reflexivo)‖ (BECHARA, 1999, p. 

213). É interessante notar que não há uma definição, de fato, do conceito de vozes 

verbais, apenas a explicitação dos mecanismos de atribuição de papeis temáticos ao 

sujeito em face da estruturação da sentença em torno do verbo.  

 Para Bechara, as vozes do verbo podem ser: ativa, ―forma em que o verbo se 

apresenta para normalmente indicar que a pessoa a que se refere é o agente da ação. A 

pessoa diz-se, neste caso, agente da ação verbal: eu escrevo a carta‖; passiva, ―forma 

verbal que indica que a pessoa é o objeto da ação verbal. A pessoa, neste caso, diz-se 

paciente da ação verbal: a carta é escrita por mim‖; e reflexiva, ―forma verbal que indica 

que ação verbal não passa a outro ser (negação da transitividade), podendo reverter-se 

ao próprio agente (sentido reflexivo propriamente dito), atuar reciprocamente entre mais 

de um agente (reflexivo recìproco), sentido de ―passividade com se‖ e sentido de 

impessoalidade‖ (BECHARA, 1999, p. 223). 

 O autor destaca que voz passiva não é o mesmo que passividade: ―voz é a 

forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que a pessoa recebe a ação [...] 
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passividade é o fato de a pessoa receber a ação verbal. A passividade pode traduzir-se, 

além da voz passiva, pela ativa, se o verbo tiver sentido passivo‖ (BECHARA, 1999, p. 

222). Como exemplos de voz passiva o autor apresenta as seguintes sentenças: ―ele foi 

visitado pelos amigos. Alugam-se bicicletas‖, como exemplo de passividade, ―os 

criminosos recebem o merecido castigo‖ (BECHARA, 1999, p. 222).  

 A distinção entre voz passiva e passividade é bastante produtiva, sobretudo 

porque reforça a ideia de que a divisão em voz ativa, passiva e reflexiva com base na 

atribuição dos papeis de agente e paciente contempla apenas exemplos prototìpicos e 

que, na verdade, o conceito de vozes verbais diz respeito à forma como se estrutura 

sintaticamente a sentença, de modo que é possìvel ter passividade numa sentença de voz 

ativa, por exemplo.  

 Apesar de, na divisão das vozes verbais, Bechara incluir a voz média, que 

compreende a voz reflexiva, ele não retoma essa nomenclatura posteriormente em suas 

explicações. Diferencia, contudo, a voz passiva da reflexiva de sentido passivo, admitindo 

que haja, em certa medida, cruzamento entre elas. De acordo com o gramático, a voz 

passiva pode apresentar verbo em qualquer pessoa, ao passo que a reflexiva é formada 

de verbos apenas na terceira pessoa seguidos de ―se‖. Pode ainda a voz passiva ser 

seguida de uma expressão que denote o agente da passiva, o mesmo não ocorrendo com 

a voz reflexiva.  

 É possìvel admitir que há um teor de passividade nas construções reflexivas, 

uma vez que, em sentenças do tipo ―Rui cortou-se com a faca‖, tipicamente reflexivas, a 

ação expressa pelo verbo recai sobre o sujeito que é paciente da ação expressa pelo 

verbo em ambas as leituras possìveis para essa sentença, a de que Rui se cortou por 

vontade própria, sendo, por isso, agente e paciente do verbo ―cortar‖, bem como a de que 

Rui cortou-se sem querer, por acidente. Em todos os casos, será Rui o paciente da ação.  

 A noção de voz reflexiva, de modo geral, considera que essas estruturas 

atribuem cumulativamente o papel de agente e de paciente. Por conta disso, não parece 

necessário ressaltar que pode haver passividade na voz reflexiva. Além disso, a definição 

de voz reflexiva não deve se restringir à atribuição dos papeis de agente e paciente, visto 

que, em sentenças como a do parágrafo anterior, não há duplo papel do sujeito, mas 

deve-se considerar a voz reflexiva como forma de estruturação da sentença em que o 

objeto reflete a pessoa do sujeito. Em ―Marcos feriu-se‖, o clìtico ―se‖ retoma o sujeito 

―Marcos‖, há reflexividade no plano sintático.  
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 No tratamento do sujeito de infinitivo, Bechara retoma a discussão sobre vozes 

verbais. O autor faz uma analogia entre as construções ―ouço soprarem os ventos‖ e 

―aluga-se casas‖ (BECHARA, 1999, p. 433) para mostrar que mesmo sendo, segundo ele, 

―os ventos‖ objeto do verbo ―ouvir‖ e ―soprarem um predicativo do objeto‖, o que 

desautoriza a necessidade de flexão do verbo ―soprar‖, a análise que leva à flexão é de 

ordem semântica e relativa ao modo como a realidade é percebida.  

 Nesse caso, de acordo com o gramático, ―a diferença entre o agente da análise 

semântica e o sujeito da análise gramatical (da estrutura sintática) é comparável à que 

ocorre entre o paciente da análise semântica e o sujeito da construção sintática reflexiva 

em [...] alugam-se casas/ aluga-se casas‖ (BECHARA, 1999, p. 433). O autor afirma, 

também, que esses casos, entretanto, ainda não foram agasalhados pela lìngua padrão.  

 Com isso, Bechara coloca em questão a ausência de concordância entre sujeito 

e verbo em estruturas de passiva com ―se‖, levantando como hipótese para essa 

ocorrência o descolamento entre sujeito e agente e a opção do falante pela não 

concordância, que denota por um lado a dificuldade em se perceber o sujeito quando 

posposto, fora de sua posição prototìpica e, por outro, a intenção do falante ao elaborar 

sentenças desse tipo que é, na verdade, a de omitir o agente da ação.  

 Em seção intitulada ―Emprego dos pronomes‖, Bechara tece alguns comentários 

acerca do pronome ―se‖ na construção reflexa e esclarece a divisão entre reflexiva 

recìproca e própria, sendo esta a negação da transitividade, ação que ―não passa a outra 

pessoa, mas reverte-se à pessoa do próprio sujeito (ele é, ao mesmo tempo, agente e 

paciente)‖ (BECHARA, 1999, p. 176), e aquela, ação que se compreende no contexto, 

que envolve dois participantes que estabelecem entre si reciprocidade. Exemplificam 

essas construções as seguintes sentenças: ―João se banha‖, ―João e Maria se amam‖ 

(BECHARA, 1999, p.176).  

 Embora não se possa negar que haja diferenças entre as sentenças acima, é 

válido destacar que, do ponto de vista sintático, não é relevante distinguir a voz reflexiva 

da recìproca que, conforme palavras do autor, é interpretada com base em nosso 

conhecimento de mundo que nos permite dar ―outra acepção, contextual, ao originário 

significado unitário de ‗reflexividade‘ [...] portanto são interpretações contextuais e não 

valores da lìngua‖ (BECHARA, 1999, p. 176).  

 O gramático também apresenta-nos a seguinte sentença: ―o banco só se abre 

às dez horas‖. Nesse exemplo, o fato de se admitir um sujeito inanimado gera alguns 

problemas à descrição gramatical, que insiste em considerar como elemento central na 
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definição do conceito de vozes verbais o papel assumido pelo sujeito. Como no exemplo 

acima o sujeito não pode, de acordo com Bechara, ser agente da ação verbal, ―a 

construção é interpretada como ‗passiva‘: é o que a gramática chama voz média ou 

passiva com ‗se‘‖ (BECHARA, 1999, p. 177). 

 Confrontando o que Bechara afirma nesse trecho acerca da voz média e a 

definição de vozes verbais na qual o autor cita a voz média como um dos tipos de voz, 

que se opõe à passiva e à ativa e inclui a reflexiva, nota-se a assistematicidade com que 

as vozes verbais são tratadas na Moderna gramática portuguesa. Tomando como base o 

que diz o autor, citado em parágrafo anterior, não nos parecem claras as ideias de passiva 

com ―se‖ e de voz média.  

 Em construções como essa, ―o banco só se abre às dez horas‖ (BECHARA, 

1999, p. 177), é preciso levar em conta que o ―se‖ é expletivo, pode ser retirado sem 

prejuìzo sintático-semântico e normalmente o é. ―O banco só abre às dez horas‖ é uma 

sentença de voz ativa, ainda que haja o valor de passividade que, conforme alerta-nos o 

próprio autor, não se deve confundir com voz passiva. Ainda que tomemos como 

referência a sentença com ―se‖, não se pode negar que essa construção se distancia da 

passiva canônica em que o sujeito pospõe o verbo, ―abre-se o banco às dez horas‖.  

A topicalização do sujeito nesse caso pode ser um argumento favorável à ideia 

de que há uma voz média, intermediária entre a passiva e a ativa, que compreende 

caracterìsticas próprias, ideia defendida por alguns autores, tal como Azeredo (2008). 

Bechara, todavia, apenas cita a voz média e não destrinça o conceito.   

Algumas linhas depois, ao tratar da ordem de colocação do sujeito na oração, o 

autor nos mostra que a alteração da ordem de colocação do sujeito implica diferentes 

análises.  ―Note-se a diferença contextual entre Abriu-se a porta (voz passiva) e A porta 

abriu-se (voz ativa)‖ (BECHARA, 1999, p. 584-585). Com isso, mais uma questão se 

coloca na análise das estruturas com ―se‖: o que de fato caracteriza a voz passiva? 

Parece-nos problemático admitir que a simples inversão dos elementos da oração resulte 

na mudança da voz verbal. ―A porta abriu-se‖, não é o mesmo que ―A porta abriu‖. É 

preciso considerar a voz verbal no âmbito da sintaxe, mesmo admitindo que os planos 

sintático e discursivo influenciam a interpretação ativa ou passiva do papel atribuìdo ao 

sujeito gramatical. 

É importante considerar também que, como já foi apresentado nesta pesquisa, 

em capìtulos anteriores, sobretudo na linguagem oral é cada vez mais comum haver 

sentenças em que o que seria na voz ativa o objeto direto torna-se o sujeito da oração. É 
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o caso de ―o pneu furou‖, de que se pode pensar, no plano semântico apenas, como 

equivalente a ―o pneu do carro foi furado‖ ou ―alguém furou o pneu do carro‖. Em todos os 

casos o pneu é paciente da ação. Do mesmo modo, a estrutura em questão equivale 

semanticamente a ―alguém abre o banco às dez‖ ou ―o banco é aberto por alguém às 

dez‖, mas, do ponto de vista sintático, a estrutura tal como nos foi apresentada é de voz 

ativa com pronome expletivo. É o que ocorre nas sentenças ergativas, em que se tem voz 

ativa com um sujeito que é, na verdade, o paciente da ação.  

De acordo com Bechara, a mesma explicação se aplica à frase ―ele se chama 

João‖ (BECHARA, 1999, 177). Para ele, a passiva com ―se‖ depende do significado lexical 

do verbo, o que se confirma com o verbo ―chamar‖, que implica sujeito animado, mas que 

mesmo assim não é agente da ação. Entendemos que o verbo ―chamar-se‖, assim como 

―sentar-se‖, ―suicidar-se‖ dentre outros, é pronominal e, portanto, só pode ser, nessa 

acepção, usado com pronome. Nesse caso, uma análise que leve em conta a sintaxe na 

determinação das vozes verbais descarta a necessidade de se enquadrar sentenças 

desse tipo como de voz média ou passiva, uma vez que, lembrando as palavras do autor, 

voz passiva e passividade são conceitos distintos.  

Cabe ressaltar também que Bechara aponta como funções do ―se‖ as de objeto 

direto, objeto indireto, complemento relativo e ìndice de indeterminação do sujeito. Dentre 

essas funções o pronome apassivador não é citado. O gramático esclarece que o ―se‖ 

como ìndice de indeterminação do sujeito ―estendeu seu papel aos transitivos diretos 

(onde a interpretação passiva passa a ser uma interpretação impessoal: vendem-se casas 

= alguém tem casa para vender)‖ (BECHARA, 1999, p. 178). O autor alega que a 

passagem da passiva a indeterminação levou o falante a não mais realizar concordância 

entre o sujeito, uma vez que o sujeito passou a objeto direto.  

Tendo em vista o processo de reinterpretação do sujeito em sentenças como 

―vende-se casas‖, que passa a objeto direto, não nos parece razoável nomear impessoais 

essas estruturas, sobretudo porque, conforme afirma o próprio autor, há indeterminação 

do sujeito. O sujeito indeterminado e a impessoalidade, que consiste na ausência de 

sujeito, não podem ser tratados como semelhante fenômeno. Ademais, não nos parece 

possìvel conciliar a ideia de que o ―se‖ é um ìndice de indeterminação do sujeito em uma 

estrutura de interpretação impessoal.   
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4.8.1.1.2. Impessoalidade verbal e sujeito oracional 

 

 Os verbos impessoais são, conforme Bechara (1999), aqueles que não se 

referem a um sujeito e que, por isso, são empregados na terceira pessoa do singular 

apenas. ―Chove muito‖, ―relampeja‖, exemplifica o autor (1999, p. 226). Os verbos 

apresentados pelo gramático são fenomenológicos. O diferencial de sua explanação, 

todavia, é o fato de que as orações impessoais, para ele, são aquelas em que o sujeito 

gramatical é não expresso, e não de sujeito inexistente.  

Em Chove, o verbo flexionado na 3.ª pessoa – marca o sujeito gramatical, isto é, 
assinalado apenas gramaticalmente, mas temos uma relação predicativa não 
referida, pois não admite sujeito explìcito. Diz-se que o verbo é impessoal e a 
oração é sem sujeito explìcito. A chamada 3.ª pessoa é a não-pessoa, é a não-eu 
nem meu interlocutor, e assim é a forma utilizada para indicar a relação predicativa 
não referida, isto é, as orações sem sujeito explìcito (BECHARA, 1999, p. 408). 

  

Em muitos momentos, no tratamento da sintaxe, Bechara assume uma postura 

descritiva e explicita as ocorrências comuns à linguagem corrente. Quanto à concordância 

com verbos impessoais, apesar de afirmar que ―nas orações sem sujeito o verbo assume 

a forma de 3ª pessoa do singular‖ (BECHARA, 1999, p. 562), o gramático revela que, por 

vezes, encontram-se exemplos literários em que se utiliza o verbo haver existencial 

pluralizado, como neste exemplo retirado de Camilo Castelo Branco: ―houveram coisas 

terrìveis‖ (apud BECHARA, 1999, p. 562).  

O sujeito oracional em Bechara é abordado dentro do domìnio das orações 

complexas de transposição substantiva. Ele afirma que ―a oração transposta inserida na 

complexa é classificada conforme a categoria a que corresponde‖ (BECHARA, 1999, P. 

464).  

a oração substantiva subjetiva apresenta as seguintes caracterìsticas: estar o 
verbo da oração principal na 3.ª pessoa do singular e num desses quatro casos a) 
verbo na voz reflexiva de sentido passivo: Sabe-se que tudo vai bem. b) verbo na 
voz passiva (ser, estar, ficar) seguidos de particìpio: Ficou provado que estava 
inocente. c) verbos ser, estar, ficar seguidos de substantivo ou adjetivo: É verdade 
que sairemos cedo. Foi bom que fugissem. Está claro que consentirei. Ficou certo 
que me telefonariam. d) verbo do tipo parece, consta, ocorre, corre, urge, importa, 
convém, dói, punge, acontece: Parece que vai chover. Urge que estudem. Cumpre 
que façamos com cuidado todos os exercìcios. Acontece que todos já foram 
punidos (BECHARA, 1999, p. 484). 
 

Acerca dessas construções, afirma também o autor que ―fica no singular o verbo 

que tem por sujeito uma oração, que, tomada materialmente, vale por um substantivo do 

número singular e do gênero masculino: Parece que tudo vai bem‖ (BECHARA, 1999, p. 

565). 



155 

 

 

 

 

4.8.1.1.3. Sujeito indeterminado 

 

 Não há na Moderna gramática portuguesa definição do sujeito indeterminado. O 

pouco que se pode depreender da concepção de sujeito indeterminado na obra deriva da 

análise da abordagem das funções do ―se‖ na oração. A função que nos interessa, nesse 

momento, é a de ìndice de indeterminação do sujeito.  

 O gramático apresenta-nos como exemplos em que o ―se‖ figura como ìndice de 

indeterminação as seguintes sentenças: ―Vive-se bem. Lê-se pouco entre nós. Precisa-se 

de empregados. É-se feliz‖ (BECHARA, 1999, p. 177). É importante salientar que essa 

noção faz parte do estudo das construções reflexas. Nesses casos, entretanto, não se 

pode admitir reflexividade do ponto de vista sintático, visto que não há sujeito a ser 

retomado na posição de objeto.  

 Não há menção às estruturas que apresentam verbo na terceira pessoa do 

plural, tais como ―bateram na minha porta‖, ―fizeram uma algazarra sem fim‖. Apesar 

disso, como o autor entende que o sujeito gramatical está na desinência do verbo, sendo 

expresso apenas quando necessário revelar, por razões discursivas, a quem se atribui a 

predicação (p. 409), consideramos que, para ele, nesses casos não há um sujeito 

indeterminado, mas apenas um sujeito não expresso, o que nos parece bastante 

adequado do ponto de vista sintático, visto que indeterminação é uma noção semântica.  

 Bechara se mostra sensìvel, ainda, à questão que envolve a não concordância 

entre o sujeito e o verbo das chamadas passivas sintéticas, fenômeno bastante comum 

na linguagem menos monitorada. Embora afirme que as construções do tipo ―vende-se 

casas‖ (BECHARA, 1999, p. 178) são impessoais, o que esbarra na semântica do verbo 

vender, que, por ser verbo de ação, seleciona um argumento externo com traço [+ 

animado], o autor reconhece que há um processo de indeterminação do sujeito que leva à 

reinterpretação de ―casa‖ como objeto do verbo.  

 Para Bechara, a convivência entre as duas formas se deve a diferentes 

interpretações sintático-semânticas dos termos da oração de verbo mais ―se‖. ―Vendem-se 

casas (= ‗casas são vendidas‘) → Vendem-se casas (= ‗alguém tem casa para vender‘) → 

Vende-se casas‖ (BECHARA, 1999, p. 178).  
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 De acordo com a explicação do gramático, ―vendem-se casas‖ corresponde a 

―casas são vendidas‖; nesse caso, há uma autêntica construção de passiva com ―se‖, e 

―casas‖ é tomado como sujeito da oração. Por outro lado, quando a indeterminação do 

agente se sobrepõe, gerando uma interpretação tal como em ―alguém tem casa para 

vender‖, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tal como nas construções em que o 

―se‖ é um ìndice de indeterminação do sujeito.   

 Bechara esclarece-nos, no entanto, que ―vende-se casas e frita-se ovos são 

frases de emprego ainda antiliterário, apesar da já multiplicidade de exemplos‖. De acordo 

com ele, ―a genuìna linguagem literária requere vendem-se, fritam-se‖. Mesmo 

reconhecendo que a linguagem literária não abona a não concordância nesses casos, 

afirma que ―ambas as sintaxes são corretas, e a primeira não é absolutamente, como fica 

demonstrado, modificação da segunda. São apenas dois estágios diferentes de evolução‖ 

(BECHARA, 1999, p. 178). 

 
 

4.8.1.1.4. Anacoluto 

 
 Bechara afirma que ―há uma ordem considerada direta, usual ou habitual, que 

consiste em enunciar, no rosto da oração, o sujeito, depois o verbo e, em seguida, os 

seus complementos, como vimos antes. A ordem que saia do esquema svc (sujeito – 

verbo – complemento) se diz inversa ou ocasional‖ (BECHARA, 1999, p. 582). 

 Assim, ―a ordem inversa, como afastamento da norma, pode adquirir valor 

estilìstico‖ (BECHARA, 1999, 583). Além de reconhecer que subversão à estrutura 

prototìpica pode assumir valores que devem ser analisados pela gramática, o autor 

estabelece a relação entre a inversão da ordem SVC e a estrutura informacional da 

sentença.  

Posto no rosto da oração um termo sobre o qual queremos chamar a atenção do 
nosso ouvinte, quebra-se a norma sintática e consegue-se o efeito estilìstico 
desejado. Por um jogo natural de oposição, a ordem direta também pode assumir 
valor estilìstico para traduzir situações do campo da novidade. O estilo descritivo 
ama a ordem direta (BECHARA, 1999, p. 583).  

 
Especificamente no que respeita ao anacoluto, contudo, afirma o gramático que 

é a quebra da estruturação lógica da oração: ―Eu que era branca e linda, eis-me 
medonha e escura‖ [MB apud SS.1, § 536]. ―Resulta esta anomalia em geral do 
fato de não poder a linguagem acompanhar o pensamento em que as ideias se 
sucedem rápidas e tumultuárias. É a precipitação de começar a dizer alguma 
cousa sem calcular que pelo rumo escolhido não se chega diretamente a concluir 
o pensamento. Em meio do caminho dá-se pelo descuido, faz-se pausa, e, não 
convindo tornar atrás, procura-se saìda em outra direção‖ [SA.4, 38]. O anacoluto, 
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fora de certas situações especiais, é evitado pelas pessoas que timbram em falar 
e escrever corretamente a lìngua (BECHARA, 1999, p. 595). 

 
 Bechara cita, ainda, um dos principais tipos de construção anacolútica. Segundo 

ele, é muito comum introduzir ―o enunciado por um termo não preposicionado e depois 

recuperá-lo na sua função própria, como que desprezando o inicial: A pessoa que não 

sabe viver em sociedade, contra ela se põe a lei. A construção gramatical seria: Contra a 

pessoa que... se põe a lei‖ (BECHARA, 1999, p. 595).  

 No exemplo supracitado, há uma autêntica construção de tópico-comentário, em 

que o termo colocado em relevo não realiza função sintática na estrutura SVO que o 

segue. Estruturas como essa se diferenciam daquelas comentadas por Bechara ao tratar 

da inversão da ordem SVO, tal como ―de teus olhos a cor vejo eu agora‖ (BECHARA, 

1999, p. 582), fenômeno por ele classificado como anástrofe.  

 A análise de Bechara acerca das estruturas em que, de alguma forma, a ordem 

canônica é subvertida, apesar de ancorada na nomenclatura tradicional, se aproxima em 

muito da distinção entre sentenças de tópico-comentário e deslocamento à esquerda, que 

apresentamos nesta pesquisa. Ademais, é interessante ressaltar que o autor compreende 

que a subversão da ordem e da estruturação usual das sentenças tem, por vezes, fins 

estilìsticos e é, portanto, mais adequada à retórica que foge à expressão referencial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscamos traçar um panorama do modo como a categoria 

Sujeito é tratada na gramaticografia dos séculos XIX e XX, a fim de demonstrar que os 

critérios utilizados em sua definição e classificação são ainda insuficientes. Para isso, 

utilizamo-nos do aporte historiográfico que subsidiou a seleção do corpus, o 

enquadramento de cada uma das gramáticas num dado perìodo linguìstico e o exame de 

suas particularidades em face das caracterìsticas gerais da produção intelectual à época. 

O corpus selecionado atravessa os perìodos linguìstico e cientìfico, conforme 

proposta de periodização apresentada por Cavaliere (2001); sua análise permitiu uma 

visão ao mesmo tempo pormenorizada e panorâmica da evolução dos estudos 

linguìsticos no Brasil, sobretudo porque as gramáticas examinadas, por serem 

representativas de sua época, manifestam, em alguma medida, o produto intelectual 

relativo ao fazer linguìstico e filológico, num feixe de tempo.  
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A visão de lìngua como um organismo a ser dissecado, em Maximino Maciel, 

reverbera as influências do pensamento positivista e da atmosfera cientificista que 

dominam a produção do saber no século XIX, especialmente na sua segunda metade. É 

nesse contexto, denominado por Cavaliere (2001) fase fundadora do perìodo cientìfico, 

que a descrição gramatical busca distanciamento em relação à tradição racionalista, ainda 

que, por vezes, como pudemos notar em Maciel (1914), haja, em alguns momentos, 

resquìcios da concepção racionalista da linguagem.  

Na Grammatica descriptiva, representativa dessa primeira fase do perìodo 

cientìfico, que se prolonga até a primeira década do século XX, a sintaxe, ou 

sintaxyologia, para utilizarmos o termo de Maciel (1914), é o exame das funções que os 

micro-organismos exercem no grande organismo que é a proposição.  

A Grammatica portugueza, de João Ribeiro, apesar de contemporânea à de 

Maciel, incorpora as novas tendências e introduz em suas análises o método histórico-

comparativo importado da Europa e trazido aos estudos do português como modelo de 

aporte teórico para o entendimento dos fenômenos observáveis na lìngua portuguesa 

moderna. Ribeiro atravessa as fases fundadora e legatária, dada sua extensa produção e 

longevidade. Produz uma obra que conjuga as abordagens histórica e comparativa, ditas 

por ele inseparáveis.  

Numa etapa posterior, designada por Cavaliere (2001) como fase legatária do 

perìodo cientìfico, surgem as gramáticas de cunho filológico, não menos cientìficas, e que 

em muito contribuìram para o entendimento do vernáculo. Dessa nova abordagem, 

tomamos como exemplar a obra de Nascentes, inspirada na geração de filólogos 

lusitanos. A escolha de um corpus eminentemente literário, caracterìstica da fase 

legatária, e o olhar atento às peculiaridades da heterogeneidade do português falado em 

solo brasileiro fazem jus ao tìtulo da obra: O idioma nacional. 

O despontar do século XX traz consigo novas perspectivas. No que se refere 

aos estudos linguìsticos no Brasil, Cavaliere (2001) aponta como divisor de águas e, 

portanto, marco em sua proposta de periodização, a inserção da disciplina Linguística 

Geral, que passou a compor o curso de Letras da UDF, no fim dos anos 30. Sob a égide 

das teorias Linguìsticas, cuja importância no cenário acadêmico é, nesse momento, já 

inquestionável, são publicadas as gramáticas de Melo, Rocha Lima e Bechara, aqui 

focalizadas. 

A transição entre a fase legatária do perìodo cientìfico e a primeira fase do 

perìodo linguìstico, denominada estruturalista por Cavaliere (2001), dada a forte presença 
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da influência bloomfieldiana na produção acadêmica à época, reflete-se na Gramática 

normativa da língua portuguesa, que, ainda que timidamente, dialoga com correntes da 

linguìstica moderna, sem, contudo, abandonar o fazer filológico.  

Fortemente influenciada pelas teses funcionalistas de Coseriu, a obra de 

Bechara, publicada em 1961, todavia, antecipa o que Cavaliere nomeia fase diversificada 

do perìodo linguìstico, em vigor até os dias de hoje. As teorias gerativista, estruturalista, 

funcionalista e toda a gama de saberes produzidos no inìcio do século XX na área da 

Linguìstica culminam na produção de compêndios que, se por um lado são pouco 

didáticos e, por isso, de difìcil aplicação na escola básica, por outro forneceram diferentes 

bases teóricas das quais se valeram os autores na elucidação dos fatos da lìngua.  

No que respeita ao sujeito, buscamos explicitar as falhas de classificação, 

definição e enquadramento sintático da categoria. Para isso, lançamos um olhar em 

retrospectiva desde a Antiguidade até a contemporaneidade. Nesse percurso histórico, 

situam-se as discussões acerca dos mecanismos de categorização da tradição 

gramatical, bem como o exame do modo como as gramáticas representativas dos 

perìodos linguìsticos focalizados concebem essa noção.  

Defendemos a hipótese inicial de que o sujeito como categoria sintática resulta 

de uma sobreposição de conceitos. A tradição filosófica, que em muito contribuiu para o 

princìpio de uma disciplina gramatical, doa-nos o termo hypokeímenon, que, conforme 

NEVES (1987) significa "substrato". Como as classes gramaticais correspondem às 

coisas do mundo, o substrato, ou substância, se tomarmos como referência a intenção 

aristotélica de estabelecer relação entre o mundo e as categorias da língua, passa a 

substantivo. Com o avanço dos estudos gramaticais, a língua passa a ser estudada no 

âmbito da sintaxe. No eixo sintático, o substantivo assume, dentre outras, a função de 

sujeito. Essa sobreposição de conceitos faz parecer corresponderem noções que no 

cerne nem sempre são equivalentes.  

Demonstramos que mesmo os autores que reconhecem a insuficiência dos 

critérios de classificação e de definição do sujeito e se colocam como críticos desses 

critérios incorrem, por vezes, na confusão entre os planos sintático e semântico. Embora 

não haja dúvidas em relação à categoria Sujeito ser uma função sintática, o caráter 

semântico dessa noção é ainda muito forte e determinante como critério de 

enquadramento na maioria dos casos.  

Prova isso, por exemplo, o exame do tratamento das vozes verbais nas 

gramáticas estudadas, que foi decisivo para a compreensão de necessidade de se 



160 

 

rediscutir a própria concepção de sujeito, uma vez que em vários momentos os papéis 

temáticos que assumem os sujeitos ofuscam os mecanismos sintáticos subjacentes às 

vozes verbais, levando a análises equivocadas por parte dos autores investigados.  

A crítica gramatical a que nos propomos é, em si, a contribuição desta pesquisa 

aos estudiosos da linguagem. Acreditamos ser a exposição panorâmica do tratamento do 

sujeito nas gramáticas representativas dos séculos XIX e XX, que compendiam as 

principais características da produção linguística de sua época, um possível ponto de 

partida para que a noção de sujeito seja rediscutida, quiçá redefinida. 

As discussões aqui levantadas colocam em xeque o modelo de categorização 

que vem sendo reprisado pela tradição gramatical. Ao adotar como referência definições 

que contemplam apenas o exemplar prototípico da categoria, a descrição gramatical se vê 

diante de constantes necessidades de remendar essas definições para inserir no espectro 

da categoria aqueles exemplos que não se encaixam nos critérios pré-determinados, mas 

que, por ocasião do uso, precisam ser analisados. Esse remendo teórico acaba por gerar 

análises confusas, sobretudo no que se refere ao sujeito, categoria que perpassa os 

planos sintático, semântico e discursivo e não pode ser entendida senão à luz desses três 

estratos gramaticais.  

Esperamos ter, por meio das ponderações feitas ao longo dessa pesquisa, 

colaborado com o entendimento de que não é, ainda, pacífica a definição de sujeito. 

Esperamos igualmente ter produzido uma pesquisa cujas discussões sejam pertinentes e 

que resultem, portanto, num material que possa servir como partida para estudos 

vindouros. 
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