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RESUMO 

 

O ensino de línguas próximas tem recebido um olhar cuidadoso de diversos 
estudiosos, que entendem que a suposta facilidade identificada nos primeiros 
contatos com a Língua Adicional tende a não se manter no decorrer do processo, 
muitas vezes, porque o aprendiz não percebe que algumas semelhanças estruturais 
entre a Língua Materna e a Língua Adicional não são totalmente equivalentes quanto 
ao uso e à funcionalidade. Considerando que o referido processo se aplica ao uso 
das vozes verbais no Português e no Espanhol, apresentam-se neste trabalho 
reflexões sobre as vozes verbais no ensino de Português a falantes de Espanhol. 
Partindo-se do exame do discurso gramatical tradicional, de um recorte do discurso 
didático do ensino de Português a falantes de Espanhol e da produção escrita de 
aprendizes hispanofalantes em Português, discute-se a tendência à reprodução de 
interpretação e abordagem didática das vozes verbais com base na concepção 
estrutural e parafrástica de ativas e passivas. Considerando-se que a abordagem 
funcionalista oferece importante instrumental teórico para a análise das vozes 
verbais e que o contraste é um mecanismo que pode auxiliar o aprendiz a perceber 
e a tomar consciência das diferenças de uso das estruturas nas duas línguas, 
desenvolve-se uma análise funcional e comparativa das referidas vozes em textos 
de divulgação científica publicados em revistas digitais em Português e em 
Espanhol. A análise revela que há explicações funcionais que influenciam a diferente 
distribuição das vozes verbais nas duas línguas, destacando-se as diversas 
possibilidades de uso de vozes verbais na organização do fluxo informacional com 
tematização do objeto, o que não se mostrou regular no Português e no Espanhol. A 
partir da análise dos textos, apresenta-se uma proposta de aplicação ao ensino de 
Português a falantes de Espanhol, em que aspectos funcionais e contrastivos são 
considerados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: vozes verbais; textos de divulgação científica; abordagem 
funcional e contrastiva; Português a falantes de Espanhol 

  



ABSTRACT 

 

The teaching of closer languages has had the focus of many researchers, who 
understand that the supposed easiness of the first contact with the additional 
language (L2) tends not to maintain in the development of the progress. This is why 
the learner does not realize that some of the structural similarities between the 
mother tongue (L1) and the additional language (L2) are not entirely equivalent in 
relation to their usage. If one considers that the mentioned process is related to the 
verb phrase as a whole in both Portuguese and Spanish, this current work will focus 
on some discussions about the verb phrase in teaching Portuguese to Spanish 
Native Speakers. Having the traditional grammatical discourse as a starting point 
from the Spanish Native Speaker while learning Portuguese,  it will be discussed the 
tendency to both the verb phrase comprehension and methodological approaches 
based on the structural analysis of active and passive voices. If we consider that the 
functionalist approach offers an important theoretical tool to the verb phrase analysis 
and that the contrast is a mechanism which may help the learner to perceive and be 
aware of the differences of the usage in both languages, this dissertation will develop 
a functional and comparative analysis of the mentioned issues in on-line journals 
published in both Portuguese and Spanish. The current analysis shows that there are 
functional rationales which influence the direct distribution of the verb phrases in the 
core languages studied here. It will also highlight the different possibilities of the verb 
phrase usage in the organization of the flowing meaning of the object, which does not 
seem to be regular in Portuguese and Spanish. This work will present a possible 
rationale for the teaching of Portuguese to Spanish Native Speakers from a varied 
textual analysis. 

 

Key-words: verb phrase; journal language, functional and contrastive approach; 
Portuguese for Native Spanish Speakers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grau de similaridade entre o Português e o Espanhol é bastante expressivo, 

quando se comparam as línguas neolatinas. Entretanto, embora as semelhanças 

entre as duas línguas tenham sido apontadas por muitos teóricos para justificar uma 

suposta facilidade na compreensão de estruturas formais do Português como língua 

adicional (LA) por aprendizes hispanofalantes e do Espanhol por aprendizes falantes 

de Português, na prática, observa-se que tais semelhanças podem, por outro lado, 

constituir dificuldade no que diz respeito ao uso da LA. Essa é uma tendência que 

professores e pesquisadores têm verificado no tratamento de diversas estruturas 

nessas duas línguas.  

Tal constatação tem justificado a realização, nos últimos anos, de diversos 

estudos sobre o ensino de Português a falantes de Espanhol (PFE) e o ensino de 

Espanhol para falantes de Português (EFP), cujo enfoque tem sido questões 

metodológicas, teóricas, processos de aprendizagem de LA, fossilização1 de 

interlíngua precoce, além de outros temas. 

Os referidos estudos têm contribuído para o processo de elaboração de 

materiais didáticos e cursos com uma abordagem diferenciada para os dois tipos de 

aprendizes mencionados anteriormente, processo em que a análise contrastiva tem 

se revelado bastante produtiva. 

Ao mencionar a importância da análise contrastiva no ensino do PFE, 

Akerberg (1994) a define como um ingrediente útil. Sua utilidade, entretanto, não se 

traduz em um caráter apenas metodológico, mas subsidiário, uma vez que a análise 

comparativa entre os pontos convergentes e divergentes no Português e no 

Espanhol pode orientar a seleção dos tópicos a serem incluídos no currículo. 

Além da análise contrastiva, a hipótese de regressão2 também ganha 

relevância no ensino de PFE, porque postula que, ao entrar em contato com a LA3, o 

                                                 
1
 O termo “fossilização” é empregado em relação a um erro que se torna permanente e estável no 
processo de aquisição de uma segunda língua (SELINKER, 1972). 

2
 Henriques (2005, p. 147) cita Hakuta, 1976; Wode, 1978, 1983; Cancino, Rosansky & Schumann, 

1947, 1975; Dulay & Burt, 1974 como pesquisadores que se baseiam na hipótese de regressão e 
sustentam que “as sequências desenvolvimentais na L2 variam em função da língua materna”.    
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aprendiz parte dos conhecimentos de sua língua materna (LM) para fazer inferências 

sobre o sistema e o funcionamento da língua que começa a aprender. 

Considerar a validade da hipótese de regressão implica, entre outras coisas, 

depreender que falantes de línguas próximas tenderão a apresentar determinados 

tipos de interferências ou intercessões, ao passo que falantes de línguas distantes 

apresentariam outros tipos. Por essa razão, Henriques (2000) observa que o critério 

distância / proximidade entre as línguas determinará diferenças no desenvolvimento 

da interlíngua de cada grupo de aprendizes. 

Concebendo as interferências como influências negativas da LM do aprendiz 

e as intercessões como transferência positiva, essa autora afirma que o falante de 

Português transfere grande parte do conhecimento da LM para o Espanhol, com 

uma proporção de acertos superior à dos falantes de línguas distantes. 

Esse aspecto positivo das intercessões, resultante da proximidade entre o 

Português e o Espanhol, também é reconhecido nos estudos sobre ensino – 

aprendizagem de Português para hispanofalantes. De acordo com Almeida Filho 

(1995), o falante de Espanhol conta, naturalmente, com conhecimentos e 

habilidades comuns entre a língua alvo e a língua de partida. 

No campo das interferências, têm sido desenvolvidas muitas pesquisas, cujos 

resultados contribuem como apoio teórico e pedagógico, seja na formulação e 

aprimoramento de material didático, seja nas intervenções que os próprios 

professores de PFE ou de EFP fazem em sala de aula.  

O campo das intercessões, por outro lado, tem sido menos explorado, 

possivelmente em razão da concepção, a que já nos referimos aqui, de que a 

semelhança entre as línguas favoreceria de modo efetivo o processo de ensino – 

aprendizagem. Tal concepção ratifica a hipótese contrastiva (LADO, 1957), segundo 

a qual apenas as estruturas contrastantes poderiam ocasionar transferência 

negativa ou interferência.  

Em nossa prática pedagógica, temos observado que, devido à semelhança 

estrutural das vozes verbais (VV) em Português e em Espanhol, tais estruturas têm 

                                                                                                                                                         
3
 Neste trabalho, a exemplo de Perna & Sun (2011) e outros autores, adotamos a designação “Língua 
Adicional”, muito utilizada atualmente em estudos que se aplicam tanto ao ensino de LE quanto de 
L2, razão pela qual utilizamos o termo “aprendizagem” sem pretender estabelecer distinção entre 
este e o termo “aquisição”. 
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sido inseridas no campo das intercessões. Entretanto, apesar das semelhanças 

estruturais, a convergência em seu uso é apenas parcial. 

No ensino do Português4 a hispanofalantes, os aprendizes tendem a utilizar 

as VV na LA exatamente como o fazem em sua LM, e esse uso nem sempre 

expressa a funcionalidade das referidas construções em Português.  

Uma análise não sistemática nos fez perceber que a diferente distribuição das 

VV nas duas línguas parece relacionar-se a diferentes possibilidades de organização 

do fluxo da informação em cada uma delas e a outros aspectos funcionais. 

Na presente pesquisa, objetivamos analisar o uso das VV em textos de 

divulgação científica (DC) publicados em duas revistas digitais – uma em Português 

e uma em Espanhol –, considerando sua relação com o fluxo informacional em cada 

contexto sob a perspectiva funcional. 

Em pesquisa anterior, desenvolvida durante o  curso de mestrado, analisamos 

o uso da voz passiva (VP) em textos escritos em Espanhol por aprendizes brasileiros 

universitários, e observamos, no referido corpus, a tendência ao uso da construção 

de acordo com os mesmos padrões de uso na LM dos aprendizes – o Português. 

Além de oferecer algumas respostas, essa pesquisa também suscitou outras 

perguntas e ampliou nossa visão a respeito do fenômeno que estávamos 

investigando inicialmente. Dessa forma, essa primeira pesquisa, que focalizava o 

uso da VP, nos direcionou a uma investigação mais abrangente, que se propõe a 

analisar o uso das VV nas duas línguas em questão. 

Como nossa prática docente compreende tanto o ensino do Espanhol para 

brasileiros quanto o ensino do Português para hispanofalantes, foi possível observar 

que as produções de nossos alunos evidenciavam que o domínio do uso das VV em 

LA refletia um desvio decorrente de fossilização entre os dois grupos de aprendizes.  

Considerando o fato de o primeiro grupo ter sido parcialmente analisado, 

entendemos ser relevante estudar a questão também sob o ponto de vista do ensino 

do Português para falantes do Espanhol, e com um foco ampliado. 

Para ilustrar algumas das dificuldades observadas na produção escrita de 

hispanofalantes aprendizes do Português, selecionamos alguns fragmentos 

                                                 
4
 Nesta pesquisa, ao mencionar “Português”, nos referimos ao Português do Brasil (PB). 
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produzidos como resposta a um exercício em que os alunos – neste trabalho, 

chamados alunos informantes (AI) – deveriam verter alguns fragmentos de textos em 

Espanhol para o Português.  

FRAGMENTO 1: 

[...] la verificación del resultado se lee directamente en el aparato. 

TRADUÇÕES: 

(a) [...] a verificação do resultado se lê diretamente no aparelho. (AI de 

Honduras) 

(b) [...] a verificação do resultado lê-se diretamente no aparelho. (AI da 

República Dominicana) 

 

FRAGMENTO 2: 

El español es capaz de disfrutar [...] acudiendo a una de las muchísimas 

ofertas culturales y deportivas que se le ofrecen. (texto fonte) 

TRADUÇÕES: 

(a) O Espanhol é capaz de disfruta [...] “acudiendo” uma das muitas ofertas 

culturais e esportivas que oferecem. (AI de Honduras) 

(b) O Espanhol é capaz de desfrutar [...] indo a uma das muitas promoções 

culturais que se lhe oferecem. (AI da República Dominicana) 

 

As traduções registradas nos possibilitam identificar algumas das escolhas ou 

estratégias utilizadas por hispanofalantes ao se depararem com textos que exigem 

domínio do uso das VV na Língua Portuguesa. 

Nas duas traduções do Fragmento 1, observamos a manutenção da voz 

passiva sintética (VPS), diferenciando-as apenas o fato de em (a) o AI ter mantido 

também a ordem dos elementos – se lê – e em (b) o AI ter alterado para lê-se.  
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As traduções do Fragmento 2 evidenciam outra realidade: a dificuldade dos 

hispanofalantes em relação à tradução da VPS com uso concomitante de dois 

clíticos.  

As produções dos dois aprendizes revelam duas estratégias. A primeira delas 

é a não utilização dos clíticos concomitantemente, o que observamos na 

transposição, em (a), de “deportivas que se le ofrecen” a “esportivas que oferecem”; 

a segunda, em (b), é a manutenção da estrutura do texto fonte, o que caracteriza a 

escolha do AI da República Dominicana quando produz “que se lhe oferecem”. 

Os exemplos mencionados constituem uma pequena amostra de produções 

de hispanofalantes que evidenciam dificuldades quanto ao uso das VV em Língua 

Portuguesa padrão, e são descritos nesta parte deste trabalho como um recorte de 

desempenho que confirma a necessidade de uma intervenção pedagógica do tópico 

no ensino de PFE.  

Entendendo que a intervenção pedagógica precisa se apoiar no uso efetivo 

das VV nas duas línguas analisadas, identificamos o texto de DC como ambiente 

discursivo adequado para uma análise funcional e comparativa, uma vez que esse 

gênero textual se mostrou favorável ao uso de todas as VV.  

Essa análise nos conduz a duas hipóteses.  

A primeira hipótese que orienta esta pesquisa é a de que o uso inadequado 

das VV em textos escritos em Português por aprendizes hispanofalantes está 

relacionado à concepção de que há convergência total entre o uso das estruturas 

nas duas línguas. 

A segunda hipótese é a de que a diferença de uso e distribuição das VV em 

Português e em Espanhol pode ser parcialmente determinada ou influenciada pelas 

diferentes possibilidades de realização do fluxo informacional nas duas línguas e de 

outros aspectos funcionais. 

Finalmente, por acreditar que a conscientização dos recursos linguísticos da 

LA para a expressão das VV pode colaborar no processo de apropriação e uso das 

estruturas não convergentes, acreditamos que uma intervenção pedagógica das 

referidas estruturas no ensino de PFE precisa apoiar-se em uma descrição 

comparativo-funcional das estruturas nas duas línguas. 
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Considerando que os objetivos deste trabalho têm relação direta com as 

hipóteses descritas, apresentamos cada um deles seguindo a mesma organização. 

O primeiro objetivo da nossa pesquisa é fazer um levantamento da descrição 

gramatical tradicional a respeito das VV em Português e em Espanhol, e verificar 

sua influência no discurso didático de PFE. 

Para testar a segunda hipótese, nosso segundo objetivo é desenvolver uma 

análise comparativa das VV nas duas línguas, considerando o fluxo da informação – 

destacando as possibilidades de tematização do objeto – e outros aspectos 

funcionais relacionados. 

Em um terceiro momento, pretendemos propor alguns procedimentos que, a 

nosso ver, podem contribuir na abordagem das VV no ensino de PFE. Tais 

procedimentos pressupõem a observação de critérios funcionais e contrastivos. 

O fato de não termos conhecimento de trabalhos anteriores que se dediquem 

à análise dos aspectos mencionados e propostos – apresentados de forma sintética 

neste Capítulo 1 – nos faz considerar que esta pesquisa pode apresentar 

contribuições relevantes para o ensino de PFE. 

No Capítulo 2, registramos e comentamos o levantamento das VV na tradição 

gramatical do Português e do Espanhol, incluindo uma visão comparativa das 

possibilidades das VV nas duas línguas e também alguns trabalhos que discutem a 

classificação tradicional das estruturas.  

Em seguida, no Capítulo 3, apresentamos um recorte do discurso didático de 

PFE sobre as vozes verbais. 

O Capítulo 4 discute aspectos relacionados ao ensino-aprendizagem de 

línguas próximas, incluindo a Análise de Erros e suas implicações no ensino. 

O Capítulo 5 analisa alguns pressupostos funcionalistas utilizados no estudo 

das VV. 

O Capítulo 6, que trata dos gêneros discursivos, apresenta o texto a ser 

utilizado na segunda parte da pesquisa: o texto de Divulgação científica (DC), 

analisando suas características e sua finalidade.  

No Capítulo 7, descrevemos a metodologia utilizada para a análise dos textos 

selecionados, incluindo a pesquisa piloto e os primeiros resultados. 
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O Capítulo 8 está organizado a partir da seleção dos parágrafos em que se 

registram as VV que serão analisadas, seguidas de quadros, gráficos e análises 

comparativas do uso das VV no português e no espanhol, considerando-se o fluxo 

da informação e outros aspectos funcionais.   

Com base nos elementos teóricos e nas análises desenvolvidas, propomos, 

no Capítulo 9, alguns procedimentos que se baseiam em aspectos funcionais e que 

exploram o contraste entre as duas línguas, por entender que tais aspectos podem 

contribuir para a abordagem das VV no ensino de PFE. 

O Capítulo 10 é dedicado às conclusões e às considerações finais. 
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2 VOZES VERBAIS: DA TRADIÇÃO GRAMATICAL A ESTUDOS DESCRITIVOS 

 

Neste capítulo, fazemos um levantamento do tratamento dado às VV em 

gramáticas prescritivas tradicionais de Língua Portuguesa e de Língua Espanhola. O 

principal critério para a seleção das gramáticas levadas à análise foi o fato de serem 

manuais amplamente adotados nos níveis básico e médio de escolarização, e, 

portanto, fazerem parte do material de referência dos aprendizes. 

Em um segundo momento deste capítulo, apresentamos a contribuição de 

alguns autores de gramáticas descritivas e de outros estudos que discutem a 

concepção tradicional a respeito das construções de VV nas duas línguas 

analisadas. 

 

2.1 AS VOZES VERBAIS NA TRADIÇÃO GRAMATICAL 

 

A tradição gramatical define voz como a relação gramatical entre o verbo, o 

sujeito ou agente e o objeto, e apresenta a voz passiva analítica (VPA) como uma 

construção correspondente a outra em voz ativa (VA). A própria terminologia 

utilizada para definir a voz que se origina de outra se apoia na concepção de 

mudança de perspectiva, em que o sujeito passa a sofrer uma ação, como 

observamos em Vale (2011, p. 29): 

A etimologia do adjetivo passivo < passivos vem da mesma raiz de 
paixão, do latim passio, passiones. Tanto o adjetivo passivo quanto o 
substantivo paixão pertencem ao mesmo campo semântico dos 
verbos sofrer e padecer. Dessa informação etimológica que os 
gramáticos extraíram o termo voz passiva consiste uma ação sofrida 
pelo sujeito. 

 

2.1.1 Voz ativa e voz passiva analítica  

 

Na descrição do processo de transformação de uma oração na VA em oração 

na VPA, os gramáticos latinos levavam em consideração a noção de transitividade 

verbal, porque “classificavam como transitivas as orações que tinham a capacidade 
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de ‘transitar’ para a voz passiva” (SILVA, 2000, p. 26). Por conseguinte, o verbo que 

formasse o predicado de tal oração era considerado transitivo. 

Dissertando sobre a VP em Inglês, Carvalho (1982, p. 19) afirma que, de 

acordo com os gramáticos latinos, 

Existiria uma relação transitiva entre o verbo e os sintagmas 
nominais a ele ligados quando a ação expressa pelo verbo transita 
(do latim transire, que significa estender-se para além de) de um 
ponto – o sintagma nominal que representa o agente ou ator – para 
outro, que é o paciente ou alvo da ação.  

 

Apoiados na herança latina de análise e conceituação das VV, duas 

gramáticas emblemáticas – uma em Língua Espanhola e outra em Língua 

Portuguesa – definem a transposição de VA a VP com base em critérios formais. As 

gramáticas a que nos referimos são a Gramática Castellana – primeira gramática da 

Língua Espanhola – publicada em 1492, por Antônio de Nebrija, e a Gramática da 

Língua Portuguesa, publicada em 1540, por João de Barros. 

O texto de Nebrija (1492, p. 137-138) define a VPA em Espanhol, em 

comparação ao latim, abordando apenas o aspecto formal: 

La passiva supleta por este verbo “so eres” e el participio del tiempo 
passado pela passiva mesma assi como lo haze el latin em los 
tempos que faltan em la mesma passiva; assi que por lo que el latin 
dize “AMOR, AMABAR, AMABOR, nosotros dezimos io so amado, io 
era amado, io sere amado. 

 

Da mesma forma, o texto de Barros (1540, p. 26) define a VPA – para a qual 

utiliza o conceito de modo – com base em um critério formal, que apenas altera a 

perspectiva, porque na VA “um faz em obrar” e na VP “o outro padece em receber”: 

Este modo passivo não é mais que um converter o auto do verbo às 
vessas do que faz o modo autivo, porque tanto é em significado eu 
amo a verdade, como a verdade é amada de mi. Somente ao 
primeiro modo chamarão autivo e ao segundo passivo, porque um 
faz em obrar e o outro padece em receber. 

 

Observamos que a concepção de equivalência formal entre vozes ativas e 

passivas, que mais tarde encontrou respaldo na gramática transformacional de 

Noam Chomsky – segundo a qual a passiva seria uma estrutura superficial oriunda 
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de uma estrutura profunda, a ativa –, foi a que primeiro se evidenciou no tratamento 

da transposição ativa / passiva.  

A compreensão da VPA analítica como estrutura parafrástica em relação à VA 

encontrou eco em diversos manuais posteriormente produzidos. Em publicações 

recentes, ainda é possível encontrar uma abordagem centrada na equivalência das 

formas, tanto em Português quanto em Espanhol. 

Na Gramática da Real Academia Española (RAE, 1931, p. 418), identificamos 

uma definição ancorada na concepção de equivalência entre VA e VP: 

El participio de los verbos transitivos, usado como predicado con ser, 
ha formado la voz pasiva castellana (véase 101), que como 
sabemos, tiene su construcción activa equivalente. Así, el pueblo 
AGRADECE los beneficios, es como decir los beneficios SON 
AGRADECIDOS por el pueblo. 

 

Da mesma forma, Bechara (1999, p. 222) também apresenta as VV 

centrando-se unicamente na alteração agente / paciente: 

a) 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, nesse caso, agente da ação verbal: eu escrevo a carta [...] b) 
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. 

  

À semelhança dos textos citados, outros autores de gramáticas prescritivas 

tendem a apresentar as VV em termos da alteração agente / paciente. Em um 

estudo em que analisa especificamente a transposição VA – VP, Silva (2000) cita 

outros autores que analisam a referida transposição de acordo com a mesma 

perspectiva, em Português e em Espanhol: Cunha (1985), Kury (1997), Bello (1951), 

Alonso (1953), Marín (1980), entre outros. 

Analisando alguns manuais de publicação posterior aos mencionados, 

observamos poucas modificações no tratamento de ativas e passivas. Em Espanhol, 

a análise da edição de 1995 da RAE revela um maior detalhamento na discussão do 

assunto, mas mantém a definição com base na mudança agente / paciente. 

Vejamos, como exemplo, uma menção superficial à questão da estrutura da oração, 

sem que, contudo, se explore o tema (RAE, 1995, p. 450-451): 
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Las perífrasis verbales “ser + participio” e “estar + participio” forman 
construcciones de significado pasivo, en las cuales el sujeto no es 
agente o productor de la acción verbal, sino paciente o receptor de la 
acción que otro realiza. Por consiguiente, tales perífrasis no expresan 
sólo una modificación semántica del concepto verbal, como las que 
llevamos estudiadas en este capítulo, sino que producen además 
modificaciones en la estructura de la oración en que se hallan.  

 

A Gramática Básica del Español, de Sarmiento e Sanchez (1995), menciona a 

construção passiva analítica apenas no capítulo em que analisa o particípio, de 

forma bastante sintética; e a Gramática Esencial del Español, de Seco (2001), 

mantém o discurso de equivalência da VPA em relação à VA. Após apresentar pares 

de exemplos de orações em VA e VP, como “Los manifestantes tiraron piedras” e 

“Piedras fueron tiradas en los manifestantes”, o autor (Ibid., p. 162) observa: 

Todas las oraciones del primer grupo (primera a quinta) coinciden en 
que pueden transformarse en otras de igual sentido, en la que actúa 
como SUJETO el que era complemento del predicado; el VERBO es 
ser seguido del participio (esto es, de la forma en ado o ido) del 
verbo de la primitiva oración, y se presenta como COMPLEMENTO 
AGENTE (con la preposición por) el que era sujeto.  

 

Na edição mais recente a que tivemos acesso da publicação argentina da 

RAE (2011), também se analisa a transposição VA / VP sob o ponto de vista da 

mudança agente / paciente, com uma breve alusão à organização sintática, como 

observamos no fragmento destacado: 

La lengua ofrece la posibilidad de describir un mismo proceso con 
estructuras que presentan diferente organización sintáctica. Si se 
comparan las secuencias María despertó a los niños y Los niños 
fueron despertados por María, se observa que en ambos enunciados 
María es “agente” y los niños es “paciente”, pero que dichos 
constituyentes desempeñan distintas funciones sintácticas: María es 
sujeto en la primera oración y complemento agente en la segunda; a 
su vez, los niños es complemento directo en la primera y sujeto en la 
segunda (RAE, 2011, p. 221).  

 

De modo semelhante, a edição mais recente de gramática normativa em 

Língua Portuguesa que consultamos, de Bechara (2009, p. 222) apresenta as VV 

explicando formalmente a alteração agente / paciente através de exemplos como 

“Eu escrevo a carta” e “A carta é escrita por mim”. 
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Além da semelhança descritiva da voz passiva analítica com o verbo ser 

(VPA-ser) em Português e em Espanhol, também se evidencia correspondência, nas 

gramáticas analisadas, na descrição de orações em que há apagamento do agente. 

Para estes casos, tanto a explicação quanto a exemplificação são semelhantes nas 

duas línguas, como verificamos em: “A casa foi vendida” (CUNHA, 1985, p. 15) e “Los 

libros son vendidos” (MARÍN, 1980, p. 280). 

Se a descrição formal da VPA é semelhante no Português e no Espanhol, as 

informações a respeito do uso da construção nas duas línguas não são 

correspondentes. 

Nas gramáticas de Língua Portuguesa que consultamos, não encontramos 

referência à frequência de uso da VPA. Por outro lado, em Espanhol, há um discurso 

que se repete, veiculando a baixa frequência de uso da estrutura. 

A advertência de Alonso (1953, p. 128) – “A voz passiva tem em Espanhol um 

uso muito restrito” – está presente também nas diferentes edições da RAE. Na 

seção “Limitaciones de la pasiva con el auxiliar ser” (RAE, 1995, p. 451) 

encontramos: 

Nuestro idioma tiene marcada preferencia por la construcción activa. 
Ya en el Cantar de Mio Cid, la pasiva con ser se usa menos que en 
latín, y este uso relativamente escaso ha ido decreciendo desde 
entonces acá. Entre las oraciones Los corresponsales han 
transmitido nuevas informaciones y Nuevas informaciones han sido 
transmitidas por los corresponsales, o Por los corresponsales han 
sido transmitidas nuevas informaciones, el sentido lingüístico hispano 
prefiere decididamente la primera. Podríamos pensar que el carácter 
nominal de las construcciones pasivas con ser […] choca con la 
tendencia idiomática a preferir la construcción verbal, dinámica y 
animada, que se manifiesta también en otros puntos de nuestra 
sintaxis […] conviene que los traductores tengan en cuenta esta 
preferencia, para no cometer faltas de estilo y aun incorrecciones 
gramaticales.  

  

Analisando a frequência de uso da VPA em Língua Espanhola, Silva (2000) 

cita outros autores que assinalam o pouco uso da referida VV nessa língua, 

atribuindo o fato à preferência do Espanhol pela construção ativa, como Gili Gaya, 

que afirma (1982, p. 122): “El idioma español tiene marcada preferencia por la 

construcción activa.”  
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Reiterando a baixa frequência de uso de orações em VPA, apesar de 

identificar a referida VV como possível e lógica, comenta Seco (2001, p. 162-163): 

Ciertamente, no siempre las oraciones resultantes de esta 
transformación (que se llaman oraciones pasivas) parecen 
“normales” en nuestro idioma, el cual es muy poco amigo de las 
construcciones con ser + participio. No obstante, la “rareza” no es 
tanta si se invierte el orden sujeto–verbo fueron tiradas piedras por 
los manifestantes. En cualquier caso, aun pareciéndonos extrañas 
algunas de estas construcciones, las vemos al menos como 
“posibles” y lógicas.  

  

O autor ainda ressalta que, embora a VPA não constitua a preferência de um 

falante de Espanhol, a forma não é rara na língua escrita, sobretudo nos periódicos. 

Quanto à prescrição do uso da voz passiva analítica com o verbo estar (VPA-

estar), na Língua Portuguesa, é interessante registrar a carência de informações ou 

comentários nos manuais consultados. Para exemplificar, citamos a informação 

veiculada em Bechara (2009, p. 222): “A passiva é formada com um dos verbos ser, 

estar, ficar, seguido de particípio.”  

Nos referidos manuais, embora não haja informações a respeito do uso da 

VPA-estar, também chamada de passiva resultativa, podemos inferir a pouca 

relevância dada ao tema também pela inexistência de exemplos com o uso do verbo 

estar na apresentação das VV. Bechara só apresenta exemplo de VPA-estar em 

capítulo posterior, no qual analisa a construção passiva e o predicativo, 

mencionando a dificuldade de se distinguir um particípio e um adjetivo na VP-estar. 

Vejamos (BECHARA, 2009, p. 435):  

Partindo do fato de que a realidade comunicada nas orações A casa 
está espaçosa e A casa está pintada aponta ao sujeito a casa um 
atributo, muitos estudiosos não veem razão de estruturação sintática 
para distinguir o adjetivo espaçosa como predicativo do sujeito, e o 
signo léxico pintada como verbo na forma de particípio. 

 

Nos manuais em Língua Espanhola, observamos maior detalhamento nas 

orientações referentes ao uso da VPA-estar. Citamos a contribuição da RAE (1995, 

p. 452-453), que nos pareceu a mais completa e detalhada: 

El resultado de una acción acabada se enuncia con “estar + 
participio”. Así, por ejemplo, la diferencia entre Las casas eran 
edificadas con mucho cuidado y Las casas estaban edificadas con 
mucho cuidado, consiste en que eran edificadas alude al proceso de 
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su construcción, mientras que estaban edificadas se dice desde el 
momento en que su construcción fue concluida. Queda otra vez claro 
el sentido temporal de estar frente al intemporal de ser (...) En 
resumen, se usa “estar + participio” para la pasiva: 1.º, en los 
tiempos imperfectos de acciones desinentes: Está o estaba 
prohibido, acabado, pagado, resuelto, mandado, ordenado; 2.º, en 
los tiempos imperfectos de muchos verbos reflexivos o usados como 
tales, con sentido incoativo: Está o estaba sentado, dormido (...)  

 

2.1.2 Voz passiva sintética 

 

A VPS é apresentada na Gramática de Nebrija (1492, p. 138) como forma que 

se assemelha à VPA: 

Dize esse mesmo las terceras personas de la boz passiva por las 
mesmas personas de la boz activa, haziendo retorno con este 
pronombre Se, como dezíamos del verbo impersonal, diciendo 
amase Dios, amanse las riquezas por es amado Dios, son amadas 
las riquezas.  

 

Na Gramática de João de Barros, não há referência à VPS, e a 

desproporcionalidade do espaço dedicado à descrição da VPS nas gramáticas 

prescritivas no Português e no Espanhol é notória também quando analisamos as 

produções posteriores.  

Enquanto a edição espanhola (1995) e a argentina (2011) da RAE dedicam 

duas páginas à descrição e explicação sobre o uso da VPS no Espanhol, em 

Bechara (1999) encontramos a apresentação e a exemplificação da construção no 

Português em quatro linhas. Na edição mais recente, Bechara (2009, p. 435) limita-

se a descrever a VPS da seguinte maneira: 

A construção dita “passiva pronominal” ou “passiva reflexa” 
(denominações melhores que “passiva sintética”) não se acompanha, 
no Português contemporâneo, do complemento agente, como 
acontece na chamada construção passiva com auxiliar + particípio, 
vista até aqui. Vendem-se casas.  

 

Após analisar a descrição formal da VPS, é importante observarmos que 

orientações as gramáticas apresentam em relação ao uso da referida VV. A RAE 

(1995, p. 382), ao apresentar a VPS, considera sua estruturação formal e seu uso, e 

destaca que tal uso “aparece consolidado desde los primeros textos literarios”: 
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Con el verbo en voz pasiva, se calla el agente o productor de la 
acción cuando es desconocido o no interesa mencionarlo, tanto en la 
pasiva perifrástica con ser como en la pasiva refleja: La paz fue 
aceptada equivale a La paz se aceptó. Si el sujeto pasivo estuviese 
en plural, diríamos respectivamente, Las paces fueron aceptadas o 
Las paces se aceptaron. El uso de la pasiva refleja aparece 
consolidado desde los primeros textos literarios [...] y sigue en 
progresión creciente hasta nuestros días. 

 

Além de observar o uso frequente da construção no Espanhol, a referida 

gramática adverte que é preciso levar em conta a tênue diferença entre a VPS e a 

impessoal ativa. Na edição argentina da RAE (2011, p. 225) tal discussão também 

está presente: “Son construcciones muy cercanas. En ambas se oculta un 

argumento, que se corresponde con el primitivo sujeto.” 

As gramáticas de Língua Portuguesa também atentam para a proximidade e a 

dificuldade de identificar a diferença entre orações em VPS e orações impessoais. 

Bechara (2009, p. 223) observa que o sentido de “passividade com se” e o sentido 

de impessoalidade dependem de interpretações “favorecidas pelo contexto”.  

  

2.1.3 Voz reflexiva 

 

O conceito de voz reflexiva (VR) também é apresentado de forma semelhante 

nas gramáticas analisadas no Português e no Espanhol. Seco (2001, p. 243) explica: 

Puede ocurrir que el pronombre personal sea utilizado para designar, 
en función de complemento, al mismo ser que se presenta como 
sujeto de la oración: yo ya me he bañado [...] Cuando este caso se 
da para la segunda persona de cortesía o para la tercera persona, se 
recurre a formas especiales (que las gramáticas llaman ‘reflexivas’): 
Ella ya se ha bañado. 

 

Conceituação e exemplificação similares, encontramos em Bechara (2009, p. 

222-223), que define a VR como “forma verbal que indica que a ação verbal não 

passa a outro ser (negação da transitividade), podendo reverter-se ao próprio agente 

[...] eu me visto, tu te feriste, ele se enfeita”. 

Quanto à classificação, há autores, nas duas línguas, que, no lugar da 

denominação de VR, empregam o termo “voz média”, como faz a RAE (2011 p.226). 
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Não encontramos observações significativas relacionadas ao uso da VR nos 

manuais prescritivos analisados. Além de exemplificação similar, o espaço dedicado 

à apresentação da referida VV nas duas línguas é proporcional.  

 

2.1.4 Visão comparativa das vozes verbais no Português e no Espanhol  

 

Como foi possível observar ao analisar gramáticas tradicionais, no Português 

e no Espanhol identificamos uma descrição equivalente quanto às possibilidades de 

uso das VV – VA, VP (analítica e sintética) e VR – além de exemplificação 

semelhante, como verificamos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Comparativo das vozes verbais em Português e em Espanhol 
 

VOZES VERBAIS EM PORTUGUÊS VOZES VERBAIS EM ESPANHOL 

a) Voz ativa 

Eu escrevo a carta 

(Bechara, 2009, p. 222) 

a) Voz activa 

María despertó a los niños 

(RAE, 2011, p. 221) 

b) Voz passiva analítica – verbo ser 

A carta é escrita por mim 

(Bechara, 2009, p. 222) 

b) Voz pasiva analítica – verbo ser 

Los niños fueron despertados por Maria 

(RAE, 2011, p. 221) 

c) Voz passiva analítica – verbo estar 

A casa está pintada 

(Bechara, 2009, p. 435) 

c) Voz pasiva analítica – verbo estar 

Las casas estaban edificadas con 
mucho cuidado 

(RAE, 1995, p. 452) 

d) Voz passiva sintética 

Vendem-se casas 

(Bechara, 2009, p. 435) 

d) Voz pasiva sintética 

Se curan las heridas 

(RAE, 2011, p. 226) 

e) Voz reflexiva 

Ele se enfeita 

(Bechara, 2009, p. 223) 

e) Voz reflexiva 

Los niños se despiertan 

(RAE, 2011, p. 227) 

Fonte: Elaboração da Autora 
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2.2 ESTUDOS QUE DISCUTEM A CLASSIFICAÇÂO TRADICIONAL DAS VOZES 

VERBAIS 

 

Alguns autores discutem a classificação e o tratamento tradicional dado às VV 

e analisam tais construções sob uma perspectiva menos normativa e mais 

explicativa, problematizando alguns aspectos relacionados à concepção formal e 

semântica das chamadas construções de voz. 

Em Língua Espanhola, destacamos as análises de Alarcos Llorach (1972), Gili 

Gaya (1982), Gomes Torrego (1996) e López García (1996), que passamos a 

comentar. 

Alarcos questiona a existência da VPA no sistema verbal castelhano, 

argumentando que a estrutura considerada passiva pela tradição não se distingue 

em Espanhol de outros tipos de estrutura de predicados que não têm nenhuma 

substância de conteúdo passivo. 

De acordo com esse autor, orações como “Cesar fue vencedor” e “Cesar fue 

vencido” (ALARCOS, 1972, p. 125) só se diferenciam pela oposição dos termos 

adjacentes do predicado vencido e vencedor, e o valor passivo reconhecido na 

segunda oração não depende de particulares relações formais e gramaticais dentro 

da oração, e sim do conteúdo léxico do próprio sintagma vencido. 

Ao afirmar que as chamadas estruturas de passivas se identificam com os 

predicados caracterizados pela atribuição, Alarcos trata a questão do ponto de vista 

estritamente semântico, propondo uma interpretação diferente da visão tradicional. 

Gili Gaya, embora apresente uma definição e uma exemplificação bastante 

parecidas com as da RAE, também caracteriza a VPA como uma oração atributiva 

por sua forma, apresentando exemplos como “Esta mujer es hermosa” e “Esta mujer 

es admirada” (GAYA, 1982, p. 123), seguidos de explicação semelhante à de Alarcos. 

Ao analisar a transposição ativa – passiva, o autor ressalta que a preferência 

por uma VV ou outra depende do interesse dominante, porque é possível modificar o 

ponto de vista do que fala, topicalizando-se o objeto. 

Gili Gaya observa o limitado uso da VPA em Espanhol, em contraposição ao 

crescente uso da VPS, relacionando-o a fatores como o tempo verbal, a intenção de 
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calar ou de expor o agente e a preferência do idioma pela VA. Sua análise revela 

maior preocupação com os significados do que com as formas.  

Gómez Torrego (1996, p. 29) afirma que VPA é menos natural que a VPS no 

Espanhol, sem, contudo, explicar a razão: “Si a veces la pasiva con ser resulta 

forzada, se debe al poco uso que hoy se hace de esta construcción y a ciertas 

restricciones gramaticales aún no bien explicadas.” 

Ao descrever as diferentes funções do se, entre as quais se encontra a de 

partícula apassivadora, na VPS, esse autor também observa a dificuldade que 

implica sua classificação, uma vez que não é muito nítida a linha que o separa de 

outras funções. 

A avaliação de López García (1996) a respeito da descrição tradicional da VV 

é a mais complexa e detalhada dentre os autores consultados. O autor investe onze 

páginas de sua Gramática del Español para analisar, questionar e problematizar a 

classificação e o tratamento que as gramáticas tradicionais dão às construções de 

VV na Língua Espanhola, principalmente o tratamento dado à VPA. 

Devido à baixa frequência de uso da VPA no Espanhol, a principal questão 

que López García (1996, p. 438) levanta é a de que a referida VV não teria sido alvo 

de análise se as gramáticas espanholas anteriores ao século XX não tivessem se 

baseado no modelo greco-latino. Nas palavras do autor: 

Por relación a la lengua española la pasiva no es tanto una 
peculiaridad de la misma cuanto un problema de su gramática, o 
mejor dicho, de sus gramáticos. Hay motivos para pensar que si las 
gramáticas españolas anteriores al siglo XX no se hubiesen 
construido sobre el modelo grecolatino y si, para colmo, algunas 
orientaciones teóricas del presente siglo (fundamentalmente la 
gramática generativa) no se hubiesen dejado influir en exceso por el 
modelo inglés, nunca se habrían redactado miles de páginas sobre 
esta cuestión ni se habría pasado de dedicar un espacio modesto a 
las secuencias del tipo el agresor fue detenido por la policía. 

 

Em sua análise, López García apresenta argumentos de autores e estudiosos 

que tratam a construção passiva como atributiva, contrastando tal posição com a de 

autores que defendem o caráter passivo da construção. 

Em Português, destacamos os trabalhos de Rodrigues Vieira (1978), Perini 

(1994, 1998, 2010) e Castilho (2012). 
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Rodrigues Vieira desenvolve na Língua Portuguesa uma análise da VPA que 

se aproxima à de Gili Gaya e de Alarcos em Espanhol, apresentando até mesmo 

exemplos semelhantes para propor que o tratamento mais adequado seria o 

lexicalista, ou seja, o de se apreender a relação semântica entre o verbo e o adjetivo 

verbal pelo léxico, através de regras de redundância. Com isso, a descrição ganha 

em economia, uma vez que tal procedimento possibilita descrever tanto as orações 

passivas quanto as não passivas através de um único conjunto de regras, já que 

seus particípios passam a ser considerados adjetivos – como em “esta mulher é 

formosa” e “esta mulher é admirada”. 

Ao desenvolver a referida análise e ao afirmar que o fato de o adjetivo 

proceder ou não de um verbo não altera o caráter atributivo da oração, Rodrigues 

Vieira considera menos as questões estruturais e prioriza a análise semântica das 

formas, assim como observamos na análise de Gili Gaya e Alarcos. 

Perini (1898) analisa a VPA como exemplo representativo dos grupos de 

correspondência parcial, baseado no fato de que “para cada passiva existe sempre 

uma ativa, mas para certas ativas não existem passivas” (Ibid., p. 209), e observa 

que a relação passiva – ativa é das mais complexas e requer um tratamento 

especial, para interpretá-la como um sistema separado. 

O autor assinala ainda que a complexidade que envolve a relação ativa – 

passiva “não impede o uso intensivo e frequente de orações passivas” (PERINI, 1898, 

p. 218). Ao mesmo tempo, declara que nosso conhecimento sobre o assunto é 

“precário” (Ibid., p. 269). 

Em trabalho anterior, Perini (1994) já rechaçava a definição tradicional que 

descreve a VPA como uma construção com o auxiliar, negando que o elemento que 

ocorre como complemento do verbo ser possa ser classificado como particípio: “O 

verbo que aparece na passiva não é propriamente uma forma do verbo que aparece 

na ativa, mas um outro item léxico (ou seja, um adjetivo, distinto do verbo, embora 

derivacionalmente relacionado com ele)” (Ibid., p. 240). 

Em sua gramática descritiva mais recente, Perini (2010, p. 178-179) 

problematiza a análise tradicional das VV, observando: “Existem mesmo certas 

passivas que não correspondem a verbo nenhum, como [...] Ele é fadado a perder a 

namorada para os outros, já que não existe o verbo fadar”. 



34 
 

Castilho (2012, p. 436) observa: “As regras de transformação da voz ativa na 

passiva habitam nossas gramáticas desde sempre”, mas menciona Blanche e 

Benveniste (1987) para questionar as “inconveniências dessas transformações” 

(Ibid.), afirmando que muitos verbos transitivos diretos produzem uma “passiva má”, 

como em “O carro atravessa a cidade → A cidade é atravessada pelo carro” (Ibid.). 

Citando estudiosos como Conrie (1981) e Camacho (2002), o autor afirma 

que o uso da VPA tem motivações encontradas no texto, e não na sentença. Ao citar 

Blasco (1987), Castilho (2012, p. 437) exemplifica e comenta: 

Blasco (1987) mostrou que a ocorrência da voz passiva é favorecida 
quando se tira uma conclusão de uma sentença ativa: (142) Então eu 
enrolei o filme. Depois que o filme foi enrolado, guardei tudo no 
armário [...]. Esta observação mostra que não é o caso de derivar a 
voz passiva da ativa. Usamos a voz passiva por outras motivações, 
encontradas no discurso, não na sentença.  

 

Como observamos e sintetizamos no Quadro 1, as possibilidades de uso das 

VV são apresentadas de forma similar no Português e no Espanhol. Do ponto de 

vista histórico, identificamos um discurso confluente que se manteve desde as 

primeiras gramáticas publicadas nas duas línguas até os dias atuais.  

Essa tendência à reprodução da literatura anterior em gramáticas é analisada 

por Perini (1998, p. 15): 

Os estudos de gramática portuguesa tendem atualmente a reduzir-se 
ao exame da literatura anterior (que por sua vez, muitas vezes se 
limita a repetir ou parafrasear a literatura ainda mais antiga), 
complementando, ocasionalmente, com opiniões muito pouco 
justificadas. Observa-se em alguns casos uma tentativa, sempre 
muito tímida, de lançar mão de dados da língua atual [...] há pontos 
que jamais são questionados, e que poderiam sê-lo desde já [...]. 

 

Analisando o conteúdo apresentado pelos autores e materiais tradicionais 

citados neste capítulo, a principal correspondência identificada diz respeito à 

apresentação do conceito de transformação de ativas a passivas. Tal transposição é 

definida em termos da alteração agente / paciente, a partir de explicações que 

priorizam a análise formal das estruturas. 

O reconhecimento da correspondência na descrição das possibilidades de VV 

nas duas línguas pode ser um dos aspectos que contribuem para que o falante de 
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Espanhol tenda a utilizar as VV em sua produção escrita em Português seguindo o 

padrão de uso da sua LM. 

Embora a representação comparativa não tenha sido proposta ao aprendiz, 

ao entrar em contato com um manual prescritivo ou livro didático na LA que 

apresente as possibilidades de uso das VV para as quais ele encontre uma 

correspondência estrutural no repertório da sua LM, é natural que ele formule a 

hipótese de que também haja equivalência quanto ao uso das referidas vozes. 

A inexistência de informações relacionadas à frequência de uso da VPA e da 

VPS nas gramáticas prescritivas do Português pode contribuir ainda mais para a 

formulação de uma hipótese equivocada por parte do aprendiz. É importante 

destacar que as informações referentes ao uso frequente da VPA, na Língua 

Portuguesa, só são veiculadas por algumas das gramáticas do segundo grupo, que 

constituem material de consulta para estudiosos da língua, mas não para os 

aprendizes. 

 A interpretação e as análises da relação ativa / passiva propostas pelos 

autores citados no segundo momento, embora não constituam leitura de referência 

para os aprendizes de nível básico ou médio, são importantes porque revelam uma 

mudança na compreensão das referidas estruturas, envolvendo questões 

semânticas e discursivas. 

Cabe ressaltar que algumas interpretações da VPA que divergem da 

concepção tradicional são influenciadas por pesquisas e estudos de perspectiva 

funcionalista. A análise de Castilho (2012), por exemplo, apoia-se em estudos como 

o de Camacho (2002). Por adotar uma postura descritiva, compatível com a 

gramática que propõe, o autor se baseia em pressupostos teóricos que se 

fundamentam no estudo do uso, razão pela qual sua contribuição também será 

considerada ao analisarmos o tratamento funcional dado às VV em Português. 
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3 O DISCURSO DIDÁTICO SOBRE AS VOZES VERBAIS NO ENSINO DE 

PORTUGUÊS A FALANTES DE ESPANHOL 

 

Neste capítulo, apresentamos breves recortes do discurso didático 

relacionado ao ensino de PFE. 

Empregamos a expressão discurso didático para nos referir a dois elementos 

importantes no processo de ensino–aprendizagem: o material didático e o professor. 

Considerando que tanto a quantidade de material didático analisado quanto o 

número de professores entrevistados foram limitados, não temos condições de 

apresentar resultados definitivos ou abrangentes. Entretanto, acreditamos que, como 

um recorte deste discurso, a observação do que dizem – e do que não dizem – os 

manuais e os profissionais a respeito do uso das VV pode ser relevante para esta 

pesquisa.  

 

3.1 UM RECORTE DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS PARA 

FALANTES DE ESPANHOL 

 

Entendendo a necessidade de identificar o discurso sobre as VV veiculado em 

materiais didáticos específicos para o ensino de PFE, analisamos cinco manuais, 

alguns publicados no Brasil e outros publicados fora. Ao contrário do que se verifica 

em relação ao ensino do EFP, a produção de materiais de ensino de PB específicos 

para falantes do Espanhol ainda é escassa, tanto dentro quanto fora do Brasil.  

Monteiro (1980), em Portugués para personas de habla hispánica, apresenta 

exemplos de pares de frases em VA e VPA, como “Eu fecho esta porta todos os 

dias” e “Esta porta é fechada por mim todos os dias” (Ibid., p. 159) e, após 

exemplificar, observa: “Chamamos a atenção do aluno para cada uma das duas 

orações desta seção. Estão na voz passiva. Os particípios funcionam como 

adjetivos, portanto são invariáveis, concordando em gênero e número com o sujeito” 

(Ibid.). 

Mais adiante, depois de apresentar mais dez pares de frases em VA e em VP, 

o autor observa: “Como vemos acima, o verbo SER é usado na formação da voz 
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passiva” (Ibid., p. 160). As cinco páginas seguintes apresentam exemplos de 

transposição de ativas a passivas, com uso de diferentes tempos verbais, além da 

descrição de particípios regulares e irregulares.  

Em seguida, aparecem exemplos de sentenças em VPS, sem que o material 

as classifique assim. Tais sentenças são apresentadas como equivalentes às 

sentenças de VPA que já haviam sido analisadas, pois estão inseridas numa seção 

cujo título é: “Duas maneiras de se dizer a mesma coisa” (MONTEIRO, 1980, p. 166). 

Nessa seção, encontramos exemplos como “Constroem-se casas aqui ou casas são 

construídas aqui” e a observação a respeito das primeiras sentenças: “Temos acima 

uma função idiomática da estrutura SE. Ela é partícula apassivadora, isto é, impõe 

uma passividade ao verbo, como acabamos de ver acima” (Ibid., p. 167).  

Todos os exemplos são apresentados através da construção de sentenças 

isoladas de qualquer contexto discursivo e, embora algumas informações sejam 

introduzidas de forma gradual, não possibilitam completa visão das possibilidades de 

uso das VV em Português. Cabe observar que a VR não é mencionada. 

Em Português para falantes de Espanhol: edição experimental (LOMBELLO; 

BALEEIRO, 1983), não há apresentação sistematizada de definição nem das 

possibilidades de VV na Língua Portuguesa. Há dois quadros relacionados à VP que 

trazem apenas informações sobre as contrações formadas pela preposição por e os 

artigos (Ibid., p. 79), e sobre a formação do particípio passado (Ibid., p. 91). Os 

exercícios propostos (Ibid., p. 92-93) envolvem uso do particípio passado e 

transformação de sentenças de VA em VPA. Embora não se defina a construção 

como VPA, o modelo apresentado no exercício C (Ibid., p. 93) propõe a transposição 

ativa / passiva (analítica). Não há exemplificação ou classificação de VPS, nem 

qualquer referência à VR. 

Além de o material ser incompleto, uma vez que não apresenta as 

possibilidades de VV no Português, as poucas informações sobre o tema aparecem 

de forma descontextualizada, em orações isoladas. 

O material Bem-vindo! A Língua Portuguesa no mundo da comunicação: 

caderno de exercício para estudantes de origem latina (CALLES, 2008), composto de 

livro-texto e caderno de exercícios, destina-se a estudantes de origem latina. No 

livro-texto, inserida na seção “Gramática”, há uma apresentação formal e 
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sistematizada sobre a VP que contempla informações sobre a formação da 

construção, questões de concordância e as formas do particípio passado (Ibid., p. 

80). A VPS é apresentada como “forma de voz passiva” que “constrói-se com o 

verbo na 3ª pessoa (singular / plural), seguido de pronome apassivador SE” (Ibid.); e 

não há referência à VR. 

Tanto no livro-texto quanto no caderno de exercícios, as construções de VP 

aparecem dentro de textos autênticos e de textos adaptados; entretanto, os 

exercícios do caderno propõem apenas a conversão de ativas para passivas, de 

passivas para ativas e de passivas analíticas (sem denominá-las assim) para 

passivas com pronome apassivador SE. Não há referência aos contextos discursivos 

em que uma ou outra estrutura seja mais frequente. 

Embora o material seja mais completo que os dois primeiros, nele não 

encontramos informações sobre uso ou funcionalidade das VV na Língua 

Portuguesa, nem nesta em relação ao Espanhol. A alteração da VPA para VPS é 

explicada apenas em termos da transposição formal, o que pode revelar uma 

concepção de equivalência entre as formas. 

Aprende y mejora rápidamente tu Portugués (DUARTE, 2009), publicado em 

Barcelona – e amplamente utilizado em institutos em Buenos Aires - inicia a Unidade 

14 apresentando um diálogo em que há ocorrência de VP. Em seguida, o livro diz: 

“En portugués, la voz pasiva se construye con: ser (ser) + particípio passado” (Ibid., 

p. 191)  e apresenta uma sentença em VA seguida de outra em VPA relacionada a 

ela: “Inauguraram o museu nos anos 50 – O museu foi inaugurado nos anos 50.” 

Embora o livro não fale explicitamente sobre equivalência entre as formas, a 

apresentação da VPA a partir de uma VA, sem qualquer referência à sua 

funcionalidade, pode levar o aprendiz a inferir que haja correspondência total.  

Mais adiante, ao apresentar a VPS, sem classificá-la assim, o material 

informa: “El concepto pasivo también puede ser expresado por el pronombre se (se) 

+ verbo en la tercera persona del singular o del plural, según el sujeto: Vêem-se 

muitas igrejas góticas” (Ibid., p. 192) . Depreendemos da referida descrição que a 

VPS pode ser interpretada como outra opção para expressar passividade.  

O livro apresenta ainda outros auxiliares que, “acompañados por el participio, 

pueden formar la voz pasiva”, citando verbos como “estar, andar, viver, ficar ir e vir”, 
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seguidos de exemplos em Português com tradução ao Espanhol (DUARTE, 2009, p. 

192). Embora a descrição contemple exemplos de VPA e sintética, os exercícios 

propostos incluem apenas a analítica (Ibid., p. 198), e não há referência à VR nem 

na descrição, nem nos exercícios. 

Embora, em um primeiro momento, as ocorrências de VV estejam inseridas 

em um diálogo, é importante destacar que não se trata de texto autêntico, e sim de 

texto artificialmente elaborado, com a finalidade de conter as estruturas a serem 

focalizadas na unidade. Após a apresentação do referido diálogo, todos os demais 

exemplos aparecem inseridos em frases isoladas, tanto na parte da descrição 

teórica quanto na parte dos exercícios. 

A Seção 3 da Unidade 8 do livro Português dinâmico (ANDRÉ, 2010), com o 

título “Vozes do verbo”, informa que o verbo tem três vozes: ativa, passiva e reflexiva 

– embora afirme que ali o foco se voltará para as duas primeiras. A definição 

apresentada, a exemplo do que observamos nas gramáticas tradicionais analisadas 

no início desta seção, se constrói em função da alteração agente / paciente: “A voz 

passiva se dá quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal, enquanto 

que, na voz ativa, o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação verbal” (Ibid., p. 217). 

A VPS é apresentada como “voz passiva com a partícula se – forma 

sintética” (Ibid., p. 218 ). Ao apresentar a referida VV, o livro avança em relação aos 

manuais já analisados nesta pesquisa, porque oferece uma informação relacionada 

à escolha da construção: “Dá-se quando não é necessário explicitar o sujeito”.  

Antes de sistematizar o tema, o material apresenta ocorrências das diferentes 

VV em um texto autêntico adaptado (ANDRÉ, 2010, p. 209) e, após a sistematização, 

na narração de uma lenda (Ibid., p. 222-223). Os demais exemplos são 

apresentados em forma de frases soltas, sem informação sobre contextos de uso, e, 

nos exercícios, propõe-se apenas que o aprendiz opere no nível da transposição 

formal de VA / VPA; VPS / VPA e VPA / VPS.  

Nos materiais analisados, percebemos a tendência de reprodução da 

concepção de escolha das VV como estruturas parafrásticas. Com exceção do 

último deles – que aborda timidamente a funcionalidade da VPS, “quando não é 

necessário explicitar o sujeito” (Ibid., p. 218) –, não encontramos outras informações 

explícitas ou implícitas referentes às motivações para a escolha de uma ou outra VV. 
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Também não encontramos informações relativas às diferenças de uso das VV 

no Português em relação ao Espanhol, denotando que o uso das referidas vozes 

não figura entre os temas previamente considerados como dificuldades na 

formulação de materiais específicos para hispanofalantes. 

A não inserção do tópico entre as dificuldades previsíveis parece justificar-se 

pela concepção de convergência total das VV em Português e em Espanhol – 

concepção que, como já analisamos, é falsa, pois a convergência é apenas parcial. 

Se considerássemos apenas as informações veiculadas pelas gramáticas 

tradicionais, já teríamos dados a respeito de algumas diferenças de uso das VV nas 

duas línguas. Apesar de apresentarem as mesmas estruturas de VV, algumas das 

gramáticas analisadas no capítulo anterior advertem quanto à baixa frequência de 

uso da VPA e quanto à alta frequência da VPS no Espanhol, o que não se verifica 

no PB, nem é veiculado nas gramáticas de Língua Portuguesa analisadas.  

Embora tenhamos mencionado a falta de contextualização e o emprego 

exclusivo de sentenças soltas em alguns dos manuais analisados, entendemos que 

os dois primeiros refletem uma tendência estruturalista ainda muito presente na 

produção didática da década em que foram publicados. Parece-nos importante 

destacar que, em qualquer abordagem, espera-se que um material que se 

autointitule específico para o ensino de um grupo específico de falantes inclua 

informações mínimas referentes ao uso de estruturas que não sejam totalmente 

convergentes. 

 

3.2 UM RECORTE DO DISCURSO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS PARA 

FALANTES DE ESPANHOL 

 

Com a intenção de identificar o discurso de alguns professores de PFE, 

aplicamos um questionário a um grupo de profissionais da área5. O questionário, 

                                                 
5
 Os questionários foram aplicados durante o Encontro de PLE–RJ, realizado na UFF em julho de 
2012, a um grupo de 82 professores, mas só analisamos os que foram respondidos por professores 
que trabalham com o ensino de Português a hispanofalantes. 
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reproduzido no Anexo A, traz em suas respostas algumas informações que 

entendemos serem relevantes para a nossa pesquisa. 

A principal questão a ser considerada são as respostas à pergunta nº 6, em 

que o professor deveria escrever sobre o tipo de orientação que costuma fornecer 

aos seus alunos hispanofalantes ao abordar o uso das VV em Português. 

Obtivemos respostas variadas. Algumas muito vagas, sem correspondência 

com o item solicitado: “orientações”. Por esta razão, organizamos e numeramos os 

Professores Informantes (doravante PI), de acordo com os tipos de respostas que 

passamos a identificar. 

Em primeiro lugar, organizamos os PI que declararam não terem ainda 

abordado o tema (PI 1, 2 e 3), seguidos dos que deram respostas abordando 

assuntos que não estão diretamente relacionados às VV (PI 4, 5, 6, 7 e 8). 

Em seguida, há um grupo de nove professores (do PI 9 ao PI 17) que, em 

lugar de falar sobre as orientações que fornecem, explicam como abordam o tema. 

Os PI deste grupo informam o método que utilizam, os tipos de recursos, os tipos de 

exercícios, informam se dão explicações com base apenas no Português e até a 

bibliografia adotada.  

O PI 18 começa mencionando verbos, mas amplia a questão expondo suas 

dificuldades no ensino de PFE de maneira generalizada: “Confesso que não sei 

como trabalhar com hispanofalantes” e compartilha seu desânimo diante do 

“portunhol” de seus alunos: “Fico desanimada por eles estarem falando portunhol.” 

A resposta do PI 19 – “Não me recordo de uma orientação especial, exceto as 

semelhanças com o Espanhol” – reforça a concepção de convergência entre as VV 

no Português e no Espanhol a que nos referimos no início deste trabalho. A resposta 

é significativa porque revela a percepção de um professor de PFE, que é 

reproduzida em sua prática docente. 

Os PI 20 e 21 informaram que abordam o tema em torno das noções de 

agente e paciente – oriunda da abordagem gramatical tradicional que analisamos no 

capítulo anterior – e não mencionaram qualquer diferença entre uso das VV no 

Português e no Espanhol. 
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O PI 22 comenta sinteticamente a questão da posição do sujeito, 

mencionando as noções de tópico e papel, sem, contudo, identificar alguma 

diferença das VV entre o Português e a LM dos alunos. 

Os PI 23, 24 e 25 declararam que pontuam as diferenças. Entretanto, o PI 23 

exemplifica com uma diferença que não se relaciona ao tema; o PI 24 não menciona 

nenhum exemplo dessas diferenças; e o PI 25 só acrescenta a informação de que 

utiliza material autêntico. 

Finalmente, na resposta do PI 26, há referência a um uso diferenciado das VV 

no Português e no Espanhol. Ao dizer que o uso “gramatical” de VP é “semelhante” 

e que o uso “coloquial” não é, e que “no Português é até informal. No Espanhol a 

ocorrência de voz passiva acontece quase somente no uso formal”, o PI 26 parece 

estabelecer distinção entre o repertório de VV – que é comum nas duas línguas – e 

seu uso efetivo, que não é totalmente correspondente. 

Sem empregar vocabulário especializado, o PI 26 expressa – ainda que de 

maneira limitada e sem referência a contextos discursivos – sua percepção em 

relação ao uso da VPA no Português e no Espanhol, que é sua LM. 

Considerando que o referido professor é falante nativo do Espanhol, 

poderíamos inferir que a percepção das diferenças de uso das VV nas duas línguas 

estaria relacionada a duas razões principais. Em primeiro lugar, poderíamos pensar 

que sua prática de uso e interação efetiva nas duas línguas lhe tenha possibilitado 

observar as diferenças a que se referiu. Em segundo lugar, outro aspecto importante 

a considerar é o fato de que ele mesmo, como professor de uma língua que 

aprendeu como LA, focalize e oriente seus alunos (cuja LM é a sua) a observarem 

diferenças que ele percebeu e com as quais teve que lidar em seu processo de 

aprendizagem.  

Em outras palavras, poderíamos relacionar a explicação com base na 

dicotomia estrutura – uso que o professor diz oferecer a seus alunos com as próprias 

dificuldades que teve como aprendiz de PLA.  

A esse respeito, é importante destacar que, embora as respostas às outras 

perguntas não estejam sendo analisadas nesta pesquisa, é interessante observar 

que o professor responde positivamente à pergunta nº 4 e justifica sua resposta 
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afirmando que conhecer o Espanhol é um fator relevante no ensino de PFE, porque 

“a gente pode conhecer as dificuldades específicas dos alunos”. 

Conforme já assinalamos neste trabalho, as informações sobre as VV nos 

materiais didáticos analisados tendem a reproduzir a concepção de escolha das VV 

como estruturas parafrásticas e opcionais. 

Ao analisar o discurso veiculado pelos professores entrevistados, também 

podemos verificar uma significativa influência dos conceitos tradicionalmente 

divulgados sobre as VV. Cabe ressaltar que os poucos professores que 

responderam adequadamente à questão informaram que explicam o assunto 

considerando a alteração agente / paciente. 

Embora o número de respostas válidas tenha sido bastante reduzido, e nossa 

proposta não seja a de analisar criticamente o conhecimento ou o desempenho do 

professor de PFE, é importante sinalizar que há um número considerável de 

trabalhos empíricos sobre o uso de ativas e passivas no discurso – que avançam em 

relação às prescrições gramaticais tradicionais – que parece não terem sido ainda 

incluídos na prática docente de muitos profissionais da área.  

Essa é uma tendência que Perini (1998, p. 14-15) observa em relação aos 

estudos gramaticais do PB: 

Há muita coisa feita, mas totalmente inacessível aos que trabalham 
na escola. Alguém precisa parar um pouco e tentar produzir textos 
que alcancem, já não digo o aluno, mas pelo menos o professor. É 
preciso mostrar que há alternativas, e melhores do que está aí. É 
preciso, acima de tudo, mostrar que é possível, e necessário, refletir 
sobre os problemas da linguagem. 

  

Em um trabalho em que analisa o ensino das VV, Ribeiro dos Santos (2009, 

p. 159) chama atenção para essa tendência à reprodução descontextualizada do 

tema, em que não há inserção de questões discursivas: 

Em um segundo momento, ocorre a abordagem mecânica com a 
identificação de agentes da passiva em frases descontextualizadas e 
a transformação de outras para a voz passiva sem nenhuma relação 
textual com o mundo. Com essa abordagem, o aluno não faz 
nenhuma relação do conhecimento científico com situações 
cotidianas quaisquer. Essa carência de exploração discursiva é, em 
alguns casos, demasiada ao ponto de determinados autores 
afirmarem inadequadamente que não há diferença de sentido entre 
as orações “A multidão ocupou o gramado do estádio” e “O gramado 
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do estádio foi ocupado pela multidão”. Com essa postura, tanto 
autores quanto professores que adotam o material didático passam a 
descartar as questões semântico-discursivas de tema, rema e foco, 
motivadoras da opção por uma forma ou outra de voz verbal.  

 

Embora seu estudo se aplique ao ensino do Português como LM, observamos 

que a “carência de exploração discursiva” a que se refere Ribeiro dos Santos (2009, 

p.159) também se verifica no discurso pedagógico de ensino de PFE, veiculado 

pelos materiais didáticos analisados. 

Quanto à inexistência de instrução relacionada a diferenças de uso das VV no 

Português e no Espanhol, acreditamos que é fruto da carência de estudos que se 

ocupem de uma descrição linguística comparativa das VV nas duas línguas, 

carência esta que pode se justificar pela pouca atenção historicamente dada ao 

estudo de estruturas que parecem equivalentes. Essa realidade, analisada no início 

desta pesquisa, será discutida de forma mais ampla no capítulo seguinte, que trata 

do ensino de línguas próximas.  

A análise registrada neste capítulo, ainda que limitada, foi desenvolvida como 

parte da proposta desta pesquisa, por entendermos a importância do discurso e das 

orientações veiculadas pelos materiais didáticos e pelo professor. Cabe ressaltar 

que, ao apresentar e analisar o conceito de fossilização, Selinker (1972) identifica a 

aplicação de instrução didática inadequada como um dos fatores que contribuem 

para o fenômeno.  
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4 O ENSINO–APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS PRÓXIMAS 

 

Passamos agora a apresentar e discutir aspectos relacionados ao ensino–

aprendizagem de línguas próximas, abordando a distância / proximidade entre as 

línguas, os estágios de interlíngua, as áreas de convergência e divergência, a AE, 

desvios e inadequações e suas implicações no ensino de PFE.  

  

4.1 O CRITÉRIO DISTÂNCIA / PROXIMIDADE ENTRE LÍNGUAS 

 

Como já assinalamos, o critério distância / proximidade entre as línguas 

ganha relevância porque, segundo muitos estudiosos do processo de aquisição de 

uma LA, determinaria diferenças no desenvolvimento da interlíngua dos aprendizes. 

Avançando em relação à discussão apresentada no início deste trabalho, em 

que refletimos a respeito das interferências e intercessões decorrentes da 

proximidade ou da distância entre as línguas, pretendemos apresentar e analisar 

nesta seção algumas reflexões teóricas sobre o tema, aplicadas ao ensino de PFE. 

 

4.1.1 Os diferentes estágios de interlíngua 

 

O conceito de interlíngua cunhado por Selinker (1972), amplamente utilizado 

na análise dos processos de aprendizagem de línguas estrangeiras em geral, recebe 

um olhar consensual entre os estudiosos do processo de ensino de PFE. 

O olhar consensual a que nos referimos relaciona-se à constatação de que os 

hispanofalantes aprendizes do Português tenderão a apresentar maior dificuldade ou 

tendência à fossilização de acordo com os diferentes estágios de interlíngua.  

Camorlinga (1997) afirma que, no processo de aprendizagem de uma língua 

cognata, o primeiro estágio é vantajoso para o aprendiz, mas o avanço em direção 

ao domínio satisfatório e rápido da língua é raro. Ressalta ainda que há grande 

possibilidade de o aprendiz estacionar em uma interlíngua mais ou menos distante 

da meta, e a fossilização pode inviabilizar a continuação do processo. 
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Os trabalhos de Almeida Filho (1995) e de Calvi (2004) também apontam para 

essa facilidade ou vantagem inicial, que não tende a se manter no decorrer do 

processo de aprendizagem do Português por hispanofalantes. 

Villalba (2009, p. 100) ressalta: 

Esse manejo do conhecimento linguístico de “sobrevivência”, que é 
percebido como facilidade na aprendizagem e que, portanto, provoca 
entusiasmo na fase inicial, logo é reconhecido como insuficiente pelo 
próprio aluno quando se confronta com a necessidade de produzir 
textos orais e escritos para fins acadêmicos. Existem estudos que 
indicam que a interlíngua, entendida como parte do processo de 
aproximação e construção de uma nova gramática, parte de um 
conhecimento “não-zero” devido à proximidade gramatical entre o 
Português e o Espanhol, mas que parece sofrer uma estagnação e / 
ou retrocesso no nível intermediário, revelando muitas vezes sinais 
de fossilização em quantidade indesejável em todas as dimensões 
formais.  

 

A identificação da fase inicial como mais vantajosa parece relacionar-se a 

certo conforto do aprendiz no contato com a língua alvo, decorrente das 

semelhanças que esta parece guardar em relação à sua LM. 

Entretanto, muitas áreas que aparentam convergência total ao aprendiz são, 

na verdade, áreas de convergência parcial ou divergência, o que torna essencial 

uma intervenção pedagógica já no início do processo. 

Em artigo no qual analisa esta questão, Júdice (2002, p. 52) observa: 

Acreditamos que, no ensino de PLE para hispanofalantes, é 
recomendável trabalhar intensivamente no início do curso, tirando 
partido das áreas de transparência, tentando torná-las cristalinas e 
criando condições para o aluno ter segurança para identificar o que é 
realmente convergência entre a sua língua materna e a língua alvo. 

 

4.1.2 Conscientização das áreas de convergência e divergência 

 

A necessidade de conduzir o aluno a uma tomada de consciência sobre as 

áreas de convergência e divergência entre as línguas, destacada por Júdice (2002), 

também é assinalada por Grannier (2002, p. 3), que acrescenta ainda a importância 

da análise contrastiva nesse contexto: 

Na defesa de uma abordagem / metodologia diferenciada para os 
FE, o ponto mais consensual tem sido a necessidade de estimular o 
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aprendiz FE a tomar consciência das diferenças entre Português e 
Espanhol. Associada a essa questão, direta ou indiretamente, há 
também uma concordância sobre os benefícios de se levar em 
consideração a análise contrastiva. 

 

Boéssio (2003, p. 85) ressalta que é importante criar nos aprendizes uma 

consciência linguística, chamando sua atenção sobre as semelhanças e diferenças 

estruturais entre a LM e a LE, na tentativa de diminuir as interferências, a fim de que 

os alunos possam avançar no processo de aquisição da língua meta. De acordo com 

a autora, é tarefa do professor “conduzir o aluno a refletir sobre os fatos linguísticos” 

(Ibid.). 

Uma abordagem centrada no contraste e na conscientização parece ser 

indispensável no ensino de línguas próximas, como o são o Português e o Espanhol. 

Grannier (2002, p. 4) afirma: 

O curso para falantes de Espanhol deve ser programado de forma a 
proporcionar ao aluno uma conscientização das diferenças entre o 
Português e o Espanhol. Isso deve basear-se numa análise 
contrastiva que focalize essas diferenças. 

 

Nas palavras de Marrone (2005, p. 14), “Os estudos contrastivos entre a 

língua materna e a língua alvo constituem um instrumento de grande valor.” A 

importância de tais estudos se justifica pelo fato de que é a partir deles que se torna 

possível uma descrição comparativa das duas línguas, que pode subsidiar a 

intervenção por parte do professor, elemento chave no processo de conscientização 

das convergências e divergências. 

 

4.2 A ANÁLISE DE ERROS NO ENSINO DE PORTUGUÊS A FALANTES DE 

ESPANHOL  

 

A Análise de Erros (AE) recorrentes na produção oral e escrita dos aprendizes 

de uma LA produz rico material, pois a regularidade de tais erros possibilita 

identificar as áreas em que se localizam as maiores dificuldades, além de delinear as 

inferências equivocadas que o aprendiz realiza, geralmente baseadas em sua LM.  
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No ensino de PFE, a AE vem constituindo um campo fértil, fornecendo 

subsídios para a elaboração de materiais didáticos e auxiliando o professor no 

conhecimento dos tópicos a serem trabalhados de maneira mais sistemática. 

Entretanto, se o compararmos ao ensino de EFP, podemos dizer que, em 

relação ao ensino de PFE, ainda estamos nos iniciando em uma prática de AE que 

alimente o processo de elaboração de materiais didáticos.  

Almeida Filho (1995, p. 44) observa: “Para aqueles que trabalham no ensino e 

na pesquisa do Português como LE o desafio é lançar as bases para a instauração 

dessa experiência educacional na língua.” 

Nesta pesquisa, a AE dos hispanofalantes – aqui tratada como análise de 

inadequações, por se tratar de estudo de convergência parcial das estruturas – é o 

ponto de partida para a análise a ser desenvolvida, porque possibilita o acesso às 

inferências e dificuldades dos aprendizes em relação ao uso das VV na Língua 

Portuguesa.  

Entretanto, para não limitar a análise de desvios e inadequações à 

observação de nossos próprios alunos, registrada de forma limitada na introdução 

deste trabalho, entendemos a necessidade de aplicar um experimento sistemático a 

outros grupos de aprendizes. 

O experimento mais recente, que descrevemos a seguir, aplicado a um grupo 

de hispanofalantes estudantes do PROLEM6 em outubro de 2011, contou com a 

participação de cinco alunos, embora a produção de um deles tenha sido ignorada, 

em razão de o aprendiz não ter compreendido a proposta do experimento.  

 

4.2.1 Informações teóricas e descrição de um experimento 

 

                                                 
6
 O programa de Línguas Estrangeiras Modernas (PROLEM) é um programa de extensão da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) que viabiliza a execução de projetos na área de idiomas 
estrangeiros (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano) e também oferece cursos de Português 
para estrangeiros. 
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As leituras que realizamos no campo da psicolinguística experimental 

possibilitaram o acesso a uma abordagem metodológica que nos pareceu relevante 

e complementar para o tratamento do fenômeno, que estamos investigando sob a 

perspectiva funcionalista. Essa relevância e essa complementaridade baseiam-se na 

concepção de que a psicolinguística experimental, como ciência da cognição 

humana, caracterizada como língua-I, não exclui nem rejeita os conhecimentos 

adquiridos a partir de abordagens que priorizam a dimensão sociocultural da 

linguagem, caracterizados como língua-E. 

As noções de língua–I e língua–E a que nos referimos correspondem à 

concepção descrita por Kenedy (s. d., p. 4): 

A dimensão mental do fenômeno da linguagem, que também 
chamamos de cognitiva ou psicológica é sintetizada no conceito de 
língua-I, em que língua “I” significa interna, individual. Já a sua 
dimensão sociocultural é denominada língua-E, em que “E” quer 
dizer externa, extensional. 

  

 Considerar a possibilidade de complementaridade das duas dimensões de 

análise linguística – língua-I e língua-E – implica, no caso específico da nossa 

pesquisa, que, além de analisar aspectos relacionados ao contexto discursivo de 

uso das VV no Português e no Espanhol e o conhecimento dos aprendizes sobre as 

diferenças funcionais dessas estruturas nas duas línguas, seria importante também 

investigar aspectos relacionados ao tempo de processamento e à compreensão 

sobre o sentido das VV no Português por alunos estrangeiros. 

O reconhecimento da importância de uma investigação que considerasse 

também as questões de processamento, incluindo o fator tempo, e de compreensão 

das VV justificou a aplicação do experimento – baseado na metodologia de análise 

da Psicolinguística – com cinco alunos do curso de PFE da UFF, todos do último 

nível. Passamos a descrever o referido experimento, para comentá-lo em seguida.  
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4.2.1.1 Experimento off-line controlado7 

 

TRADUÇÃO DE FRASES DO ESPANHOL PARA O PORTUGUÊS 

MATERIAIS: 18 frases, sendo 7 frases experimentais e 11 distratores8, registradas em 

fichas individuais.  

DESIGN: As sete frases experimentais trazem as estruturas de VPS, ou uso de clíticos 

em orações de VA ou VP (le e se le)9. Tanto as frases experimentais quanto os 

distratores devem ser traduzidos dentro de um limite de tempo de um minuto cada, 

distribuindo-se e recolhendo-se as fichas uma por vez. Uma entrevista individual 

imediatamente após a tradução possibilita que o aluno justifique suas escolhas. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES: Domínio dos recursos e usos das VV no Português por 

hispanofalantes.  

VARIÁVEIS DEPENDENTES: Estratégias linguísticas usadas por hispanofalantes, 

adequação funcional em Português das estruturas usadas na tradução, tempo médio 

das traduções. 

HIPÓTESES: (a) ao traduzir as frases experimentais para o Português, os 

hispanofalantes deverão encontrar dificuldades relacionadas ao uso do se (VPS), ao 

uso do le (clítico) e ao emprego concomitante dos complementos direto e indireto, 

como se le; (b) é possível que alguns hispanofalantes mantenham as mesmas 

estruturas da língua fonte nas sentenças em língua alvo, apoiando-se na concepção 

de equivalência das formas; (c) poderão ocorrer dificuldades na tradução, e é 

provável que alguns alunos optem por traduzir o conteúdo expresso no texto fonte, 

alterando substancialmente a forma da sentença na língua alvo, sem se limitar 

especificamente aos três tipos de estruturas linguísticas observadas.  

  O Quadro 2 registra as 18 frases utilizadas no experimento assinalando as 

frases experimentais, correspondentes aos nos 1, 4, 6, 8, 11, 12 e 15.  

                                                 
7
 Em psicolinguística, o experimento é denominado “off-line controlado” porque, além de haver 
controle do tempo de aplicação, imediatamente após o término das traduções das fichas, os 
informantes respondem às perguntas sobre as escolhas das estruturas que utilizaram. Tanto o 
experimento quanto as perguntas estão registrados no Anexo B. 

8
 Todas as frases foram retiradas de textos efetivamente realizados, como jornais, revistas e livros. 

9
 As estruturas selecionadas são as mesmas utilizadas nos exemplos descritos na introdução, porque 
já havíamos percebido que nossos alunos hispânicos apresentam uma tendência ao uso de 
orações em voz ativa e passiva, com uso de clíticos, em contextos em que a melhor escolha, em 
Português, seria a voz passiva analítica. 
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Quadro 2 – Frases utilizadas no experimento off line 

1. El español es capaz de disfrutar [...] acudiendo a una de las muchísimas 

ofertas culturales que se le ofrecen. 

2. Los venezolanos protestaron y lograron recuperar algo. 

3. Hasta ahora la justicia investiga el caso como un accidente. 

4. El marketing se usa para que las drogas se conozcan bien en sus 

beneficios y riesgos. 

5. La banda de Lugano atraviesa una crisis que podría terminar en 

separación. 

6. De mi libro se han hecho ediciones de bolsillo. 

7. Todos los trabajadores tienen derecho a acceder a los sistemas de 

seguridad social. 

8. A Nacib le habían encomendado las bebidas, los dulces [...] 

9. Cuando murió, Lourdes Di Natale tenía 43 años. 

10. Akon es una de las estrellas más taquilleras del Hip Hop.  

11. La limpieza de las articulaciones se hizo con soluciones antisépticas.  

12. Le dieron el alta a Mariana de Melo. 

13. La industria farmacéutica es la que más invierte en investigación. 

14. Sus críticos señalan que sólo se mueven por el lucro. 

15. La obra puede verse de martes a domingo. 

16. Era jefe de las FARC y fue muerto en “intensos combates”.  

17. El medicamento es un bien social y no debería ser un producto más del 

mercado. 

18. Las dos empresas de energía eléctrica y la de agua reconocieron que 

podrían seguir algunos cortes. 

Fonte: Elaboração da Autora 
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4.2.2 Análise dos desvios e inadequações 

 

Acompanhando o desempenho dos aprendizes na tradução das frases 

experimentais, registrados no Anexo B, observamos as seguintes estratégias: 

  

Frase 1 – El español es capaz de disfrutar [...] acudiendo a una de las 

muchísimas ofertas culturales que se le ofrecen. 

Três AI mantiveram a estrutura se le, traduzindo-a por se le (AI 1), se lhe (AI 

3 e 4), e um suprimiu o lhe, utilizando apenas o se (AI 5). Confirmando a primeira 

hipótese, o AI 5 revela ter dificuldade em relação ao uso do lhe, que opta por 

suprimir; e, confirmando a segunda hipótese, os AI 1, 3 e 4 utilizam as mesmas 

estruturas do texto fonte na língua alvo, apoiando-se na concepção de equivalência 

entre as formas nas duas línguas. 

 

Frase 4 – El marketing se usa para que las drogas se conozcan bien en sus 

beneficios y riesgos. 

A primeira ocorrência de VPS, “se usa” foi traduzida pela VPA “é usado” (AI 

1 e 5), “é utilizado” (AI 3), e não pôde ser avaliada na produção do AI 4, que não 

realizou a tradução proposta. 

Na segunda ocorrência de VPS, “se conozcan bien”, apenas o AI 1 efetuou 

uma tradução adequada, ao transformar a VPS em VPA produzindo “sejam bem 

conhecidas”. 

Os AI 3 e 5 produziram um enunciado de sentido diferente e não aceitável 

em Português, porque mantiveram a VPS, efetuando apenas a tradução do verbo 

“conocer” para “conhecer”: “[...] as drogas se conheçam bem” e “[...] as drogas se 

conheçam de um jeito direito”. 
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Frase 6 – De mi libro se han hecho ediciones de bolsillo. 

A ocorrência de VPS e verbo composto foi traduzida por “se tem feito” (AI 1), 

“tem se feito” (AI 4) e “tem feito” (AI 3 e 5), quando a forma mais adequada seria a 

utilização da VPA: “do meu livro foram feitas edições de bolso”. 

  

Frase 8 – A Nacib le habían encomendado las bebidas, los dulces [...] 

O AI 1 produziu um enunciado inaceitável em Português, mantendo a ordem 

dos constituintes da sentença fonte e acrescentando-lhe a estrutura se lhe: “A Nacib 

tinha se lhe ‘encomendado’ os refrigerantes, os doces [...]” 

O AI 3 também procurou manter a ordem da sentença fonte, alterando 

apenas a posição do lhe: “A Nacib haviam-lhe encomendado”, o que resultou em 

uma sentença pouco usual no PB. 

O AI 5 optou por transmitir o conteúdo do texto fonte de forma aproximada, 

utilizando estrutura e vocabulário diferentes: “Nacib era a pessoa que tinha que levar 

as bebidas e os doces [...]” 

A produção do AI 4 não pôde ser considerada nesta frase, por não se tratar 

de produção da sentença proposta. 

  

Frase 11 – La limpieza de las articulaciones se hizo con soluciones 

antisépticas. 

O AI 1 utilizou adequadamente a VPA no lugar da VPS do texto fonte, 

equivocando-se apenas na concordância “foi feito”. 

Os AI 3 e 4 mantiveram a VPS, menos usual neste contexto, em Português, 

e o AI 5 suprimiu a marcação da VPS e produziu um enunciado sem sentido. 

  

Frase 12 – Le dieron el alta a Mariana de Melo. 
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O AI 1 transformou a VA do texto fonte em VP, mas manteve o pronome 

indireto no início da sentença, o que resultou em inadequação, pelo uso de dois 

complementos indiretos em Português.  

Os AI 3 e 4 mantiveram a VA do texto fonte, alterando apenas a posição do 

lhe: “deram-lhe”, o que também resultou em uma sentença inadequada, com uso 

concomitante de dois complementos indiretos. 

O AI 5 utilizou mais uma vez a estratégia de evitar o uso das estruturas da 

sentença fonte e optou por usar a VA, empregando um verbo que expressa 

passividade: “Mariana de Melo recebeu a alta médica.” 

  

Frase 15 – La obra puede verse de martes a domingo. 

Os AI 1 e 3 mantiveram a VPS, alterando apenas a ordem “se ver”, e 

produzindo uma sentença inadequada na Língua Portuguesa. 

O AI 4 também produziu uma sentença inadequada, mantendo a 

organização e a VV do texto fonte. 

Na tradução do AI 5, além da manutenção da VV , o enunciado também 

ficou comprometido pela utilização do verbo olhar no lugar de ver. 

  

É interessante observar que, na Frase 16 – Era jefe de las FARC y fue muerto en 

intensos combates – , a voz verbal foi mantida por todos os AI e resultou na tradução 

adequada em “foi morto”. 

Como podemos verificar, as estratégias utilizadas pelo grupo identificam-se 

com as que analisamos anteriormente: tendência à manutenção da VV usada em 

Espanhol; dificuldades relacionadas ao uso do lhe e ao uso concomitante dos 

complementos direto e indireto se lhe; e opção por alterar a estrutura e a forma da 

sentença, mantendo o conteúdo. 

Quanto ao tempo utilizado na tradução das frases experimentais, as que 

demandaram maior tempo foram as frases nº 1 e nº 4, e é importante observar que, 

na tradução feita pelo AI 4, a rasura da palavra oferecem (frase nº 1) e seu 



55 
 

reposicionamento revelam, pelo processo de autocorreção, a insegurança do AI 

quanto ao uso. 

Ao responder à pergunta nº 2 do questionário, apenas o AI 1 localizou 

dificuldades conscientes relacionadas às frases experimentais. Revelou ter tido 

dificuldades quanto ao uso de “se le ofrecen”. Cabe destacar que, apesar da dúvida, 

o aluno manteve todas as estruturas. 

Quanto à frase nº 12, disse: “não sabia se é possível começar com ‘lhe’ 

numa frase”, embora, em sua produção tenha mantido o lhe em posição inicial, 

comprometendo o sentido: “lhe foi dado o alta a Mariana de Melo.” 

Em resposta à pergunta nº 3, os AI 1, 3 e 5 afirmaram que não se 

lembravam de terem recebido informações sobre diferenças de uso das VV no 

Português e no Espanhol. 

A fala do AI 4 é bastante significativa por deixar claro que a abordagem do 

curso não utiliza elementos comparativos: “O curso ensina as composições do 

Português unicamente. A gente as aprende e depois conseguimos ver as 

diferenças.”  

O complemento da resposta revela que o aprendiz se apoia na concepção 

de correspondência a que nos referimos na parte inicial deste trabalho, quando ele 

afirma: “A voz passiva e ativa em Português é muito parecida ao Espanhol.” 

A pergunta nº 4 recebeu respostas gerais, que se desviaram do tópico 

proposto. Apenas o AI 4 afirmou: “As estruturas gramaticais do Português são muito 

parecidas com as do Espanhol." 

A descrição dos resultados deste experimento representa um recorte do 

desempenho de hispanofalantes no uso das VV em Português. É a partir da 

observação e análise de inadequações como estas – também observadas na 

produção de alunos da UFRJ10 – que entendemos a necessidade de analisar os 

textos propostos. 

                                                 
10

 O experimento também foi aplicado a cinco hispanofalantes matriculados no curso de Português 
para estrangeiros da UFRJ, com desempenho semelhante; entretanto, como os informantes 
cursavam níveis diferentes, em dias e horários diversos, o controle na aplicação do experimento foi 
comprometido. 
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Considerando que a AE pode nos auxiliar na localização das dificuldades e 

na identificação de inferências equivocadas por parte dos aprendizes, verificamos 

que o desempenho dos alunos, registrado neste capítulo, parece apontar para uma 

concepção de convergência total em relação às VV nas duas línguas, além da 

ausência de uma abordagem contextualizada e comparativa do tópico.   
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5 PRESSUPOSTOS FUNCIONALISTAS NA ANÁLISE DAS VOZES VERBAIS 

 

A expressão funcionalismo linguístico tem sido utilizada para identificar as 

diversas correntes que se opõem ao estruturalismo, além de ser empregada, 

algumas vezes, para caracterizar estudos individuais de alguns autores, como 

observa Neves (1997). 

Embora não se faça necessária nesta pesquisa uma caracterização dos 

diversos modelos funcionalistas existentes, entendemos ser importante identificar 

algumas características funcionalistas comuns a diversas correntes. 

Furtado da Cunha (2009, p. 157) apresenta as principais propostas do 

funcionalismo, definindo-o como  

[...] uma corrente linguística que, em oposição ao estruturalismo e ao 
gerativismo, se preocupa em estudar a relação entre a estrutura 
gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em 
que elas são usadas. 

 

A autora ressalta que o interesse de investigação linguística em perspectiva 

funcional vai além da estrutura gramatical e que “procura explicar as regularidades 

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

se verifica esse uso” (Ibid.). 

Concebendo que as formas não têm um fim em si mesmas, mas constituem 

uma mediação entre o propósito do destinador e a interpretação do destinatário, a 

análise funcional prioriza o estudo do contexto. Furtado da Cunha (Ibid., p. 158) 

observa: 

Na análise de cunho funcionalista, os enunciados e os textos são 
relacionados às funções que eles desempenham na comunicação 
interpessoal. Ou seja, o funcionalismo procura essencialmente 
trabalhar com dados reais de fala ou escrita retirados de contextos 
efetivos de comunicação, evitando lidar com frases inventadas, 
dissociadas de sua função no ato da comunicação.  

 

A necessidade de investigar o uso das VV sob a perspectiva funcionalista se 

justifica porque o funcionalismo postula o estudo da sintaxe dentro do texto e não de 

maneira autônoma, diferentemente da abordagem gramatical que analisamos antes 
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neste trabalho. Como observamos, a análise gramatical não explica a escolha de 

determinada VV em detrimento da outra, e essa limitação também está relacionada 

ao recorte do seu objeto de análise: orações independentes – algumas inventadas – 

e isoladas de contexto. 

Por outro lado, dentro da proposta funcionalista, que parte da observação de 

textos efetivamente realizados para desenvolver o estudo do sistema, encontramos 

análises das VV que nos interessam particularmente nesta pesquisa. 

Entre os estudos revisados, destacamos os de Givón (1979, 1982, 1990, 

1995) como representante de uma das vertentes do funcionalismo norte-americano e 

marco de referência e contribuição para a análise e compreensão das funções e do 

uso das VV no texto. Entretanto, sem nos limitarmos apenas à visão do autor, e 

entendendo que a contribuição de outros estudiosos enriqueceria nossa análise, 

revisamos a produção funcionalista de diversos autores que abordam o uso das VV. 

Assim, incluímos tanto os estudos de pesquisadores que propõem 

interpretações funcionais das VV, quanto estudos mais recentes de autores que 

aplicam os pressupostos funcionalistas à analise de textos reais. Por essa razão, 

optamos por organizar este capítulo em torno dos princípios funcionalistas 

relevantes para esta pesquisa.  

  

5.1 A ORDEM DE CONSTITUINTES 

 

Nos estudos funcionalistas, a variação na ordem dos constituintes é uma 

questão relevante e muito explorada por diversos teóricos e pesquisadores. Para a 

análise que estamos propondo nesta pesquisa, parece fundamental que iniciemos 

apresentando e comentando alguns estudos realizados em Língua Espanhola e em 

Língua Portuguesa sobre ordem de palavras. 

O Português e o Espanhol, assim como as demais línguas neolatinas, foram 

tipologicamente classificados (GREEMBERG, 1974) como línguas de esquema 

sintático básico SVO (sujeito – verbo – objeto). Assim, entendemos que, ao 

mencionar a ordem direta, canônica ou linear, a literatura especializada está se 

referindo à ordem SVO. 
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É importante observar que, nesta classificação, o termo objeto representa os 

elementos que, usualmente, na ordem linear, se localizam em posição pós-verbal, o 

que leva alguns autores a utilizarem um termo menos específico. A classificação 

adotada por Bechara (2009, p. 528), que se refere ao “esquema SVC (Sujeito – 

Verbo – Complemento)” nos parece mais adequada; entretanto, nesta pesquisa, 

empregamos a terminologia SVO, amplamente utilizada nos estudos de tipologia 

linguística. 

Observando que, além da chamada ordem direta, realizam-se nas línguas 

outras sentenças com ordenação de constituintes que não se conformam ao padrão 

SVO, consideramos relevante analisar algumas contribuições de autores que têm 

estudado a questão, no Português e no Espanhol, a partir da análise do uso. 

Gutiérrez (1990) analisa a expressão do sujeito em Espanhol informal, a partir 

de uma perspectiva funcional, e assinala que a questão da posição não parece ser 

um traço definitório do sujeito em Espanhol. A autora observa que o Espanhol, 

embora considerado do tipo SVO, apresenta alta taxa de sujeitos pós-verbais, em 

um corpus real, o que altera a concepção de ordem canônica comentada e 

representa um tipo de construção não canônica. 

Sua pesquisa analisa não apenas a posposição do sujeito em relação ao 

verbo, mas também a omissão do sujeito. De acordo com sua análise, a omissão do 

pronome sujeito como recurso anafórico é tão comum na Língua Espanhola, que 

muitas vezes os manuais de ensino se propõem a tratar mais de sua expressão do 

que de sua omissão. 

A pesquisa de Ocampo (1990) examina a posição do sujeito em verbos 

intransitivos à luz de princípios pragmáticos, analisando um corpus de língua falada, 

gravado na cidade de Buenos Aires. Os resultados do trabalho evidenciam que a 

ordenação dos constituintes na oração pode ser mais claramente explicada a partir 

de fatores pragmáticos do que de princípios sintáticos estruturais internos à oração. 

Em um trabalho posterior, Gutiérrez (1997) analisa a questão da ordem dos 

constituintes no discurso escrito informal em Espanhol. O corpus é constituído de 

cartas pessoais, que são representação de um estilo informal da língua escrita.  

A autora discute a caracterização do Espanhol como SVO, questionando-a 

com dados empíricos, e observa que a ordenação dos constituintes deve ser 
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explicada como recurso codificador de funções discursivas particulares. Uma de 

suas conclusões é a de que “É notória a baixa frequência da ordem SVO em 

discursos concatenados” (GUTIÉRREZ, 1997, p. 52). 

 Outro trabalho que nos parece bastante relevante é o de Gutiérrez Ordoñes 

(1997, p. 29), que afirma: “Carece de sentido decir que el español es una lengua 

SVO (sujeto – verbo – objeto) o vice-versa, porque el orden no depende, en general, 

de las funciones sintácticas ni de las semánticas, sino de las funciones informativas”. 

O autor observa que, embora exista uma ordem chamada natural, ela não é 

absoluta e depende de vários formatos e da relação pergunta / resposta. Tal relação 

pressupõe que, em enunciados informativos, a organização dos elementos é feita 

como se o emissor estivesse respondendo a uma pergunta que lhe tenha sido 

formulada. 

Sua posição em relação à chamada ordem livre é a de que tal ordem pode ser 

defendida a partir de uma perspectiva representativa, mas não do ponto de vista 

informativo. 

 Em relação ao Português do Brasil (PB), diversos estudos de língua em uso 

têm destacado a ocorrência de sentenças cuja ordenação não se ajusta ao padrão 

SVO, seja pela alteração da posição dos elementos ou pela omissão de um deles. 

Em relação à omissão de constituinte, é importante observar que no PB há 

uma tendência à não realização do objeto direto anafórico, estudada por diversos 

autores. Duarte (1986) analisa a referida tendência, relacionando-a a fatores como o 

traço semântico, a função exercida pelo antecedente, o fato de o item apagado ter 

função única ou não, entre outros. 

A autora observa que, no PB, não há obstáculo à interpretação do objeto 

direto vazio, quando vinculado por uma posição fora da sentença que contenha 

material lexical, o que constitui uma diferença de comportamento em relação às 

outras línguas neolatinas – entre as quais se insere o Espanhol, em que o 

preenchimento do objeto sentencial é obrigatório e se faz através do clítico. 

Analisando a ordem de palavras no Português falado sob uma abordagem 

funcionalista, Pezatti (1994) estuda sentenças SV(O) e VS, e aponta: “As funções 

pragmáticas especificam o estatuto informacional dos constituintes dentro do 

contexto comunicacional mais abrangente em que eles ocorrem” (Ibid., p. 42); e 
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acrescenta: “É o fluxo de atenção que determina a ordenação linear dos sintagmas 

nominais (SNs) na sentença. Os SNs na sentença são representados na sequência 

desejada pelo falante para que o ouvinte atente para eles” (Ibid., p. 44). 

Abraçado (2011) analisa a fala de doze informantes que integram a amostra 

Projeto Censo da Variação Linguística no Rio de Janeiro (PEUL-UFRJ) e observa 

que as ocorrências de VS e OV desempenham no PB, além de outras, a função de 

veicular enunciados subjetivados. De acordo com a autora (Ibid., p. 139):  

Vislumbramos a relação entre subjetividade e ordem de palavras no 
PB quando observamos, nos dados analisados, que muitas das 
ocorrências da VS e da OV acontecem em momentos em que o 
informante fala de si mesmo, de seus sentimentos, ou tece 
comentários sobre alguém ou sobre algum acontecimento.  

 

Como observamos, em Português e em Espanhol, podem alterar o esquema 

SVO tanto a mudança na posição dos constituintes quanto a omissão de um deles – 

no Espanhol, a omissão do sujeito e, no Português, o apagamento do objeto. 

Estas observações sobre a ordem dos constituintes nas duas línguas 

analisadas parecem importantes para o estudo do uso das VV, uma vez que a 

transformação de uma sentença na VA em uma sentença na VP constitui um 

processo que altera a posição dos elementos, razão pela qual, na perspectiva 

funcionalista, o referido processo não pode ser interpretado apenas como uma 

opção formal das línguas. 

A concepção transformacional de relação parafrástica, amplamente adotada 

no tratamento gramatical de ativas e passivas, é substituída, em uma abordagem 

funcional, por uma análise que leva em conta a posição dos elementos oracionais. 

Sob esta abordagem, as ativas são consideradas estruturas não marcadas e as 

passivas, marcadas11. 

Assim, a descrição da transformação ativa / passiva, que, no pensamento 

gramatical tradicional, era definida e explicada em termos da mudança agente / 

paciente, recebe na análise funcional um tratamento que vai além da referida 

                                                 
11

 Os termos “marcado” e “não-marcado” foram introduzidos na linguística pela Escola de Praga 
(FURTADO DA CUNHA, 2009). De acordo com Votre (1994), as estruturas marcadas são mais raras, 
mais complexas e demandam maior tempo e esforço de processamento. Considerando ativa e 
passiva, a segunda é considerada estrutura marcada e a primeira, não marcada ou neutra. É 
importante obsevar que, de acordo com Givón (1995), uma construção pode ser marcada em um 
contexto e não marcada em outro. 
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descrição, buscando explicar as motivações e os efeitos da alteração dos 

constituintes na sentença. 

O tratamento dado por Pontes (1987) à transposição ativa / passiva reflete o 

enfoque sobre a posição dos constituintes. Segundo a autora, a aplicação da 

transformação de uma VA em uma VPA se define como  transposição do objeto, que 

passa  a ocupar o lugar do sujeito, a introdução do verbo ser mais o morfema de 

particípio passado, e, por fim, do sujeito da ativa, que é  antecedido de por. 

Ao definir a transformação em função da transposição do lugar, o tratamento 

dado por Pontes nos parece mais eficiente para o estudo que ora realizamos, pois 

não enfoca apenas o fato de um elemento a passar a ser b, mas principalmente a 

questão da posição que passam a ocupar esses elementos. 

A questão da posição, como já observamos, é bastante relevante porque, de 

acordo com Pezatti (1994), os elementos oracionais são apresentados na sequência 

desejada pelo falante para que o receptor atente para eles. Em sua pesquisa, a 

autora ressalta: “Alterações de ordem como alterações de voz e topicalizações são 

mecanismos usados para controlar o fluxo da atenção” (Ibid., p. 44). 

Acreditamos que estas primeiras reflexões sobre a ordem dos constituintes no 

Português e no Espanhol e a relação entre a escolha da VV e a ordenação destes 

elementos nas sentenças são fundamentais para a análise dos pressupostos 

funcionais que passamos a considerar. 

 

5.2 FUNÇÕES DE TOPICALIZAÇÃO E IMPESSOALIZAÇÃO NOS PRIMEIROS 

ESTUDOS SOBRE VOZES VERBAIS  

 

Os primeiros estudos de orientação funcionalista sobre as VV aplicam-se à 

Língua Inglesa. Comparando ativas e passivas em Inglês, Givón (1982) leva em 

conta critérios como domínios funcionais, frequência de uso, complexidade 

perceptual e topicalização. 

Givón entende a construção passiva como resultado de uma combinação de 

domínios funcionais distintos, que classifica em: domínio da atribuição do tópico, 

domínio da impessoalização e domínio da detransitivização. O primeiro domínio 
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relaciona-se ao constituinte sujeito, uma vez que, no domínio da atribuição do tópico 

oracional, o sujeito-agente da oração ativa deixa de ser o tópico, desocupando sua 

posição para que um argumento não agente a preencha.  

O segundo e o terceiro domínios funcionais relacionam-se respectivamente 

ao agente e ao verbo. O segundo, o da impessoalização, caracteriza-se pela 

supressão da identidade daquele que seria o sujeito-agente na ativa; o terceiro, o da 

detransitivização, diz respeito à transitividade e sua relação com atividade / 

estatividade. O autor observa que a construção passiva é mais estativa do que a 

construção ativa, porque a topicalização do paciente faz com que o destaque incida 

sobre a mudança de estado desse elemento, enquanto a omissão do agente 

direciona a atenção ao aspecto estativo do evento. 

Analisando a frequência de ativas e passivas em Inglês, Givón (1979) observa 

que a chave para a compreensão da ocorrência das referidas estruturas está nos 

traços humano / não humano do sujeito. Em função da natureza do discurso 

humano, costuma-se falar mais sobre os humanos, que são agentes, do que sobre 

os não humanos, que são pacientes, e isto justificaria a baixa frequência de orações 

passivas, em comparação à de orações ativas em textos reais. 

O autor observa que a maior complexidade perceptual das passivas em 

relação às ativas está relacionada à complexidade sintática das passivas. Partindo 

da concepção de que quanto mais surpreendente for uma construção, mais difícil 

será sua interpretação, Givón associa complexidade sintática e complexidade 

perceptual, já que a construção passiva representa a quebra da ordem canônica, 

representada pela VA.  

Halliday (1985) destaca aspectos semelhantes aos abordados na análise de 

Givón, reitera a função topicalizadora da VP em relação à ativa e também 

acrescenta a função impessoalizadora da primeira em relação à segunda no texto.  

O autor considera que a transformação ativa / passiva é também um meio 

utilizado para tornar o agente uma informação tardia, já que o coloca no fim da frase. 

Para Halliday, a proeminência é resultado do fato de um constituinte ocorrer na 

oração antes ou depois do que se espera, e, neste sentido, ele concebe que a 

escolha de uma passiva em lugar de uma ativa deve ser analisada do ponto de vista 
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tanto do sujeito, quando se trata de topicalização, quanto do agente da passiva, 

quando se pode observar informação tardia ou omissão do argumento.  

Keenan (1975) destaca a função de impessoalização como propriedade 

primária da passiva e, em estudo posterior, Keenan (1985, apud FURTADO DA CUNHA, 

1989) classifica as passivas como construções sintaticamente menos neutras, já que 

chamam a atenção para o paciente, que não costuma ser apresentado como tópico 

na VA.  

Thompson (1982) identifica dois fatores como motivadores à ocorrência de 

orações passivas, analisando as construções com agente e as sem agente. De 

acordo com a autora, as primeiras são motivadas por fatores discursivos, enquanto 

as segundas o são por fatores pragmáticos. Acrescenta ainda que as condições de 

uso das passivas sem agente guardam relação com a decisão do falante / escritor 

de não apenas não expressar o agente da ação verbal, mas também centrar-se na 

própria ação.  

 

5.2.1 Aplicação a estudos em Língua Portuguesa 

 

Baseando-se nos pressupostos teóricos de abordagem funcionalista da VP 

em Inglês, Furtado da Cunha (1989) investiga o uso real da estrutura no Português, 

objetivando identificar os fatores sintáticos, semânticos e pragmáticos que levam o 

produtor de texto a usar uma oração passiva, e não uma ativa. A autora reitera a 

concepção de Givón a respeito da combinação dos diferentes domínios funcionais 

responsáveis pela passiva, demonstrando, através da análise de textos em 

Português escrito formal e falado em situação de entrevistas, que tal posição se 

confirma em relação à atribuição do tópico e à impessoalização na Língua 

Portuguesa.  

Concebendo as passivas como enunciados que caracterizam uma situação 

sob a perspectiva do paciente, ou seja, que têm função de codificar orações em cujo 

contexto o paciente é mais tópico do que o agente, Furtado da Cunha acrescenta 

que, do ponto de vista do argumento agente, a VP constitui uma estratégia de 

impessoalização, já que sua identidade não é explicitada. Assinala ainda que tal 
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omissão pode ser justificada em função de ser o agente inferível, irrelevante ou 

desconhecido. 

A autora observa que, na Língua Portuguesa, tanto as passivas com agente 

quanto as sem agente são discursivamente motivadas, e explica: “Em ambos os 

tipos o paciente, por ser mais tópico do que o agente, é promovido à posição de 

sujeito da oração, preservando desta maneira a coesão textual” (FURTADO DA CUNHA, 

1989, p. 56). 

A autora discorda da concepção de que as VV ativa e passiva sejam 

maneiras alternativas de dizer uma mesma coisa, e justifica sua posição baseando-

se no fato de suas pesquisas revelarem que a VP costuma aparecer em ambientes 

específicos, e isso indica que sua distribuição não pode ser prevista apenas com 

base em considerações sintáticas. Segundo sua análise, embora as VV possam ser 

equiparadas do ponto de vista da transmissão da informação, divergem quanto ao 

uso discursivo específico. 

Furtado da Cunha considera ainda a complexidade sintática, semântica e 

pragmática da VP, mas adverte para a necessidade de uma investigação cuidadosa 

que leve em conta o tempo de processamento da oração passiva, comparado ao da 

ativa, a fim de se poder avaliar com precisão o grau de dificuldade de compreensão 

da estrutura, ou seja, sua complexidade perceptual. 

A pesquisa de Camacho (2002) contempla um corpus gravado com 

informantes cultos de alguns estados brasileiros, e suas reflexões reiteram os 

domínios funcionais analisados. 

Diferentemente dos estudos de Furtado da Cunha, cujo embasamento teórico 

provém do funcionalismo norte-americano, Camacho apoia-se nos pressupostos da 

linha europeia da gramática funcional de Simon Dik (1989); entretanto, sua análise 

de construções de voz caracteriza-se com base nos mesmos domínios funcionais 

propostos por Givón: impessoalidade, topicalidade e detransitivização, como 

podemos observar (CAMACHO, 2006, apud VALE, 2011, p. 51): 

Como a passiva manifesta um tópico representado por uma 
entidade não agentiva, ela focaliza o evento a partir da perspectiva 
do paciente, da qual resultam detransitividade e topicalidade como 
traços positivos.  
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Camacho concebe que as diferentes estruturas gramaticais que integram um 

mesmo sistema linguístico refletem valores funcionais distintos e, aplicando tal 

concepção ao estudo das construções de VV, postula que cada uma delas atende a 

determinada função no discurso. 

Tanto o trabalho de Furtado da Cunha quanto o de Camacho propõem que a 

análise das VV seja realizada a partir de seus usos discursivos específicos, uma vez 

que a opção pelo uso de uma construção ou de outra não deve ser interpretada 

como equivalência funcional. 

 

5.2.2 Aplicação a estudos em Língua Espanhola 

 

O Dicionário de uso de Moliner (1984), por sua natureza, assinala menos as 

questões relativas à classificação das orações, dedicando-se mais a fatores 

relacionados ao uso das VV. Além de sinalizar a preferência da Língua Espanhola 

pela construção ativa e o emprego crescente da VPS, a autora aponta os casos em 

que o uso dos dois tipos de passiva é opcional e aqueles em que é necessário o uso 

da VPA. Destaca entre eles a intenção de topicalizar o objeto e a necessidade de 

desfazer a ambiguidade consequente do uso da passiva pronominal. 

A pesquisa de Silva (2000) disserta sobre a VP em Língua Espanhola e 

aponta a tendência a um uso inadequado da estrutura em textos escritos por 

aprendizes brasileiros, que está relacionada à concepção de equivalência total da 

estrutura em relação à sua LM, o Português. 

As entrevistas realizadas com os aprendizes reforçam a hipótese de que a 

concepção de correspondência total das formas se fortalece em função das 

informações veiculadas nos materiais didáticos e da falta de intervenção 

contextualizada por parte do professor. 

Em um capítulo dedicado ao uso e à distribuição das VV em Espanhol, Silva 

observa que, embora historicamente as gramáticas de Língua Espanhola do século 

XV ao XX assinalem o uso restrito da VPA e a preferência da língua pela VA e pela 

VPS, não se tem conhecimento de trabalhos que analisem o tema com base em 

pressupostos do funcionalismo linguístico. 
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Para justificar a necessidade de uma investigação funcional do uso das VV 

em Língua Espanhola, a autora cita alguns trabalhos que, ainda que mencionem o 

uso das referidas estruturas, são limitados. Retomando e selecionando algumas 

destas citações, destacamos Gili Gaya (1982, p. 122) segundo quem “El idioma 

español tiene marcada preferencia por la construcción activa” e Gómez Torrego 

(1996, p. 29) que afirma: “Si a veces la pasiva con ser resulta forzada, se debe al 

poco uso que hoy se hace de esta construcción y a ciertas restricciones gramaticales 

aún no bien explicadas.”  

É importante destacar que o trabalho de Gómez Torrego se dedica a analisar 

o uso e os valores do se na Língua Espanhola, o que parece se justificar pela alta 

produtividade da VPS na língua. 

Rezende (2011) desenvolve um estudo comparativo do uso da VP em Inglês 

e em Espanhol, examinando textos da OACI12, e, ao mencionar a descrição das VV 

em Espanhol, afirma (Ibid., p. 25): “A preferência pelo uso da voz ativa em Espanhol 

é notória, especialmente na língua oral.”  

 

5.3 O PRINCÍPIO DA ICONICIDADE 

 

Um princípio importante para a análise funcionalista da VV e que parece 

aplicar-se diretamente à formação da VPA é o princípio da iconicidade (GIVÓN, 

1990). Este pode ser entendido como princípio da “motivação na relação entre 

significante e significado do signo verbal” (VOTRE, 1994, p. 38). Ao contrário da 

tradição estruturalista, que, na formulação de Saussure, concebe não haver relação 

necessária entre significante e significado, o princípio da iconicidade postula que há 

graus de motivação na relação entre expressão e conteúdo. 

 Givón (1990) postula que na sintaxe e no discurso não há codificações que 

aconteçam por acaso, ou seja, as regularidades permitiram chegar-se à conclusão 

de que determinadas codificações formais são icônicas e motivadas pelo conteúdo 

que expressam. 

                                                 
12

 Organização de Aviação Civil Internacional, com sede em Montreal (Canadá) e escritórios regionais 
atuando em Lima (Peru), Bangkok (Tailândia), Cairo (Egito), Dacar (Senegal), Cidade do México 
(México), Nairobi (Quênia) e Paris (França). 
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O princípio da iconicidade orienta-se em direção a três subprincípios: o da 

quantidade, o da proximidade espaço-temporal e o da ordenação espaço-temporal. 

O primeiro, o subprincípio da quantidade, prevê que a quantidade de 

informação de um enunciado se relaciona à quantidade de matéria fônica utilizada 

para representá-lo.  

O segundo, o subprincípio da proximidade espaço-temporal, postula uma 

relação estreita entre a distância relativa entre duas expressões na cadeia da frase 

ou do texto e o grau de relacionamento entre os conteúdos que tais expressões 

representam. 

O terceiro, o subprincípio da ordenação espaço-temporal, postula que a 

informação mais relevante se posiciona em primeiro lugar na cadeia discursiva. Este 

subprincípio serve para explicar a função da VP, uma vez que pressupõe ser 

possível avaliar o grau relativo de importância dos conteúdos expressos a partir da 

ordenação em que são codificados. Tal princípio possibilita abordar a passiva 

considerando que o objeto tem, para quem produz o enunciado, maior importância 

na organização do texto.  

 

5.4 O FLUXO INFORMACIONAL 

 

A noção de topicalidade, analisada anteriormente, relaciona-se diretamente à 

noção de fluxo informacional, que diz respeito à organização dos constituintes na 

sentença. Nesta organização, ressalta-se o papel do enunciador, como destaca 

Neves (2011, p. 24): “No discurso há sempre uma informação que flui, mas é o 

falante que dirige, dentro de um ponto de vista, o fluxo de atenção que ‘empacota’ a 

informação, para apresentá-la ao ouvinte.”  

É o enunciador quem organiza a informação e escolhe o elemento a partir do 

qual a mensagem deve ser estruturada e apresentada ao ouvinte / receptor – razão 

pela qual o processo de distribuição dos elementos oracionais está diretamente 

relacionado aos conceitos de tema e rema, cunhados pela Escola de Praga. 

Na terminologia da linguística do texto, a articulação da informação em tema e 

rema, ou articulação tema–rema (ATR), é conhecida como progressão temática, e 
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tem bastante relevância, porque afeta não apenas a informação, mas também a 

coesão e a coerência textual, controlando o fluxo da informação. 

Ilari (1992, p. 10) destaca as faces “funcional” e “estrutural” da ATR, 

destacando que a referida articulação contribui para a expressão das formas da 

oração (face estrutural) e para a interpretação das orações (face funcional).  

Embora na literatura especializada diversos autores tenham concebido as 

noções de tema e rema sob diferentes perspectivas13, cabe pontuar que nesta 

pesquisa utilizamos o termo tema para identificar o referente, ou seja, o elemento a 

partir do qual a sentença será estruturada, e o termo rema para identificar aquilo que 

se diz sobre o tema, conforme proposto por Mathesius (1947, apud SAPARAS, 2007).  

Compreender o tema como referente implica relacioná-lo aos conceitos de 

dado e novo. De acordo com Furtado da Cunha (2009, p. 166), “o princípio de 

informatividade focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham, ou 

supõem que compartilham, na interação verbal.” Considerando esse princípio, Lessa 

(2007, p. 31) observa: 

Uma das formas de organizar as informações é a partir da dicotomia 
velho novo, em que uma informação nova, não compartilhada pelos 
interlocutores, é ancorada numa informação velha, compartilhada (cf. 
PRINCE, 1981; CHAFE, 1984). “A articulação tema–rema é, então, um 
resultado da forma de organização da informação no texto que 
facilita o processamento da informação e a interação entre falante e 
ouvinte” (BRASIL, 2005:114).  

 

Alguns autores citados no Capítulo 2 desta pesquisa analisam a articulação 

tema–rema (ATR) sob a perspectiva funcional, razão pela qual os retomamos neste 

capítulo. 

No lugar do par tema–rema, Perini (2010) utiliza o par tópico–comentário. O 

autor define o tópico como “um elemento da sentença cuja função é delimitar o 

assunto principal do enunciado” (Ibid., p. 331), acrescenta: “Ele pode ter, ao mesmo 

tempo, uma das funções sintáticas tradicionais (objeto, sujeito etc.)” (Ibid.), embora 

isso não seja necessário, e observa: “no PB, o tópico é tipicamente marcado por sua 

posição no início do enunciado.” (Ibid.).  

                                                 
13

 Embora o ponto de partida e a sequência da oração tenham sido analisados e interpretados sob 
diferentes visões, que deram origem a diferentes pares, como tópico / comentário, por exemplo, 
adotamos o par tema / rema na análise que propomos nesta pesquisa. 
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Ao analisar o tópico sintático, Perini afirma que ele “pode ser marcado em 

construções do tipo usual, entre as quais as mais importantes são as de 

deslocamento à esquerda, a passiva e as clivadas” (Ibid., p. 332); e registra que o 

fenômeno da topicalização é muito importante no PB, “embora raramente seja 

mencionado nas gramáticas” (Ibid., p. 331).  

Castilho (2012, p.258) retoma as noções que configuram a teoria da ATR, 

conhecida como perspectiva funcional da sentença, e destaca a relação existente 

entre a referida articulação e o status informacional e a organização sentencial.  

O autor reconhece a sentença como a sede do processo informativo da língua 

e destaca: “A noção de dinamicidade vem da intuição segundo a qual o rema 

sentencial faz  avançar o texto” (Ibid.,259). 

Embora não faça menção a uma relação direta entre a distribuição do fluxo 

informacional e a VV, Castilho (2012, p. 444) identifica os verbos como elementos 

que “organizam as sentenças” e reconhece: “quanto ao discurso, considera-se como 

verbo a palavra que introduz participantes no texto” (Ibid., p. 396). 

Entendendo que a sentença pode ser analisada nos níveis gramatical, 

semântico e discursivo, pontuamos aqui nosso interesse em considerar suas 

propriedades discursivas, uma vez que nosso estudo se desenvolve a partir de 

textos e, conforme observa Castilho (Ibid., p. 258), “Na perspectiva discursiva da 

sentença, essa unidade é estudada como parte do texto, não como um objeto 

autônomo, livre do contexto.”  

Por entender que existe uma relação direta entre o fluxo informacional e as 

VV, e por conceber que a sentença deve ser analisada dentro do texto em que está 

inserida, nesta pesquisa interessa-nos observar a distribuição comparativa das VV 

em Português e em Espanhol, levando em conta a relação entre esse uso e o fluxo 

informacional em textos de DC. 

Além do fluxo informacional, outros elementos de análise funcional 

comentados neste capítulo serão retomados posteriormente.  
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6 OS GÊNEROS DISCURSIVOS  

 

Partindo da concepção de que “a comunicação verbal só é possível por algum 

gênero textual” (MARCUSCHI, 2002, p. 22), entendemos que uma investigação de 

língua em uso não pode desconsiderar os contextos em que se inserem as 

estruturas a serem analisadas. 

Marcuschi define os gêneros textuais como  artefatos linguísticos concretos, 

porque se caracterizam como práticas sócio-discursivas. Segundo o autor, “Quando 

dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma 

forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares” (Ibid., p. 29).  

Marcuschi observa que Bakhtin (1997) já definia os gêneros como tipos 

relativamente estáveis de enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da 

atividade humana; e a concepção de estabilidade relativa pressupõe que, embora 

haja certo grau de previsibilidade na estruturação de determinado gênero textual, 

não se pode falar em estaticidade. 

A literatura especializada no tema tem advertido para o fato de que não se 

pode falar em estaticidade por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o surgimento 

de novos gêneros textuais está diretamente relacionado aos avanços na área da 

comunicação e da cultura eletrônica, bem como à transformação e ao 

desdobramento de novos gêneros a partir de outros preexistentes. Em segundo 

lugar, devido à configuração híbrida que caracteriza muitos textos, denominada 

“intertextualidade inter-gêneros” por Ursula Fix (1997), citada e retomada por 

Marcuschi (2002).  

Entretanto, é fundamental destacar que, embora os gêneros textuais não 

sejam totalmente previsíveis, o estudo da forma não deve ser ignorado. A esse 

respeito, Marcuschi (2002, p. 21) observa:  

Embora os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por 
aspectos formais, sejam eles estruturais ou linguísticos, e sim por 
aspectos sócio-comunicativos, e funcionais, isso não quer dizer que 
estejamos desprezando a forma. Pois é evidente, como se verá, que 
em muitos casos são as formas que determinam o gênero e, em 
outros tantos serão as funções. Contudo, haverá casos em que será 
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o próprio suporte ou ambiente em que os textos aparecem que 
determinam o gênero presente. 

 

Entendendo que um estudo de perspectiva funcionalista deve basear-se na 

observação da língua em uso, a escolha de um gênero textual significa a delimitação 

de um contexto discursivo que pode apresentar algumas regularidades de uso das 

VV no Português e no Espanhol. 

A identificação de tais regularidades pode proporcionar uma abordagem de 

ensino aplicada à produção de textos, uma vez que, como enfatiza Marcuschi (2002, 

p. 35), no ensino de línguas “se ensina a produzir textos, e não a produzir 

enunciados soltos”. 

 

 6.1 O TEXTO DA NOTÍCIA  

 

Silva (2000) observa que o discurso jornalístico, e, em especial, o texto da 

notícia, é apontado como um dos ambientes favorecedores à ocorrência de passivas 

analíticas, e que tal fato se aplica tanto ao Português quanto ao Espanhol, embora 

esse uso seja mais limitado em Espanhol que em Português.  

A autora ressalta que a VPA, como recurso topicalizador, tem importante 

função no texto noticioso, sobretudo quando se constrói uma notícia em que um dos 

envolvidos é conhecido dos leitores e o outro não; para tanto, cita Lage (1997, apud 

SILVA, 2000, p. 87-88): 

Abordando a realização dos leads – primeiro parágrafo em notícia 
impressa –, Lage exemplifica a transformação de um projeto de 
notícia construído por verbos em voz ativa em uma notícia com 
verbos em passiva. Baseando-se no princípio de que “o que se 
ignora não deve ser destacado”, Lage exemplifica:  

“Lee Oswald (então, um desconhecido) / matou John Kennedy 
(então, presidente dos Estados Unidos) / ontem à tarde / de uma 
janela (o assassino) / num automóvel conversível (a vítima) / em 
Dallas, Texas / com dois tiros de um fuzil com mira telescópica / por 
motivo ainda não claramente estabelecido.”  

Lage explica que, ordenando a notícia a partir do termo de maior 
interesse – John Kennedy, o objeto direto –, teremos a seguinte 
organização:  

“O Presidente John Kennedy foi morto ontem, durante um desfile em 
carro aberto, por um franco-atirador chamado Lee Oswald, que 
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disparou da janela de um edifício um fuzil com mira telescópica, 
acertando dois tiros.” 

 

Silva observa ainda dois aspectos. Um deles relaciona-se ao fato de que, 

ainda que as duas partes envolvidas na notícia sejam conhecidas, é comum 

observar a formulação de sentenças em VP unicamente em virtude da intenção de 

destacar uma delas. 

O outro aspecto importante a ressaltar é o fato de que a construção em VPA 

com elipse, ou seja, com omissão do agente, é um recurso bastante eficiente para 

construir notícias enfocando o objeto sem mencionar o agente, sobretudo quando 

este ainda não tenha sido identificado – situação frequente nos fatos diariamente 

noticiados. 

Em síntese, podemos afirmar que os pressupostos funcionalistas de uso da 

VP se aplicam aos textos jornalísticos principalmente em razão de sua função de 

topicalização e de impessoalização. Isto justifica a maior frequência de uso da 

construção neste contexto, em comparação a outros ambientes discursivos. 

 

6.2 O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

À semelhança do discurso jornalístico, o discurso científico também é 

apontado por estudos funcionalistas14 como ambiente favorável à ocorrência de 

VPA, também motivada por topicalização e / ou impessoalização. 

Como o discurso jornalístico foi parcialmente analisado em pesquisa anterior, 

e o discurso científico não constitui um gênero muito presente entre as leituras a que 

os aprendizes têm acesso, entendemos a necessidade e a relevância de analisar o 

discurso de DC, em Português e em Espanhol, uma vez que o referido gênero 

também caracteriza ambiente favorecedor à ocorrência das diferentes VV, pelas 

razões que passaremos a considerar. 

Authier-Revuz (1998) e Horta Nunes (2003) entendem o texto de DC como 

uma recriação do texto científico, que procura aproximar-se do discurso cotidiano, 

                                                 
14

 Furtado da Cunha (1989) cita ainda os textos burocráticos e as narrativas como ambientes 
discursivos em que a voz passiva é frequente. 
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uma vez que procura tornar o conhecimento científico acessível a um público não 

especializado. 

Authier-Revuz observa: “Essa disseminação é feita fora da instituição escolar 

universitária, não visa à formação de especialistas, isto é, não tem por objetivo 

estender a comunidade de origem.” (Ibid., p. 107) 

Sánchez Mora (2003) também define o texto de DC como uma recriação do 

conhecimento científico, identificando nele o objetivo de tornar o conhecimento 

científico acessível ao público; e Leibruder (2000) o caracteriza como uma fusão do 

discurso acadêmico-científico com o discurso jornalístico. 

Analisando questões terminológicas presentes nos textos de DC, Krieger 

(2009, p. 7) observa:  

Tendo em vista que o destinatário de um texto de divulgação científica 
é, pressupostamente, um sujeito leigo sobre o assunto, justifica-se a 
utilização de vários recursos formais e discursivos que visam ao efeito 
de facilitar a apreensão dos conteúdos dos artigos. Alguns desses 
recursos são recorrentes e outros de menor uso, mas todos permitem 
caracterizar um aspecto prototípico desse tipo de texto. 

 

Entre os recursos característicos do texto de DC, a autora cita o emprego de 

variantes terminológicas – ou termos populares – no lugar de termos científicos, a 

utilização de parênteses com inserção de explicações, a definição de termos, além 

do emprego de interrogativas para introduzir um tema e explicá-lo. 

Depois de analisar cada um dos recursos citados, Krieger (2009, p. 8) 

reconhece neles traços do discurso didático: 

Podemos reconhecer traços do discurso didático nos textos de 
divulgação científica. Esses traços, entendidos como a formalização de 
recursos explicativos, estão presentes, preponderantemente, nos 
contextos de ocorrência dos termos técnicos empregados.  

 

A autora explica o processo de elaboração de textos de DC, levando em 

conta a necessidade de domínio e utilização de estratégias que viabilizem a 

funcionalidade pragmática do discurso, como observamos em: 

A terminologia, ao representar nódulos cognitivos das distintas áreas 
de conhecimento especializado, constitui-se em fator de obstáculo 
para a leitura leiga, independente de sua configuração formal. Para 
superar essa barreira, que, na realidade não é a única, vale-se a 



75 
 

divulgação científica das estratégias necessárias para o alcance da 
funcionalidade pragmática dos discursos que preponderam na 
sociedade atual, reconhecida como a da ciência da informação. 

 

Apesar de apresentar algumas características dos textos de DC, Krieger 

afirma que tais textos ainda carecem de descrição e que as características 

observadas até o momento não podem ser generalizadas nem aplicadas a todos os 

textos do gênero, uma vez que nem todos são produzidos por profissionais da área 

da informação; alguns são produzidos por especialistas nos temas propostos.  

Pelas leituras realizadas, observamos que o texto de DC pode ser entendido 

como um gênero híbrido, oriundo de outros discursos – entre os quais se destacam 

o científico, o jornalístico e o didático – e, portanto, guarda com estes muitas 

similaridades. 

Somadas às razões já analisadas, há ainda outras justificativas para a 

escolha de textos de DC para esta pesquisa. Além de constituírem ambiente 

favorecedor ao uso de diferentes VV – com destaque para as VP, uma vez que 

apresentam marcas de impessoalidade, com foco nos processos e não nos sujeitos 

– eles apresentam ainda outras características importantes. 

Além de interessantes como objeto de estudo e descrição linguística, os 

textos de DC são relevantes para o  trabalho no contexto da sala de aula, embora, 

como observam Nantes, Borges e Luppi (2009), ainda sejam pouco explorados no 

ensino de língua, mesmo constituindo indicação dos PCNs15. 

Se pensarmos sob o ponto de vista do estudante, o texto de DC constitui um 

gênero que aborda temas de diversas áreas do conhecimento – o que facilita o 

trabalho interdisciplinar – em uma linguagem acessível e, muitas vezes, vem 

acompanhado de imagens, que auxiliam na compreensão do conteúdo verbal, ou 

contribuem para chamar a atenção do leitor. 

  

                                                 
15

 Parâmetros Curriculares Nacionais, estabelecidos no Brasil pelo Ministério da Educação em 1998. 
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7 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, abordamos a metodologia empregada na pesquisa piloto, a 

interpretação dos primeiros textos e a metodologia utilizada na pesquisa 

propriamente dita. 

A escolha de textos de DC para esta pesquisa foi justificada no capítulo 

anterior, em que analisamos o referido gênero textual. Resta ainda explicitar as 

razões para a escolha de revistas digitais e, especificamente, das duas analisadas: a 

Superinteressante e a Muy Interesante. 

 A seleção de revistas digitais justificou-se pelo largo alcance desse suporte. 

De acordo com Marcuschi (2002, p. 2): 

Os grandes suportes tecnológicos da comunicação tais como o rádio, 
a televisão, o jornal, a revista, a internet, por terem uma presença 
marcante e grande centralidade nas atividades comunicativas da 
realidade social que ajudam a criar, vão por sua vez propiciando e 
abrindo gêneros novos bastante característicos.  

 

Entendemos, portanto, que seria relevante para esta pesquisa desenvolver 

uma análise a partir de textos veiculados em suporte de grande alcance. 

A escolha das revistas Superinteressante (em Português) e Muy Interesante 

(em Espanhol) pautou-se pela observação de dois aspectos. 

O primeiro é o fato de que ambas as revistas publicam artigos de DC nas 

áreas de ciências exatas, biológicas, humanas e sociais, e, em suas versões em 

tinta, têm tiragens bastante expressivas no Brasil (Superinteressante) e na Espanha 

e Argentina (Muy Interesante – também comercializada no Uruguai e no Paraguai). 

O segundo aspecto é o fato de que, embora as duas revistas sejam 

produzidas pela Editora Abril, não há textos traduzidos, porque cada uma delas 

produz suas próprias reportagens. 
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Outro fator relevante é o fato de que, apesar de os fotolitos16 serem 

diferentes, os textos têm medidas semelhantes. Em geral são curtos ou médios, 

constituindo os textos longos algumas poucas exceções. 

 

7.1 A PESQUISA PILOTO 

 

Em um primeiro momento, selecionamos dois textos extensos – raros nesse 

tipo de suporte – para observar a distribuição das VV no referido contexto. Os textos 

analisados estão reproduzidos no Anexo C. 

Em leituras anteriores, havíamos observado uma ocorrência bastante 

frequente de sentenças iniciadas pelo objeto nas duas línguas. Entretanto, enquanto 

em Português a tematização do objeto se dava frequentemente através da VPA, no 

Espanhol, a referida tematização dava-se também através de outras VV. Assim, 

nosso objetivo, ao analisar os dois textos iniciais, era, além de quantificar o uso de 

cada VV, observar quais delas possibilitariam a tematização do objeto nos textos de 

DC. 

Na primeira análise comparativa que realizamos, o uso das VV mostrou-se 

diferente no texto escrito em Espanhol e no texto escrito em Português. No texto da 

Superinteressante – em Português – houve dezenove ocorrências de VPA-ser, e em 

todas elas o objeto ocupa a posição inicial das sentenças.  

No texto da Muy Interesante – em Espanhol – a VPA alternou-se com a VPS 

e com o uso de voz ativa ou passiva com uso de clíticos (VA/P-clít.), ressaltando-se 

o fato de que, a exemplo da VPA, a VPS e a VA/P-clít. também possibilitam que o 

objeto ocupe a posição inicial nas sentenças. 

Verificamos nove ocorrências de VPS – entre as quais sete têm o objeto 

anteposto ao verbo –, três ocorrências de VA/P-clít. e sete ocorrências de VPA, 

todas com anteposição do objeto.  

                                                 
16 Fotolito: em editoração eletrônica, refere-se ao arquivo digital que contém texto e imagem em arte 

final. 
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As ocorrências de VPA no texto em Português estão transcritas e numeradas 

no Quadro 3. Sublinhamos os fragmentos iniciais para destacar a anteposição do 

objeto ao verbo. 

 

Quadro 3 – Ocorrências de voz passiva analítica no texto em Português 

1. O mundo material pode ser manipulado para produzir o que chamamos de vida. 

2. Ela é só uma versão artificial da Mycoplasma mycoides – bactéria que 
causa doenças em bois e é conhecida desde o século 19. 

3. O DNA que existe dentro dela foi construído em laboratório, com base num 
arquivo digital. 

4. O DNA sintético teve de ser introduzido numa bactéria que já estava viva. 

5. [...] cujo código genético foi substituído pelo genoma artificial. 

6. Uma nova forma de vida – que foi criada em laboratório e contém 
elementos definidos pelo homem. 

7 e 8 – O DNA podia ser quebrado em pedaços e lido em ordem aleatória, o 
que agilizava o processo. 

9. Ela não é nada glamorosa, mas foi escolhida porque tinha o menor 
genoma conhecido na época, com “apenas” 500 mil letras.  

10. O DNA dessa bactéria foi escaneado. 

11. (e cuja versão artificial é produzida por empresas de biologia molecular). 

12. [...] cujo genoma seria suprimido. 

13 e 14. Esses genes poderiam ser turbinados e inseridos em criaturas com 
DNA artificial. 

15. Uma estratégia parecida foi adotada pelo físico Steen Rasmussen, do 
Laboratório Nacional de Los Alamos, nos EUA. 

16. As protocélulas podem ser projetadas para não interagir com o ambiente.  

17. Os micróbios artificiais seriam cultivados em laboratórios, fábricas e usinas. 

18. para que essa tecnologia seja usada em larga escala. 

19. biologia sintética – que passaria a ser regulada por agências e tratados 

Fonte: Elaboração da Autora 
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No texto analisado, não encontramos ocorrência de VPS nem de VA/P-clít. 

Em contraposição, no texto da Muy Interesante, em Espanhol, observamos o uso 

das diferentes VV analisadas. Tais ocorrências estão registradas e numeradas no 

Quadro 4, com destaque para a anteposição do objeto.  

 

Quadro 4 – Ocorrências de voz passiva no texto em Espanhol  

OCORRÊNCIAS DE VPA 

1. La toxidad y la eficacia de los medicamentos contra el sida han sido 
probados en macacos. 

2. Los pobres macaquitos se acurrucaban quietos en la esquina. Al ser 
liberados, mostraban inadaptación social. 

3. Mantuvo a un perro durante 29 días con el pecho abierto [...] y al orinar, 
fue eutanasiado. 

4. En esta cifra no se incluyen los animales criados para investigación, que 
luego son descartados. 

5. Los mamíferos son los más utilizados. 

6 e 7. La hembra Wenka, nacida en un laboratorio de Florida el 21 de mayo 
de 1954 y arrancada de los cuidados de su madre para ser sometida a un 
estudio sobre [...] luego fue vendida como mascota.  

OCORRÊNCIAS DE VPS COM ANTEPOSIÇÃO DO OBJETO 

1. Tests de este estilo se realizaron con profusión entre 1940 y 1960. 

2. La ley se amplió a la realización de pruebas con hembras preñadas. 

3. Se someten al test de Draize, que se realiza con conejos. 

4. Cinta adhesiva, que se estira con fuerza varias veces.  

5. Los productos [...] también se aplican en los ojos durante varios días. 

OCORRÊNCIAS DE VPS COM POSPOSIÇÃO DO OBJETO 

1. Por cada uno sacrificado se obtuvieron 65 dosis. 

2. Se tapa con un plástico y se observan los efectos.  

OCORRÊNCIAS DE VA/P-CLÍT. – TODAS COM ANTEPOSIÇÃO DO OBJETO 

1. Y a otros les colocaban fundas en pies y manos.  

2. Si a un animal social se le priva de compañía. 

3. A estos se les aplica el cosmético sobre una zona depilada. 

Fonte: Elaboração da Autora 
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7.1.1 Interpretação dos primeiros textos 

 

Se já havíamos sinalizado que a  ocorrência de diversas VV em textos 

escritos em Espanhol justificaria uma distribuição diferente em relação ao Português, 

a análise comparativa dos textos observados neste capítulo aponta para o aspecto 

que parece justificar tal diferença: a tematização do objeto. 

No texto em Português, a tematização do objeto fez-se exclusivamente 

através do emprego da VPA. Por outro lado, no texto em Espanhol, observamos a 

ocorrência de VPA, VPS e VA/P-clít. cumprindo a função de tematizar o objeto nas 

sentenças. 

 

7.2 A PESQUISA PROPOSTA 

  

Entendendo que a análise funcional proposta nesta pesquisa precisaria 

aplicar-se a uma quantidade maior de textos de mesmo gênero, uma vez que nos 

interessa observar as regularidades e a distribuição das VV nos referidos contextos, 

em Português e em Espanhol, delimitamos um corpus que se constitui de um 

número equivalente de textos nas duas línguas.  

Foram selecionados 26 textos – 13 em Português e 13 em Espanhol – 

publicados no período de março de 2011 a novembro de 2012, sobre diversos 

temas. Alguns temas são bem semelhantes nas duas publicações. Os textos estão 

reproduzidos no Anexo D. 

Após a seleção dos textos, procedemos à análise quantitativa das seguintes 

ocorrências de VV, registradas em quadros, para posterior análise e interpretação: 

VPA-ser, VPA-estar, VPS e VA/P-clít.  

Em etapa posterior, desenvolvemos a análise e interpretação das ocorrências 

nos textos, com base no fluxo informacional das frases e em outros pressupostos 

funcionalistas. A partir desta análise, propomos uma sistematização que possa 

auxiliar a intervenção pedagógica na abordagem do tema no ensino de PFE. 
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8 ANÁLISE DE DADOS 

 

Entendendo a necessidade de verificar se a tendência observada nos textos 

inicialmente analisados se estenderia a outros textos do mesmo gênero, 

selecionamos textos curtos – mais frequentes em revistas digitais – com o objetivo 

de verificar as ocorrências das diferentes VV e sua relação com a possibilidade de 

anteposição do objeto. 

A seguir, transcrevemos os parágrafos em que há ocorrência das VV VPA-

ser, VPA-estar, VPS e VA/P-clít. nos textos selecionados, seguidos de quadros em 

que quantificamos tais ocorrências indicando em quantas delas se verifica a 

tematização do objeto. A numeração de cada texto é seguida por uma letra que 

indica se ele está escrito em Espanhol (E) ou em Português (P). 

 

8.1 TEXTOS E QUADROS DE OCORRÊNCIA DAS VOZES VERBAIS NA REVISTA 

MUY INTERESANTE 

 

Passamos, a seguir, à reprodução de parágrafos selecionados dos textos da 

revista Muy Interesante analisados nesta pesquisa, bem como à apresentação dos 

quadros numéricos relativos às ocorrências das VV em cada um deles.   

 

TEXTO 1-E 

[…] 

Pero no es el único alimento que puede ayudar en relación al sueño por la 

noche. De hecho, [1] todos los alimentos que contienen triptófano, o incluso 

serotonina o melatonina, son idóneos para tomarlos al anochecer o en la 

cena. Así, los plátanos, las cerezas, los cereales, el tomate, la lechuga, el 

pescado, los frutos secos o los frutos rojos pueden ayudar a dormir bien y 

obtener un sueño más reparador […] como la naranja o el kiwi, bebidas como 

el té o el café o carnes rojas y embutidos ricos en tiroxina, “un aminoácido 

precursor de las catecolaminas y dopaminas, que son las que nos hacen 
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estar despiertos” afirma la investigadora. [2] Estos productos es 

recomendable consumirlos durante la mañana. 

 

Tabela 1 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 1-E 

T1-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 0 2 

Com objeto anteposto    2 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 2-E 

[...] 

En el experimento, [3] a la mitad de los participantes se les pidió que jugaran 

al “solitario” – un juego de cartas por ordenador –, mientras sus compañeros 

comían lo mismo pero sin distracciones. Los participantes del primer grupo 

aseguraron sentirse menos llenos tras el almuerzo, y treinta minutos más 

tarde tomaron el doble de snacks que sus compañeros. 

Además, [4] cuando al final de la sesión se les pidió que recordaran qué 

habían tomado les faltaba la memoria. Los investigadores concluyen que las 

distracciones mientras comemos pueden provocar un aumento da la cantidad 

de comida que ingerimos a lo largo del día, [5] algo que ya se había 

observado en personas que comen mientras ven la televisión. 

[…] 

 

Tabela 2 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 2-E 

T2-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 1 2 

Com objeto anteposto   1 2 

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 3-E 

[...] 

[6] Este fenómeno sólo se percibe en el área sur del Trópico de Cáncer y 

norte del Trópico de Capricornio; fuera de ahí, el Sol nunca llega al cenit […] 

 

Tabela 3 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 3-E 

T3-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 1 0 

Com objeto anteposto   1  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 4-E 

[...] 

Científicos del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido informaron 

que [7] una proteína llamada JAK está implicada en la movilidad de las células 

cancerosas, al ayudar a que generen la fuerza que necesitan para expandirse 

(se contraen como músculos para abrirse camino desde un tumor) y en la 

capacidad del tumor para formar corredores de escape en los tejidos. 

La investigación, publicada en Cancer Cell y dirigida por el profesor Chris 

Marshall, aporta nuevos datos para entender la manera como el cáncer se 

expande. Estudios anteriores habían vinculado a la proteína JAK con la 

leucemia, por lo que están en desarrollo medicamentos para combatirla. Esos 

fármacos, por tanto, también podrían frenar la expansión del cáncer por el 

cuerpo. [8] Pruebas clínicas para comprobar su capacidad de detener la 

metástasis podrán realizarse en los próximos tres años. 
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Tabela 4 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 4-E 

T4-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 1 1 0 

Com objeto anteposto  1 1  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 5-E 

[...] 

Dentro del proyecto europeo de I+D+i Lead Era, [9] se está desarrollando lo 

que puede ser uno de los materiales textiles del futuro. Utilizando fibras 

conductivas no metálicas y fibras curativas de heridas, los investigadores 

pretenden crear un tejido que autorregule mejor el calor del pie, evitando de 

este modo la aparición de lesiones. 

[10] El proyecto aún está en pañales, pues se presentó la semana pasada y 

tendrá una duración de tres años con un presupuesto de 1.250.000 euros. En 

él, cada empresa se encargará de un desarrollo distinto. Mientras que la 

Universidad de Navarra creará sustancias activas con propiedades curativas, 

la Asociación de la Industria Navarra, Belgiun Fibers y Centexbel 

desarrollarán la nanotecnología para colocarlo en el hilo generado con el que 

finalmente Lorpen y Varoden crearán estos calcetines especiales […] 

 

Tabela 5 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 5-E 

T5-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 2 0 

Com objeto anteposto   1  

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 6-E 

[11] Los peces más tímidos se pescan con caña y anzuelo 

[12] La personalidad de los peces puede determinar cómo son capturados 

por los pescadores, según un estudio de la Estación Biológica de la 

Universidad de Queen, en Australia. Quienes pescan cerca de rocosas o en 

zonas de agua con vegetación submarina capturarán a más peces tímidos, 

mientras que los pescadores que salen a mar abierto atraparán a los más 

audaces. 

“La tendencia de un individuo a asumir riesgos es un rasgo de la 

personalidad de interés para los biólogos del comportamiento”, explica 

Alexander Wilson, coautor del estudio. “El nuestro es el primer estudio que 

relaciona la técnica de captura con la osadía individual en una población de 

peces salvajes”, añade […] [13] El estudio se ha publicado en la revista 

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science. 

 

Tabela 6– Ocorrência das vozes verbais no Texto 6-E 

T6-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 1 0 2 0 

Com objeto anteposto 1  2  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 7-E 

[…] 

[14] La aritmomanía se describe en los manuales médicos como el hábito 

irresistible de contar los objetos, las palabras de un texto, las letras de las 

palabras, los escalones, las casas de una calle, etc. En ocasiones, quienes la 

padecen también necesitan comprobar si una cantidad es capicúa o si 

sumadas las cifras que la componen se obtiene una cifra par o impar. 
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Tabela 7 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 7-E 

T7-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 1 0 

Com objeto anteposto   1  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 8-E 

[15] A las moscas les atrae el color azul 

Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que el color azul 

funciona mejor para el control de las moscas. Observaron que [16] éstas son 

tres veces más atraídas por este tono que por el amarillo, el cual, dicen, sólo 

las repele. 

[…] 

La investigación tuvo financiamiento del Departamento de Defensa de E.U. 

como parte de su programa para proteger a los soldados de enfermedades 

propagadas por insectos. Las moscas pueden transmitir enfermedades como 

la disentería, fiebre tifoidea y el cólera, y son con frecuencia el primer 

problema de plaga que se produce cuando [17] infraestructura es 

interrumpida debido a conflictos bélicos o desastres naturales, al crearse 

condiciones para su reproducción. [18] La investigación se publica en la 

edición actual del Journal of Medical Entomology. 

 

Tabela 8– Ocorrência das vozes verbais no Texto 8-E 

T8-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 2 0 1 1 

Com objeto anteposto 2  1 1 

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 9-E 

[19] El primer vestigio de una batalla fue descubierto en Sudán y data de 

hace 14.000 años, en plena Edad de Piedra. Desde entonces y hasta la 

actualidad no han parado de sucederse encontronazos entre humanos en su 

lucha por el poder y los recursos de la Tierra. [20] El último número de Muy 

Historia está dedicado a los guerreros de todas las épocas. 

Astucia, valor, inteligencia, sacrificio, crueldad, patriotismo, [...] muchos son 

los adjetivos que se vienen a la mente cuando pensamos en la palabra 

“guerrero”. Y muchas son las curiosidades, hazañas y luchas épicas que 

encierran las guerras. Por eso [21] el último número de Muy Historia está 

dedicado precisamente a este tema. 100 páginas donde destripamos las 

cualidades de un buen capitán, las mujeres guerreras que han batallado, 

cómo llegaron la ciencia y la tecnología a los campos de batalla y un largo 

etcétera de interesantes reportajes sobre el mundo bélico […] 

 

Tabela 9 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 9-E 

T9-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 1 2 0 0 

Com objeto anteposto 1 2   

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 10-E 

[...] 

La luna pasará por delante del Sol hoy domingo 20 de mayo, causando [22] 

un eclipse solar anular que podrá verse desde el sureste de Asia, en el 

Océano Pacífico y en la parte occidental de América del Norte, según ha 

informado la NASA. 

El eclipse anular tiene lugar cuando la sombra de la Luna no alcanza a cubrir 

totalmente el Sol y [23] el astro se ve como un anillo luminoso. Se espera que 
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en esta ocasión la Luna cubra hasta en un 94 por ciento de la estrella. 

[…] 

 

Tabela 10 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 10-E 

T10-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 2 0 

Com objeto anteposto   2  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 11-E 

[...] 

[24] El trabajo se publica en la revista Medical Engineering & Physics y sus 

creadores están haciendo pruebas para adaptarlo a los diferentes tipos de 

piel. 

El mecanismo se basa en las fuerzas de Lorentz, que son [25] aquellas que 

se ejercen por el campo magnético al recibir una partícula cargada o una 

corriente eléctrica. Consta de un imán muy pequeño y potente rodeado por 

una bobina de alambre unida al émbolo de una cápsula que contiene los 

fármacos a inyectar. 

[…] 

 

Tabela 11 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 11-E 

T11-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 0 2 0 

Com objeto anteposto   2  

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 12-E 

Un investigador de la Universidad de Manchester (Reino Unido) ha 

descubierto una partitura inédita de Beethoven. [26] La composición musical 

fue escrita hace 192 años y, según el musicólogo Barry Cooper, artífice del 

hallazgo, “al igual que la Missa solemnis en re mayor, [27] la música 

probablemente se compuso para el Archiduque Rodolfo de Austria”. [28] Su 

representación, en caso de que se hubiese llevado a cabo, [29] se habría 

realizado durante la ceremonia [30] en la que se le invistió como Arzobispo 

de Olomouc (República Checa), sugiere el investigador. 

[…] “Supongo que probablemente nadie se había percatado de ella hasta 

ahora debido a que [31] el primer pentagrama se canta sin acompañamiento, 

[32] no está registrado, por lo que la melodía es mucho menos reconocible”, 

añade. 

[…] 

[33] A Ludwig van Beethoven se le considera uno de los compositores más 

famosos e influyentes […] [34] A sus cincuenta años se le reconocía en toda 

Europa como el mayor compositor vivo. 

[35] La razón de su sordera no se reconoce pero [36] se ha atribuido a 

causas como el tifus, una enfermedad autoinmunitaria (como el lupus 

eritematoso sistémico) e incluso a su costumbre de sumergir su cabeza en 

agua fría para permanecer despierto. 

 

Tabela 12 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 12-E 

T12-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 1 1 6 3 

Com objeto anteposto 1 1 6 3 

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 13-E 

Más de un centenar de científicos, entre ellos algunos españoles, se han 

unido para detectar la escurridiza luz de fondo extragaláctica o EBL (sigla en 

inglés de extragalactic background light). Se trata del conjunto de fotones 

generados por todas las estrellas y agujeros negros del universo, y del que 

se puede deducir las emisiones estelares más antiguas. [37] El estudio se ha 

elaborado con los datos del telescopio espacial Fermi de rayos gamma. [38] 

La luz de las primeras estrellas masivas que alguna vez brillaron en el 

universo está incluída en la EBL, pero […] 

El equipo ha tenido que solventar el hecho de que [39] los fotones de la luz 

de fondo no se pueden observar directamente, ya que se confunden con las 

emisiones en primer plano de nuestro sistema solar y las galaxias […] [40] 

“Como los blazars están distribuidos a través del universo, podemos medir la 

EBL en diferentes épocas”, añade. 

[…] 

 

Tabela 13 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 13-E 

T13-E VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 0 2 2 0 

Com objeto anteposto  2 2  

Fonte: Elaboração da Autora 

 

 

8.2 TEXTOS E QUADROS DE OCORRÊNCIA DAS VOZES VERBAIS NA REVISTA 

SUPERINTERESSANTE  

 

A seguir, reproduzimos os textos da revista Superinteressante analisados 

nesta pesquisa e apresentamos os quadros numéricos relativos às ocorrências das 

VV em cada um deles.  



91 
 

 

TEXTO 1-P 

[...]  

[...] Criado e fabricado por uma empresa até então desconhecida, a Four 

Energy Drinks, o Four Loko ganhou o apelido de “apagão em lata” e começou 

a criar polêmica nos EUA. [41] Em Washington, 7 jovens foram 

hospitalizados com sintomas de coma alcoólico depois de consumir o produto 

numa festa, e a polêmica chegou ao auge no final do ano passado, quando 

um rapaz de 19 anos sofreu um ataque cardíaco na Filadélfia, supostamente 

provocado pelo consumo da bebida. Tudo isso fez com que o governo dos 

EUA proibisse a comercialização do Four Loko. [42] As latinhas que já 

estavam no mercado foram recolhidas [43] e enviadas para uma refinaria na 

Virgínia – [44] onde está sendo destilada [45] e transformada em álcool para 

carros. 

 

Tabela 14 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 1-P 

T1-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 5 0 0 0 

Com objeto anteposto 5    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 2-P 

[...]  

[46] A pesquisa foi coordenada pelo psicólogo Rob Nelissen, da Universidade 

de Tilburg, na Holanda. Ele pediu a voluntários que olhassem fotos de um 

homem de camisa polo – com ou sem o símbolo de uma grife – e também 

mandou uma assistente ir à rua pedir donativos (usando uma blusa de 

marca, cujo [47] logotipo foi coberto durante metade do tempo). Quando o 
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logo estava visível, as pessoas demonstravam 20% mais de respeito e 

davam 400% mais atenção e 178% mais donativos para [48] o dono da 

roupa, que também era considerado merecedor de um salário 9% maior. 

[...] Em alguns casos, os cientistas diziam que a roupa de grife tinha sido um 

presente, pois aquela pessoa era pobre. Isso fazia com que os voluntários 

voltassem a ser muquiranas – anulando [49] o efeito positivo que tinha sido 

gerado pela roupa de marca.  

[...] 

 

Tabela 15 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 2-P 

 T2-P  VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 4 0 0 0 

Com objeto anteposto 4    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 3-P 

A princípio, [50] a pesquisa foi feita só com mulheres mesmo, amigos. É que 

as [51] pessoas do sexo feminino, especialmente quando entram na 

menopausa, são mais afetadas pelo enfraquecimento dos ossos – é o que 

explicam os cientistas. E eles alertam, também, que o santo remédio está 

nos hormônios naturais presentes na cerveja. Não no álcool. 

 

Tabela 16 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 3-P 

 T3-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 2 0 0 0 

Com objeto anteposto 2    

Fonte: Elaboração da Autora 
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TEXTO 4-P 

[...]  

Os pesquisadores reuniram um grupo de 160 homens e mulheres da 

Espanha e do Reino Unido, com vários graus de beleza. [52] Esses 

voluntários foram divididos em duplas para jogar um jogo muito simples: uma 

pessoa precisava decidir se cooperava ou não com a outra [...]  

Resultado? As pessoas atraentes cooperaram em apenas 45,1% dos casos – 

contra 67,3% das médias ou feias. “Os indivíduos com rosto mais simétrico 

sofrem menos rejeição. Por isso, ao longo da evolução, eles se tornaram 

mais autossuficientes e menos propensos a cooperar”, diz [53] o estudo, que 

foi conduzido pelo biólogo Henrique Turiegano. Isso não significa, claro, que 

uma pessoa bela seja automaticamente má. Mas, se você é bonito por fora, 

cuide também da sua outra beleza – interior. 

 

Tabela 17 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 4-P 

T4-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 2 0 0 0 

Com objeto anteposto 2    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 5-P 

[...]  

Seu celular é made in China. [54] A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho 

que você bebe veio da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho 

não pode ser? A nova moda entre os casais [...]. A vantagem disto é que fica 

bem mais barato (veja no infográfico) e permite realizar legalmente [55] 

procedimentos que são proibidos em outros países – como o comércio de 
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óvulos e esperma e a barriga de aluguel remunerada. 

[56] O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo 

site (www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o 

óvulo e/ou o esperma, onde nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de 

aluguel e até selecionar o sexo da criança [...] Os outros são casais 

heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. [57] A prática é legal, mas 

é vista com maus olhos por alguns cientistas. “Por mais que seja aceitável do 

ponto de vista médico, isto é exploração da pobreza [da mãe de aluguel]”, diz 

o especialista em reprodução Carlos Petta, da Unicamp. 

  

Tabela 18 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 5-P 

T5-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 4 0 0 0 

Com objeto anteposto 4    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 6-P 

[...]  

Trata-se de um tipo de desordem do sono que atinge 7% da população 

mundial e faz as pessoas transarem enquanto dormem [...] [58] O distúrbio, 

mais comum entre homens, não tem cura, mas é controlado com 

medicamentos. 

O problema, claro, é quando o sexonâmbulo tenta fazer sexo com outros. Em 

julho, [59] o britânico Stephen Lee Davies foi absolvido da acusação de ter 

estuprado, enquanto dormia, a filha de 16 anos da namorada. Alegação para 

a defesa é que, assim como o sonâmbulo comum, o sexonâmbulo não 

lembra o que aconteceu – e não se controla durante o sono. Isso criou um 

problema para a justiça: comprovar que a pessoa é sexonâmbula não é 

http://www.planethospital.com/
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difícil, bastam alguns testes. Mas nem sempre o suspeito que sofre do mal 

atacou alguém durante uma crise de sexonambulismo. É preciso investigar. 

[60] O escocês John Goldie, que abusou de 2 meninas por 26 anos, foi 

condenado em junho após admitir que não é sexonâmbulo. 

  

Tabela 19 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 6-P 

T6-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 3 0 0 0 

Com objeto anteposto 3    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 7-P 

[61] O efeito do álcool é importante até quando ele nem foi consumido de 

fato. 

Que ele deixa outras pessoas mais atraentes é fato conhecido. Mas um 

estudo da Universidade Pierre Mendes France descobriu que o mesmo vale 

para quem bebeu [...]  

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores dividiram o estudo em duas 

partes. Na primeira, 19 voluntários (dos quais dois terços eram homens) 

tomaram alguns drinks e tiveram que dar uma pontuação de 1 a 7 dizendo 

quão sexy se achavam. [62] Um exame com um bafômetro foi feito para 

verificar os níveis de álcool no organismo de cada um. Conclusão: quanto 

mais bebiam, maior a nota que eles davam para si mesmos. 

A segunda fase da experiência incluiu um grupo de 94 homens que 

acreditavam estar participando da avaliação do sabor de um coquetel de 

frutas novo. [63] O grupo foi dividido em dois, e os pesquisadores disseram a 

eles que uma metade iria receber uma versão alcoólica do coquetel e a outra 

metade receberia uma versão sem álcool. 
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[...]  

[...] O estudo indica que as pessoas correlacionam o seu nível de atratividade 

ao álcool. Segundo os autores da [64] pesquisa, que será publicada no 

British Journal of Psychology, isso se deve ao fato de que o álcool está ligado 

à lubrificação social, que faz com que você se sinta mais à vontade com os 

outros [...] 

  

Tabela 20 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 7-P 

T7-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 4 0 0 0 

Com objeto anteposto 4    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 8-P 

[...]  

Por exemplo, [65] as mulheres são mais afetadas pela competição sexual do 

que os homens. Já as habilidades sociais dos colegas podem provocar ciúme 

e inveja profissional igualmente em ambos os sexos [...]  

Para entender a diferença entre os dois sentimentos, o estudo definiu assim: 

o ciúme é o que vem quando [66] um relacionamento está ameaçado devido 

à interferência de um rival. [67] Já a inveja foi considerada uma resposta ao 

sucesso, qualidades ou habilidades de outra pessoa – e envolve que você se 

compare com ela e deseje ter os seus atributos. “A inveja e o ciúme podem 

causar estresse e afetar negativamente a qualidade de vida dos 

profissionais”, afirma Zurriaga. 

[...]  

[68] A rivalidade intrassexual foi analisada por meio de questionários 
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distribuídos diretamente para 200 indivíduos (100 homens e 100 mulheres) 

em suas estações de trabalho [...]  

“Este é um dos primeiros estudos a analisar as características de rivalidade 

no ambiente de trabalho e pode contribuir para uma melhor compreensão 

dos conflitos e problemas que podem ocorrer nessas relações”, concluem os 

autores do [69] estudo, que foi publicado na “Revista de Psicologia Social”. 

  

Tabela 21 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 8-P 

T8-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 4 1 0 0 

Com objeto anteposto 4 1   

 Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 9-P 

[...]  

[...]  

A arqueologia costuma trabalhar com múmias, que são ricas em DNA, mas 

difíceis de encontrar em esqueletos – que são mais comuns, mas não 

revelam tantos dados. Já o tártaro junta as qualidades de ambos. [70] “Ele 

pode ser encontrado em todo lugar, fossiliza como um esqueleto e retém 

muitas informações”, explica Christina. Tudo porque os povos antigos tinham 

dificuldades de higiene bucal. Quando vamos ao dentista e fazemos uma 

limpeza, [71] de 15 a 30 miligramas de tártaro são removidos. Milhares de 

anos atrás, uma pessoa chegava a acumular 600 miligramas ao longo da 

vida. [...] 
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Tabela 22 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 9-P 

T9-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 2 0 0 0 

Com objeto anteposto 2    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 10-P 

[72] O cigarro será varrido da face da Terra – e ninguém entenderá porque 

seus antepassados insistiam em consumir um produto que, além de fazer tão 

mal à saúde, não tem a menor graça. Esse cenário utópico poderá se tornar 

realidade [...]. Quando o indivíduo toma essa vacina, seu corpo recebe um 

novo gene. Esse gene passa a produzir anticorpos que se ligam à nicotina, 

impedindo que ela chegue ao cérebro. [73] A invenção já foi testada com 

sucesso em ratos: bastou uma única dose par tornar os camundongos 

imunes à nicotina pelo resto da vida. É a primeira vez que uma vacina 

antinicotina funciona (uma versão anterior, conhecida como NicVAX, acabou 

fracassando após 11 anos de desenvolvimento). [74] O medicamento poderia 

ser usado tanto para proteger quem não fuma quanto para ajudar [75] os 

fumantes que desejam ser livres do vício. 

[...] “Se o grau de eficiência que vimos for o mesmo para humanos, a vacina 

pode ser uma terapia preventiva efetiva para a dependência em nicotina”, diz 

o médico Ronald Crystal, líder do estudo. [76] Milhões de vidas poderão ser 

salvas. E a humanidade poderá esquecer a era do tabaco. 

 

Tabela 23 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 10-P 

T10-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 5 0 0 0 

Com objeto anteposto 5    
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Fonte: Elaboração da Autora 

TEXTO 11-P 

Primeiro, você fica besta, porque [77] as modalidades racionais e o 

pensamento lógico são reduzidos no cérebro, resultado de um 

hipometabolismo dos lobos frontais. Daí, [78] as regiões mais profundas e 

antigas, relacionadas aos instintos primitivos, à emoções e ao sistema de 

recompensa são ativadas: é o seu sistema límbico falando mais alto 

“Hipocampo, [79] hipotálamo e córtex pré-frontal são orquestrados pelo 

núcleo acumbens, que dispara a produção de dopamina, precursora da 

adrenalina, e serotonina”, explica Jorge Pagura, neurologista, neurocirurgião 

e professor titular de neurologia e neurocirurgia da Faculdade de Medicina do 

ABC. 

 [...] 

  

Tabela 24 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 11-P 

T11-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 3 0 0 0 

Com objeto anteposto 3    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 12-P 

[...]  

[...]  

[80] A pesquisa, publicada pela revista Evolutionary Psychology, foi realizada 

pelo professor David Perret, do Laboratório de Percepção de St. Andrews em 

colaboração com colegas das universidades de Norringham e Durham. No 

estudo, [81] as mulheres foram convidadas a manipular imagens de rostos de 

homens para torná-los mais atraentes. Na maioria dos casos, elas mexeram 
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na cor da pele do rosto dos caras, deixando-os mais vermelhos. 

[...]  

[...]  

A pesquisa sugere uma similaridade com [82] as fêmeas de pássaros, que 

são mais atraídas a machos com cores fortes e brilhantes. Perrett explicou: 

“Isso é algo que nós compartilhamos com muitas outras espécies. Por 

exemplo, [83] os bicos amarelos e as penas brilhantes de muitos pássaros 

podem ser entendidos como anúncios de quão saudáveis eles são.” Assim, 

as fêmeas dessas espécies preferem acasalar com os machos mais 

coloridos. “Mas este é [84] o primeiro estudo em que isso tem sido 

demonstrado nos seres humanos”, completa. 

  

Tabela 25 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 12-P 

T12-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 5 0 0 0 

Com objeto anteposto 5    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

TEXTO 13-P 

[...]  

No experimento, [85] ratos adultos foram isolados por oito semanas para que 

chegassem a um estado semelhante ao da depressão. Depois desse 

período, [86] eles foram apresentados a um rato que nunca haviam visto 

antes.  

Apesar de serem normalmente sociáveis, [87] aqueles que tinham sido 

isolados não mostraram qualquer interesse em interagir e evitaram o novo 

animal. 
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Tabela 26 – Ocorrência das vozes verbais no Texto 13-P 

T13-P VPA-ser VPA-estar VPS VA/P-clít. 

Total 3 0 0 0 

Com objeto anteposto 3    

Fonte: Elaboração da Autora 

 

 

8.3 ANÁLISE COMPARATIVA DO FLUXO INFORMACIONAL 

 

A análise comparativa indica que o uso das VV, nos textos observados, 

apresenta uma distribuição bastante diferente. Semelhantemente ao que 

observamos na pesquisa piloto, nos textos analisados neste capítulo, os diferentes 

usos das VV em Espanhol permitem a anteposição do objeto ao verbo, enquanto, no 

Português, a tematização se realiza preferencialmente através da VPA-ser.  

Entendendo que o processo de distribuição dos elementos oracionais está 

diretamente relacionado à ATR, acreditamos que o uso das VV nos textos 

analisados constitui uma estratégia de tematização do objeto que não se manifesta 

de maneira regular no Português e no Espanhol.  

Das 40 ocorrências de tematização do objeto analisadas nos textos em 

Espanhol, pudemos observar uma diversificação no uso das seguintes VV: VPA-ser 

– 5 ocorrências; VPA-estar – 6 ocorrências; VPS – 21 ocorrências; VA/P-clít. – 8 

ocorrências. 

Por outro lado, em Português, das 47 ocorrências, a anteposição do objeto ao 

verbo ocorreu exclusivamente através dos usos: VPA-ser – 46 ocorrências; VPA-

estar – 1 ocorrência. 

A representação gráfica da distribuição das VV com tematização do objeto 

nas duas línguas seria:  
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Gráfico 1 – Ocorrência das vozes verbais com tematização do objeto 

Textos em Espanhol (Revista Muy Interesante) 

 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

 

Gráfico 2 – Ocorrência das vozes verbais com tematização do objeto 

Textos em Português (Revista Superinteressante) 

 

Fonte: Elaboração da Autora 

Ocorrências de VV com objeto anteposto 

VPS - 21 

VA/P-clít  - 8 

VPA-estar - 6 

VPA-ser - 5 

Ocorrências de VV com objeto anteposto 

VPS - 0 

VA/P-clít - 0 

VPA - estar - 1 

VPA - ser - 46 
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8.3.1 A voz passiva sintética e fluxo informacional  

 

A comparação dos gráficos nos faz atentar em primeira instância para a 

diferença mais significativa: o uso da VPS, predominante nos textos em Espanhol e 

não contabilizada nos textos em Português. 

Ao analisar as ocorrências de VPS com anteposição do objeto nos textos em 

Espanhol, observamos que muitas delas não seriam adequadas no Português, 

porque a questão sintática parece interferir na semântica do enunciado. Embora 

algumas ocorrências pudessem manter o sentido em um texto em Português, há 

usos que revelam apenas convergência parcial. 

Tomemos como exemplo o fragmento: 

[6] Este fenómeno sólo se percibe en el área Sur del Trópico de Cáncer y 

Norte del Trópico de Capricornio 

 

No Português, as formas preferenciais para expressar o conteúdo do 

fragmento seriam a manutenção do objeto na posição inicial, com uso da VPA-ser: 

Este fenômeno só é percebido na área Sul do Trópico de Câncer e Norte do Trópico 

de Capricórnio, ou a manutenção da VPS, com o objeto em posição final, sem 

destaque: Só se percebe este fenômeno na área Sul do Trópico de Câncer e Norte 

do Trópico de Capricórnio. 

Há ocorrências de VPS nos textos em Espanhol que, se expressas com a 

mesma VV no Português, trariam mais que um problema de adequação, porque 

indicariam certo grau de reflexividade, como observamos nos exemplos a seguir: 

[10] El proyecto aún está en pañales, pues se presentó la semana pasada 

[13] El estudio se ha publicado en la revista Canadian Journal of Fisheries 

and Aquatic Science  

[14] La aritmomanía se describe en los manuales médicos como el hábito 

irresistible de contar objetos 
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[18] La investigación se publica en la edición actual del Journal of Medical 

Entomology 

[22] Un eclipse solar anular que podrá verse desde el Sureste de Asia 

[23] El astro se ve como un anillo luminoso 

[24] El trabajo se publica en la revista Medical Engineering & Physics 

[27] La música probablemente se compuso para el Archiduque Rodolfo de 

Austria  

[37] El estudio se ha elaborado con los datos del telescopio espacial 

 

O uso da VPS com objeto anteposto, em Português, traria as seguintes 

orações correspondentes às citadas, em Espanhol: 

O projeto ainda está “de fraldas”, pois se apresentou [...]  

O estudo se publicou na Revista [...]  

A aritmomania se descreve nos manuais [...]  

A investigação se publica na edição [...]  

Um eclipse solar anular que poderá ver-se [...]  

O astro se vê como um anel luminoso [...]  

O trabalho se publica na revista [...]  

A música provavelmente se compôs para [...]  

O estudo se elaborou com os dados [...] 

  

Para veicular os conteúdos expressos nas sentenças em Espanhol, a 

exemplo do que verificamos no fragmento inicial, o objeto ocuparia a posição inicial 

através do uso da VPA-ser, o qual se daria sem a tematização do objeto. Como nos 

interessa principalmente analisar as sentenças em que o objeto se antepõe ao 

verbo, as realizações mais prováveis, em Língua Portuguesa, seriam: 
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O projeto foi apresentado [...]  

O estudo foi publicado na revista [...]  

A aritmomania é descrita nos manuais [...]  

A investigação é publicada na edição [...]  

Um eclipse solar anular que poderá ser visto [...]  

O astro é visto como um anel luminoso [...]  

O trabalho é/está publicado na revista [...]  

A música provavelmente foi composta [...]  

O estudo foi elaborado com os dados [...] 

  

Pela análise comparativa, entendemos que um dos fatores que justificaria a 

diferença na distribuição da VPS no Espanhol e no Português seria o fato de a 

referida VV permitir na primeira língua a anteposição do objeto, enquanto, na 

segunda, tal anteposição se realize preferencialmente através da VPA-ser. 

 

8.3.2 A voz passiva analítica e o fluxo informacional  

 

A VPA-ser, diferentemente do que observamos nos textos em Português, 

mostrou-se pouco produtiva nos textos da Muy Interesante, mas figura entre as 

possibilidades de tematização do objeto na Língua Espanhola e apresentou 

convergência em relação ao uso em Português, uma vez que possibilita codificar 

enunciados com sentidos semelhantes. 

Quando analisamos as poucas ocorrências da VPA-ser nos textos em 

Espanhol, verificamos que constituem enunciados que poderiam ser produzidos em 

Português sem qualquer comprometimento do sentido expresso. 

Assim, a sentença [12] La personalidad de los peces puede determinar como 

son capturados por los pescadores poderia, sem restrições, ser produzida em 

Português como A personalidade dos peixes pode determinar como são capturados 
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pelos pescadores. Esta convergência foi observada em todas as ocorrências 

identificadas nos textos. 

Considerando que o uso da VPA possibilita a realização do fluxo da 

informação a partir do objeto nas duas línguas analisadas, mas a frequência de 

ocorrências foi muito diferente, a análise da VPS poderia relacionar-se diretamente a 

esta realidade, uma vez que a alta produtividade da VPS com o objeto em posição 

inicial – como forma alternativa – pode contribuir para a baixa produtividade da VPA 

no Espanhol. 

Por outro lado, no Português, em que a VPS não se mostrou funcional para a 

tematização do objeto, a VPA constituiu o único recurso para a anteposição do 

referido elemento. 

Analisando a VPA em Inglês, Romaine (1979, apud FURTADO DA CUNHA, 1989) 

sugere que a pouca frequência da construção pode estar relacionada à existência de 

outras construções que podem funcionar como equivalentes funcionais no discurso. 

Se pensarmos na diferença distribucional da referida VV no Português e no 

Espanhol, tal princípio parece aplicar-se, uma vez que já identificamos que a VPS 

funciona como um recurso equivalente à VPA, alternando-se com ela, enquanto no 

Português, a VPA predomina, cumprindo a função de tematizar o objeto sem 

concorrência expressiva de outra VV.  

 

8.3.3 Voz ativa ou passiva com uso de clíticos e o fluxo informacional 

 

Nos textos em Português, não observamos ocorrência de VA ou VP com uso 

de clíticos (VA/P-clít). As ocorrências no Espanhol representam o recorte de um uso 

bastante produtivo na Língua Espanhola, em que os pronomes átonos têm a função 

regular de retomar sujeito e objeto, tendência não observada no Português. 

Desta forma, o fragmento [1] Todos los alimentos que contienen triptófano, o 

incluso serotonina o melatonina, son idóneos para tomarlos al anochecer não seria 

traduzido de forma adequada em Português por Todos os alimentos que contêm 

triptófano ou inclusive serotonina ou melatonina são idôneos para tomá-los ao 

anoitecer. 
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Mais uma vez, a VPA se mostraria mais adequada no Português: todos os 

alimentos [...] são idôneos para serem tomados ao anoitecer / devem ser tomados 

ao anoitecer.  

Desta forma, as demais ocorrências de VA/P-clít. que permitem a 

tematização do objeto, reproduzidas abaixo, encontrariam em Português as 

possibilidades que registramos em seguida:  

[2] Estos productos es recomendable consumirlos durante la mañana 

[3] A la mitad de los participantes se les pidió que jugaran al solitario 

[4] [A los participantes] se les pidió que recordaran qué habían tomado 

[15] A las moscas les atrae el color azul 

[33] A Ludwig van Beethoven se le considera uno de los compositores más 

famosos   

[34] A sus cincuenta años se le reconocía en toda Europa como el mayor 

compositor vivo 

 

Mantendo a hierarquia dos constituintes, que atribui maior status 

informacional ao objeto, teríamos:  

Estes produtos devem ser consumidos durante a manhã 

À metade dos participantes foi pedido que jogassem 

[aos participantes] foi pedido que recordassem o que haviam tomado 

As moscas são atraídas pela cor azul  

Ludwig van Beethoven é considerado um dos compositores mais famosos 

Aos cinquenta anos [Beethoven] era reconhecido em toda a Europa como o 

maior compositor vivo. 

 

O emprego de pronomes anafóricos com função de objeto direto, como em 

Estos productos es recomendable consumirlos e a ocorrência simultânea de 
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pronomes como em A la mitad de los participantes se les pidió que jugaran al 

solitario é bastante frequente em Espanhol e interfere no fluxo da informação. 

Analisando a ordem dos constituintes no Espanhol escrito informal, Gutiérrez 

destaca a vigência de clíticos como um dos fatores diretamente relacionados à 

possibilidade de movimento dos sintagmas nominais plenos. A autora ressalta que o 

Português e o Espanhol apresentam profundas diferenças quanto ao uso dos 

clíticos, observando (GUTIÉRREZ, 1997, p. 190):  

A consolidação de um determinado recurso gramatical – ou sua 
debilitação – pode ter sido acompanhada por uma série de câmbios. 
No nosso caso específico, o sistema de concordância verbal e 
clíticos resultou numa maior liberdade no uso de ordem de 
constituintes com fins pragmáticos. Este é um dos aspectos 
diferenciadores dos discursos mais informais Espanhol e Português, 
e deve ser levado em conta no ensino de língua estrangeira. 

 

Por outro lado, a não ocorrência de clíticos nos textos em Português 

analisados também representa um recorte de uma tendência da língua. Em estudo 

em que analisa a questão da colocação pronominal no PB, Bearzote Filho (1990) 

afirma que as construções em que há dois pronomes complementos de um mesmo 

verbo estão em desuso e observa que a utilidade em conhecê-las justifica-se 

principalmente como auxílio para a compreensão de autores clássicos.  

No Português, não se observa desuso apenas de clíticos com emprego 

concomitante. Os clíticos perderam sua funcionalidade e se tornaram obsoletos 

como marcadores de objeto. O uso de pronomes anafóricos com esta função, 

bastante rentável no Espanhol, é, em contrapartida, muito raro no Português. 

Entendemos que a necessidade de retomar o objeto através do clítico é 

fundamental para a distribuição do fluxo informativo na Língua Espanhola, pois 

possibilita que o objeto da ação se posicione no início da sentença sem o uso da 

VPA, recurso preferencial na Língua Portuguesa. 

Se retomarmos o princípio dos equivalentes funcionais, analisado na seção 

anterior, podemos identificar a VA/P-clít. como outro recurso alternativo à VPA que 

possibilita codificar sentenças que têm o objeto como ponto de referência na 

informação em Língua Espanhola, diferentemente do que verificamos no Português. 
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8.4 DERIVAÇÃO TEMÁTICA 

 

Concebendo-se tema e rema como categorias dinâmicas em um texto, o rema 

de uma sentença pode passar a tema de outra. Tal processo, para o qual utilizamos 

a terminologia “derivação temática” (CASTILHO 2012, p.472), ocorre nos textos 

analisados tanto em Espanhol quanto no Português. 

Observando o fragmento a seguir, identificamos em “estos productos” – tema 

de uma sentença sublinhada no texto – o rema de uma sentença anterior, em que os 

“productos” aparecem de forma individualizada. 

Por el contrario, debe evitarse en las últimas horas del día frutas ricas en 

vitamina C, como la naranja o el kiwi, bebidas como el té o el café o carnes 

rojas y embutidos ricos en tiroxina, “un aminoácido precursor de las 

catecolaminas y dopaminas, que son las que nos hacen estar despiertos” 

afirma la investigadora. Estos productos es recomendable consumirlos 

durante la mañana. (T1-E) 

 

No exemplo destacado, a derivação temática ocorre através da retomada do 

termo “productos”, e favorece a coesão do texto. A esse respeito, é importante 

destacar que não nos aprofundamos na análise do papel da ATR na coesão textual 

e nos processos de referenciação porque, embora estejam relacionados, não 

constituem o foco desta pesquisa. 

Entretanto, parece relevante constatar que as ocorrências de derivação 

temática se realizam através de todas as VV que observamos na Língua Espanhola. 

Além do exemplo citado, em que a derivação se realiza através de VA com uso de 

clíticos, destacamos um exemplo de cada uma das outras VV: 

Los investigadores concluyen que las distracciones mientras comemos 

pueden provocar un aumento de la cantidad de comida que ingerimos a lo 

largo del día, algo que ya se había observado en personas que comen 

mientras ven la televisión. (T2-E) 

Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que el color azul 
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funciona mejor para el control de las moscas. Observaron que éstas son tres 

veces más atraídas por este tono que por el amarillo. (T8-E) 

 

Em Português, a VPA-ser, hegemônica, possibilita o processo de derivação 

temática em diversos textos. Citamos alguns: 

Os pesquisadores reuniram um grupo de 160 homens e mulheres de 

Espanha e do reino Unido, com vários graus de beleza. Esses voluntários 

foram divididos em duplas. (T4-P) 

A segunda fase da experiência incluiu um grupo de 94 homens que 

acreditavam estar participando da avaliação do sabor de um coquetel de 

frutas novo. O grupo foi dividido em dois. (T7-P) 

 

Como observamos, as diferentes VV utilizadas nos textos em Espanhol são 

frequentes não apenas para possibilitar a tematização do objeto em sentenças que 

abrem períodos oracionais – localização textual em que são muito produtivas – mas 

também funcionam como estratégia de derivação temática, correlacionando orações 

que sucedem outras dentro do período.  

 

8.5 OS SINTAGMAS ADJETIVOS 

 

Utilizamos a terminologia sintagmas adjetivos para identificar os particípios 

que ocorrem, nos textos analisados, ao lado de elementos que figuram como tema 

nas sentenças. Tais ocorrências não foram contabilizadas em nossa análise, em 

razão do tratamento que recebem por estudiosos da Língua Portuguesa. 

Bechara (1999, p. 513), embora utilize a classificação orações reduzidas, afirma: 

Dentro e fora da gramática portuguesa tem sido muito diversificado o 
conceito de oração reduzida. A opinião mais generalizada, partindo 
da ideia de que o que caracteriza a relação predicativa é a presença 
de verbo na forma finita, é que a construção com verbo nas formas 
nominais (infinitivo, gerúndio e particípio) não constitui oração, e, 
neste caso, é uma subunidade de oração, um termo dela. Quase 
sempre como um adjunto adnominal ou adverbial.  
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O autor observa ainda que alguns autores “dão estatuto de orações à parte 

(nem sempre utilizando a nomenclatura ‘reduzida’) apenas àquelas que encerram 

infinitivo e gerúndio independentes, considerando as de particípio meros termos 

oracionais” (BECHARA, 1999, p. 529); e acrescenta que o particípio não constitui 

oração reduzida “quando aparece como simples função qualificadora, à maneira dos 

adjetivos: livro encadernado” (Ibid.). 

Perini (1998) também trata as construções com particípio de modo particular. 

Segundo o autor, “o particípio nunca forma uma oração separada” (Ibid., p. 128). 

Assim como Bechara, Perini compreende que “o particípio tem características de um 

adjetivo” (Ibid.). 

Respeitando a classificação proposta por estes e outros autores, não 

incluímos em nossa análise as supostas orações reduzidas de particípio, por eles 

denominadas sintagmas adjetivos. Entretanto, entendemos que é fundamental 

sinalizar que tais sintagmas possibilitam tematizar elementos em uma sentença que 

poderiam ser interpretados como objeto, e que, independentemente da classificação 

taxonômica, carregam uma noção de passividade. 

A ocorrência dos referidos sintagmas é bastante frequente nos textos 

analisados em ambas as línguas, como verificamos nos exemplos a seguir: 

Coautor del trabajo publicado en la revista American Journal of Clinical 

Nutrition (T2-E) 

La investigación, publicada en Cancer Cell y dirigida por el profesor Chris 

Marshall (T4-E) 

Uma nova experiência, elaborada pelas Universidades de Barcelona, Madri e 

Edimburgo (T4-P) 

Um estudo realizado por pesquisadores das Universidades de Valência 

(Espanha) (T8-P) 
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8.6 O CRITÉRIO HUMANO / NÃO HUMANO E AS VOZES VERBAIS 

 

Conforme observamos anteriormente, Givón argumenta que a baixa 

frequência de orações passivas em textos reais se relaciona à natureza do discurso 

humano, que costuma falar mais sobre seres humanos, que são agentes, do que 

sobre não humanos, que são pacientes. 

O gênero textual DC constitui ambiente favorecedor à ocorrência de VP 

porque, ao contrário da tendência do discurso humano de falar sobre seres 

humanos, seu objetivo é o de descrever e divulgar pesquisas – apresentando seus 

procedimentos e resultados –, descrever objetos e produtos utilizados nas pesquisas 

e caracterizar fenômenos. Os nomes dos agentes, quando aparecem, ocupam 

posição secundária. 

Nos textos analisados, a maior parte dos objetos tematizados, nas duas 

línguas, é de não humanos: 35 em Português e 31 em Espanhol, destacando-se 

que, quando há objetos humanos abrindo as sentenças, eles estão inseridos em 

textos que abordam pesquisas sobre comportamento humano ou personagens 

históricos.  

Em relação às línguas analisadas, o diferencial está no fato de que, enquanto 

no Português observamos que os objetos não humanos foram introduzidos nos 

textos através de VPA, conforme pressuposto por Givón, em Espanhol, por outro 

lado, a maior parte dos objetos não humanos foram introduzidos através de VPS e 

muitos outros através de VA com uso de clíticos, como verificamos em [10] El 

proyecto aún está en pañales, pues se presentó la semana pasada e [2] Estos 

productos es recomendable consumirlos durante la mañana. 

Essa observação poderia nos fazer pensar que o traço humano / não humano 

teria menos influência sobre a escolha da VPA em Espanhol do que em Português.  

Quanto à observação do referido traço, cabe ressaltar que, ao iniciar esta 

pesquisa, não o havíamos analisado de maneira comparativa no Português e no 

Espanhol, razão pela qual ele não figura entre as hipóteses, nem entre os objetivos 

estabelecidos no início deste trabalho. Foi a partir de leituras e análises posteriores 

que percebemos que o traço humano / não humano parecia não se aplicar da 

mesma maneira às duas línguas.  
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As diferenças identificadas em relação ao uso das VV nos textos de DC em 

Português e em Espanhol parecem relacionar-se à existência de diferentes recursos 

existentes nas duas línguas, pois, embora em todos os textos analisados tenhamos 

observado que o foco está nos processos e não nos sujeitos, as marcas de 

impessoalização não se expressam através de uso regular das mesmas estruturas. 

  

8.7 OUTROS ELEMENTOS DOS TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

 

Se o uso das VV não se mostrou regular nos textos observados, é preciso 

registrar que os demais recursos apresentados na caracterização prototípica do 

gênero DC foram identificados nas duas línguas analisadas, e, embora não 

constituam o foco principal desta pesquisa, entendemos que seria importante 

retomá-los neste capítulo. 

O uso de linguagem acessível, a inserção de explicações e o emprego de 

termos populares no lugar de termos científicos são características recorrentes nos 

textos das duas revistas, como observamos em: 

[...] temas de crononutrición, la disciplina que se encarga de analizar como 

afectan determinados elementos a nuestros ritmos biologicos [...] (T1-E) 

 [...] competição intrassexual [ou seja, a concorrência com outras pessoas do 

mesmo sexo, causada pelo desejo de obter e manter o acesso ao sexo 

oposto] (T8-P) 

 [...] la personalidad del pez sol de agallas azules (Lepomis macrochirus) 

capturado [...] (T6-E) 

 [...] A mielina, também chamada de matéria branca do cérebro, é um 

material gorduroso [...] (T13-P) 

 

Além dos recursos mencionados, típicos do discurso didático, ainda 

observamos a utilização da estratégia de introduzir os temas de alguns textos 

através de perguntas nos títulos ou subtítulos: “¿Qué es la ‘manía aritmética’?” (T7-

E) e “O que é sexonambulismo?” (T6-P) 
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Embora as características analisadas não se apliquem a todos os textos de 

DC, conforme afirma Krieger (2009), e, portanto, não estejam presentes em todos os 

textos analisados nesta pesquisa, são elementos frequentemente encontrados 

quando avaliamos o conjunto de textos em cada língua analisada. 

Retomando a análise desenvolvida no presente capítulo, podemos sintetizar 

algumas observações.  

A primeira delas diz respeito à relação entre o uso das VV no Português e no 

Espanhol e o fluxo informacional nos textos analisados. Observamos que a diferente 

distribuição das VV no Português e no Espanhol pode ser parcialmente influenciada 

pelas possibilidades de tematização do objeto nas sentenças (através da ATR) e nos 

textos (através da derivação temática), nas duas línguas. 

Enquanto nos textos em Português a tematização do objeto ocorreu 

preferencialmente através da VPA-s, nos textos em Espanhol o processo se realizou 

através de VPA-ser, VPA-estar, VPS e VA/P-clít., destacando-se a VPS, não 

encontrada nos textos em Português, como a mais produtiva nos textos em 

Espanhol. 

Ao observar que na Língua Portuguesa há restrições semânticas quanto à 

formação de sentenças com VPS iniciadas pelo objeto e que no Espanhol tal 

formação é regular e funcional, acreditamos que este seja um fator determinante 

para a diferença de frequência de uso da referida VV nas duas línguas. 

Quanto ao uso dos clíticos, a diferença nas duas línguas se deu não em razão 

de questões semânticas, mas por inadequações decorrentes de as formas estarem 

em desuso no Português e serem regulares no Espanhol. 

Observamos que o objeto não humano, predominante nos textos de DC 

analisados, vem acompanhado de VPA nos textos em Português. Por outro lado, 

nos textos em Espanhol, verificamos objetos não humanos acompanhados de VPA, 

VPS e VA com clítico. 

As demais estruturas, como os sintagmas adjetivos – que expressam 

passividade – e os diferentes recursos típicos dos textos de DC, foram utilizados de 

maneira bastante semelhante nos textos em Espanhol e em Português. 
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Entendendo que a análise desenvolvida neste capítulo aborda as VV a partir 

de uma perspectiva diferenciada em relação à abordagem didática tradicional – que 

é preferencialmente estrutural – acreditamos que uma proposta de intervenção 

pedagógica que considere os aspectos funcionais e comparativos aqui analisados 

pode oferecer importantes contribuições para o ensino de PFE – proposta que 

desenvolvemos no capítulo que se segue.  

  



116 
 

9. APLICAÇÕES AO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE 

ESPANHOL 

 

O levantamento feito no início desta pesquisa evidenciou que o tratamento 

dado às VV, tanto em gramáticas quanto nos materiais didáticos analisados, tende a 

limitar-se ao nível da análise da sentença, privilegiando os aspectos formais. 

 Por outro lado, a análise das construções de VV sob a perspectiva funcional, 

desenvolvida no capítulo anterior, amplia o foco do estudo, investigando o uso das 

VV em textos efetivamente realizados para a comunicação. 

Uma das propostas desta pesquisa é utilizar algumas das informações que 

temos percebido como relevantes na análise funcional e comparativa das 

ocorrências das VV nas duas línguas e aplicá-las ao ensino de PFE. Neste capítulo, 

apresentamos alguns procedimentos que, acreditamos, podem contribuir para que o 

tratamento das VV no referido contexto de ensino se apoie no uso.  

Os procedimentos que propomos neste capítulo não descartam a 

classificação tradicional das VV. Mas, compreendendo que seu instrumental é 

limitado, pretendemos acrescentar dados referentes ao seu uso no tratamento 

didático das referidas vozes.  

Entendendo ainda que a falsa hipótese de convergência total entre as VV no 

Português e no Espanhol tem sido um fator complicador no ensino de PFE, 

propomos que a orientação funcional neste contexto se apoie no contraste entre as 

duas línguas.  

 

9.1 PROCEDIMENTOS PARA UMA ABORDAGEM FUNCIONAL E CONTRASTIVA 

DAS VOZES VERBAIS NO ENSINO DE PORTUGUÊS A FALANTES DE 

ESPANHOL 

 

Com base na análise comparativo-funcional desenvolvida no capítulo anterior 

e nos pressupostos teóricos já trabalhados nesta tese – que incluem princípios 

funcionalistas e reflexões sobre o ensino de línguas próximas – organizamos uma 

proposta de abordagem pedagógica das VV para o ensino de PFE, incluindo 
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procedimentos que consideramos necessários para que os aprendizes recebam 

orientações mais completas, que lhes possibilitem um emprego mais adequado das 

referidas vozes em textos escritos na Língua Portuguesa. 

Organizamos os procedimentos, esquematizando-os na sequência que, 

acreditamos, deve ser seguida para uma aprendizagem reflexiva e significativa do 

assunto. Em seguida, detalhamos cada um deles. 

 

Quadro 5 – Procedimentos didáticos no ensino de Português a falantes de Espanhol 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURAS E USOS NO PORTUGUÊS E NO ESPANHOL 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DE TEXTOS AUTÊNTICOS NAS DUAS LÍNGUAS 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DO FLUXO INFORMACIONAL E VV NAS DUAS LÍNGUAS 

 

EXERCÍCIOS DE TRANSPOSIÇÃO (LA) E DE TRADUÇÃO (LM – LA) 

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS EM PORTUGUÊS 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

 

9.2 INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURAS E USOS NO PORTUGUÊS E NO 

ESPANHOL 

 

A primeira informação a ser veiculada a respeito das estruturas e usos das VV 

nas duas línguas é a de que, embora haja uma correspondência taxonômica e 

estrutural das VV no Português e no Espanhol, seu uso e distribuição não é regular 

nas duas. Entendemos que tal informação deve ser fornecida no primeiro momento 
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em que se apresenta o assunto, para possibilitar que o aprendiz tome consciência 

de que não há convergência total entre uso de VV na sua LM e na LA. 

Este procedimento encontra respaldo nas reflexões de diversos autores 

citados na parte teórica desta pesquisa. Entendemos que “criar condições para o 

aluno ter segurança para identificar o que é realmente convergência entre a sua 

língua materna e a língua alvo” (JÚDICE, 2002, p. 52) é um processo essencial no 

ensino das VV e pode trazer benefícios, se desenvolvido como procedimento inicial 

na abordagem do tema. 

Concordando com a concepção de Grannier (2002, p.3), segundo quem “O 

curso para falantes de Espanhol deve ser programado de forma a proporcionar ao 

aluno uma conscientização das diferenças entre o Português e o Espanhol”, 

defendemos, como ponto inicial, uma abordagem explícita dos pontos de 

convergência parcial entre as VV nas duas línguas, que ajude o aprendiz a não 

formular as hipóteses de convergência total a que nos referimos anteriormente.  

 

9.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE TEXTOS AUTÊNTICOS NAS DUAS LÍNGUAS 

 

A leitura e análise de textos autênticos, de diferentes gêneros, é fundamental 

para que o aprendiz perceba que a ocorrência e a frequência das diferentes VV não 

é totalmente correspondente. 

O texto noticioso, o texto científico e o texto de DC, em razão de suas 

propriedades e finalidades já analisadas aqui, podem ser destacados como 

contextos discursivos17 que favorecem a ocorrência das diversas VV e, portanto, 

podem ser utilizados para a análise comparativa. 

Na proposta deste segundo procedimento, nós nos apoiamos nas reflexões 

de Grannier (2002) e Marrone (2005), que reconhecem na análise contrastiva um 

instrumento eficiente para focalizar as diferenças entre a LM e a língua alvo, 

sobretudo no ensino de PFE, contexto em que Grannier (2002, p. 60) defende uma 

“abordagem / metodologia diferenciada”.  

                                                 
17

 Não estamos limitando a análise apenas a estes gêneros textuais. Outros podem ser investigados. 
Aqui mencionamos apenas os que temos ciência de terem sido funcionalmente analisados. 
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É importante ressaltar nossa concepção de que a análise contrastiva pode 

colaborar para a análise funcional que propomos nesta pesquisa, porque favorece 

uma abordagem em que as formas não são analisadas independentemente das 

funções que exercem no texto.  

Calvo Capilla e Ridd (2009, p. 161), evocando Calvi, apontam: 

O enfoque contrastivo rejeita a separação tradicional entre formas e 
funções e propõe atividades indutivas que permitam interação (CALVI, 
2001, p. 2). Defende, igualmente, uma renovação da árida linguagem 
das explicações gramaticais. O que se almeja é uma fusão do 
enfoque contrastivo com a abordagem comunicativa. 

 

Entendemos que, para relacionar as formas e as funções dos textos, é 

necessário que o professor explore as características e finalidades do gênero textual 

escolhido para análise comparativa, a fim de justificar as formas linguísticas nele 

mais recorrentes. 

Defendendo a importância de se explorar a relação forma / função na 

caracterização dos gêneros, Decat (2012, p. 7) observa: 

Embora aqui tenham sido apontados e discutidos vários elementos 
formais, gramaticais, (mas não somente esses), defendo a ideia de 
que não são os elementos formais, tomados por si mesmos, que irão 
se constituir como determinantes na caracterização do gênero; ao 
contrário, postulo que a ocorrência dos elementos formais está 
‘atrelada’ às funções discursivo-pragmáticas exigidas pelo próprio 
gênero. As questões formais foram aqui discutidas por acreditar – 
retomando Marcuschi (2002) – no poder de organização que têm as 
formas linguísticas. Mas, é justamente por entender que o gênero 
não se estabelece sem levar em conta o sistema da língua que eu 
não poderia deixar de lado as considerações de ordem formal. Dessa 
forma, comungando da ideia de Givón (1984) de que as propriedades 
sintáticas nascem do discurso, não vejo como empreender uma 
análise separando a forma de sua função.  

 

Em caso de utilização dos textos de DC para a referida análise, entendemos 

ser essencial explorar os elementos típicos desse gênero, apresentados no Capítulo 

6, ressaltando que a ocorrência de diferentes VV está relacionada à finalidade do 

texto de divulgar pesquisas, processos e resultados, e não pessoas. 

O professor pode levar o aluno a observar que, se no Espanhol, sua LM, se 

identifica o uso de diferentes VV (formas) que cumprem a finalidade de introduzir 
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elementos não humanos (função) nos textos de DC analisados, no Português, sua 

LA, a VPA mostrou-se preferencial para cumprir a referida finalidade. Embora haja 

numerosos exemplos no capítulo anterior, retomamos apenas alguns, organizando-

os de maneira didática, porque entendemos que essa organização pode facilitar a 

compreensão. Vejamos o Quadro 6: 

Quadro 6 – Voz passiva analítica com objeto não humano 

Objeto não humano VPA 

 [   ] A pesquisa                                       

[   ] [...] o estudo,                                    

[   ] [...] procedimentos                           

[   ] Um exame com um bafômetro         

[   ] A invenção                                      

[   ] O medicamento                               

foi coordenada [...] 

que foi conduzido [...] 

que são proibidos [...] 

foi feito [...] 

já foi testada [...] 

poderia ser usado [...] 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

Embora o critério humano / não humano não seja um traço definitório para o 

uso da VPA na Língua Portuguesa – haja vista a alta produtividade da VPA em 

textos noticiosos que relatam fatos envolvendo humanos – parece-nos importante 

considerar que, no gênero DC em Português, o traço não humano parece influenciar 

mais na escolha da VPA do que no Espanhol.  

 

9.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO FLUXO INFORMACIONAL E DAS VOZES 

VERBAIS NAS DUAS LÍNGUAS 

 

Nossa proposta é a de que a noção de fluxo informacional, analisada 

anteriormente, deve ser relacionada ao ensino do uso das diferentes VV nas duas 

línguas. Entendemos ser importante que o aluno perceba que, enquanto em sua LM 

a organização das sentenças a partir do objeto pode se realizar através das 

diferentes VV, na LA tais possibilidades são funcionalmente reduzidas. 

Assim, enquanto um falante de Português em processo de aprendizagem do 

Espanhol seria levado a ampliar as possibilidades de uso das VV para tematizar o 
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objeto nas sentenças em Espanhol, o falante de Espanhol que está aprendendo 

Português precisa aprender a reduzir suas opções. 

A análise de fragmentos dos textos já lidos pode auxiliar o aprendiz a 

internalizar as diferenças de ordenação da informação de maneira comparativa. 

Tomemos como exemplo os textos T8-E, T9-E, T8-P e T10-P. Depois de ter 

recebido informações sobre as diferenças de uso das VV nas duas línguas e de, em 

um segundo momento, ter lido os referidos textos para observar como se dá essa 

diferença, o aprendiz deve ser levado a observar como os diferentes usos 

possibilitam a tematização do objeto nos quatro textos. 

Destacando alguns fragmentos para facilitar a visualização do fluxo 

informacional em cada sentença, temos: 

 

Quadro 7 – Comparativo do fluxo informacional e das vozes verbais 

ESPANHOL PORTUGUÊS 

Estas 

TEMA 

son tres veces más 
atraídas 

  VPA-ser 

A invenção 

TEMA 

já foi testada com 
sucesso 

VPA-ser 

El último número 
de Muy Historia 

TEMA 

está dedicado a los 
guerreros  

VPA-estar 

Um 
relacionamento 

TEMA 

está ameaçado 

VPA-estar 

La investigación 

TEMA 

se publica en la edición 
actual  

VPS 

Estudo 

TEMA 

que foi publicado na 
Revista de Psicologia 

Social  

VPA-ser 

A las moscas 

TEMA 

les atrae el color azul 

VA-clít. 

As fêmeas de 
pássaros 

TEMA 

que são mais atraídas a 
machos com cores 
fortes e brilhantes  

VPA-ser 

Fonte: Elaboração da Autora 

 



122 
 

A análise comparativa dos fragmentos deve ser realizada para auxiliar o 

aprendiz a sistematizar as possibilidades de tematização do objeto nas duas línguas, 

reduzindo-as na LA:  

 

Quadro 8 – Esquema comparativo das vozes verbais no Português e no Espanhol 

ESPANHOL  PORTUGUÊS 

VPA-ser 

VPA-estar 

VPS 

VA/P-clít. 

 VPA-ser 

 

VPA-estar 

 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

Avançando em relação à identificação das possibilidades, é preciso destacar 

que, embora a VPA-ser seja uma forma possível de tematização do objeto nas duas 

línguas, ela é muito mais frequente no Português, pois, diferentemente do Espanhol, 

a referida VV não se alterna com outras possibilidades; além disto, a VPA-estar é 

pouco frequente. 

A utilização de textos multilíngues, como é o caso de algumas pautas de 

congressos científicos internacionais, produzidas em diversos idiomas, pode auxiliar 

na análise comparativa que acreditamos ser essencial. Os fragmentos que 

transcrevemos a seguir são exemplo deste tipo de produção e podem ser utilizados 

em uma análise das VV no Português e no Espanhol, com base no fluxo 

informacional das sentenças: 

ENVIO DE RESÚMENES: 1 FEBRERO – 31 MAYO 

Los resúmenes se aceptarán en español o inglés. 

Las comunicaciones orales podrán ser en español, inglés, francés o portugués. 

Los poster deberán estar en español o inglés.  

 

SUBMISSÃO DE RESUMOS: 1 FEVEREIRO – 31 MAIO 

Os resumos serão aceitos em Inglês ou Espanhol. 

As comunicações orais serão em Inglês, Espanhol, Francês ou Português. 
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Posters deverão ser em Inglês ou Espanhol.  

(Pautas para envio de resumos ao  
V Regional Committee on Atlantic Neogene Stratigraphy Congress – 2011) 

 

 

A exposição a textos como este pode auxiliar o aprendiz a comparar, 

levando em conta a ATR nas sentenças, e observar que a ordenação OV com uso 

da VPS, bastante regular em sua LM, encontra no Português, preferencialmente, um 

correspondente funcional em que o rema se constrói a partir da VPA-ser:  

Los resúmenes / se aceptarán en español o inglés. 

Os resumos / serão aceitos em Inglês ou Espanhol. 

 

As inadequações no uso das VV em textos produzidos por hispanofalantes 

nos têm levado a acreditar que uma das principais intervenções na abordagem deste 

tópico seria a de orientar o aprendiz sobre a pequena produtividade de sentenças 

OV com a VPS na língua e de sentenças com o uso concomitante dos clíticos, com 

VA ou passiva. 

Se considerarmos algumas das sentenças registradas no Anexo A (que traz a 

produção de alguns aprendizes), é possível identificar nelas a ordenação dos 

elementos oracionais com base no que os aprendizes fazem em sua LM, em que a 

VPS e os clíticos permitem a ordenação OV. Alguns exemplos dessas inadequações 

são sentenças como “A obra pode ver-se de terça a domingo”, “ofertas culturais que 

se lhe oferecem”, “O marqueting é utilizado para que as drogas se conheçam bem” – 

além de outras, já analisadas.  

 

9.5 EXERCÍCIOS DE TRANSPOSIÇÃO (LÍNGUA ADICIONAL)  

 

Os exercícios de transposição – de VA a VP, de VP a VA, de VPA a VPS e de 

VPS a VPA –, bastante utilizados em materiais didáticos e por proposta do 

professor, têm seu valor para ajudar o aprendiz a internalizar as formas, mas 
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acreditamos que, se sua realização não vier acompanhada das orientações prévias 

já comentadas, pode reforçar a formulação de hipóteses equivocadas. 

Se considerarmos a diferença de frequência da VPA-ser e da VPS – mesmo 

sem levar em conta a posição do objeto na sentença –, entendemos que seria 

importante que os aprendizes recebessem a informação mínima de que a primeira é 

mais frequente que a segunda no Português. Entretanto, há uma tendência à 

formulação de exercícios que apenas apresentam as duas vozes mencionadas como 

opcionais18.  

Quanto à proposta de uma abordagem que relacione o uso das VV e o fluxo 

informacional, entendemos que seja compatível com os exercícios de transposição 

na LA, que, em nossa avaliação, têm sido limitados.  

Tomemos como exemplo três exercícios propostos no material específico de 

ensino de PFE mais recente que analisamos. O Exercício nº 1 propõe que o 

aprendiz “passe para a voz passiva” três sentenças, que estão em VA, e o Exercício 

nº 2 apresenta um modelo em que há transposição da VPS para a VPA-ser e sugere 

que o aprendiz proceda de igual modo com as sentenças que se seguem.  

O Exercício nº 3, que nos interessa analisar particularmente, está aqui 

registrado na íntegra:  

EXERCÍCIO nº 3 

PASSE PARA A VOZ PASSIVA COM SE: 

a) Os cadáveres foram enterrados. 

b) Dois enfermeiros foram assassinados. 

c) Um barbadiano foi assassinado. 

d) A Estrada de Ferro Madeira–Mamoré ficou abandonada.  

(Português Dinâmico – Nível intermediário, p. 225) 

 

Nos três exercícios haverá deslocamento dos elementos das sentenças; 

entretanto, não há nos enunciados qualquer referência a esse processo19. 

Entendemos que, no caso dos exercícios nº 1 e nº 2, o objeto da primeira sentença 

                                                 
18

 Nos cinco materiais utilizados, essa era a proposta dos exercícios que envolviam VPA–ser e VPS. 
19

 Nos outros materiais também não há essa referência. 
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será naturalmente deslocado para a posição inicial, uma vez que o aprendiz está 

acostumado a realizar essa operação em sua LM. 

Por outro lado, a inexistência de informações sobre a ordenação dos 

elementos na VPS em Português – que é diferente do Espanhol – contribui para que 

o aprendiz produza sentenças como Os cadáveres se enterraram, que se assemelha 

a algumas ocorrências registradas no Anexo A e a outras que os alunos hispânicos 

produzem quando não recebem as informações a que nos referimos anteriormente. 

Assim, nossa proposta é que, ao propor a transposição VPA-ser a VPS, haja 

uma orientação para que os alunos desloquem os elementos iniciais da sentença em 

VPA para a posição final na sentença em VPS, informando que esta é a ordenação 

mais frequente na Língua Portuguesa. A apresentação de um modelo também 

parece necessária, para que o aluno produza a sentença adequada: Se enterraram 

os cadáveres.  

 

9.6 EXERCÍCIOS DE TRADUÇÃO (LÍNGUA MATERNA E LÍNGUA ADICIONAL) 

 

Entendendo que a tradução é uma prática de comparação, e que a análise 

contrastiva pode ter papel essencial na percepção das diferenças de uso das VV no 

Português e no Espanhol, propomos a utilização de exercícios de tradução no 

ensino de PFE. 

No contexto do ensino de LE, o emprego dos exercícios de tradução foi alvo 

de uma série de críticas, muitas delas relacionadas aos objetivos do método GT 

(Gramática e Tradução). Entretanto, apesar da postura de exclusão da tradução em 

diferentes momentos, observa-se, atualmente, uma tendência à inclusão dessa 

prática em sala de aula, principalmente no ensino de línguas próximas. 

Antes de analisar e propor exercícios de tradução aplicados à abordagem das 

VV no ensino de PFE, acreditamos ser necessário desenvolver uma breve reflexão a 

respeito dos dogmas que sustentaram a rejeição à tradução como prática 

pedagógica, apresentando também nossa posição, contrária a essa rejeição, com 

base em pesquisas teóricas e em vivências. 
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A principal restrição historicamente apresentada em relação ao emprego dos 

exercícios de tradução no contexto do ensino de línguas está relacionada à 

vinculação da tradução ao método GT, já mencionado aqui. Entretanto, é importante 

observar que, ao contrário desse método, em que a tradução era utilizada com um 

fim em si mesma, a proposta de autores como Souza (1999), Calvi (1999) e 

Galiñanes (2003) é de que ela seja utilizada como um meio que auxilie o 

aprendizado. Souza (1999, p. 142) esclarece: 

Felizmente, uma luz parece estar surgindo no final do túnel, pois 
começam a existir, na literatura atual, alguns sinais de que a 
tradução está recomeçando a adquirir a respeitabilidade entre os 
profissionais do ensino de línguas. Não a tradução como um fim, mas 
como uma técnica de aprendizagem de grande valor, quando bem 
utilizada na sala de aula. Em hipótese alguma, estamos defendendo 
a volta do tradicional método de gramática e tradução, mas o uso da 
técnica tradutória na aula de LE, como um dos recursos eficazes 
para a sua aprendizagem. 

 

Outro argumento clássico apresentado pelos estudiosos contrários à 

utilização de exercícios de tradução no ensino de línguas é a crença de que a 

tradução impede o aluno de pensar diretamente na LE e, portanto, poderia causar 

interferências da LM na LA. 

A refutação a esse argumento apoia-se principalmente na constatação de 

que, independentemente dos procedimentos adotados no processo de ensino, um 

aprendiz sempre partirá do conhecimento linguístico da sua LM para compreender e 

produzir em uma LA, processo que define a hipótese de regressão mencionada no 

início desta pesquisa.  

De acordo com Calvo Capilla e Ridd (2009, p. 161), “a tradução mental é um 

processo ou estratégia cognitiva que ocorre de forma natural na mente e que, 

portanto, dificilmente poderá ser evitado.” Os referidos autores definem este tipo de 

processo como tradução particular, e o relacionam ao que Hurtado Albir (1988)  

denomina “tradução interiorizada”. 

A compreensão de que o processo tradutório ocorre naturalmente na mente 

do aprendiz e de que, portanto, seus conhecimentos prévios não devem ser 

ignorados, nos leva a entender que, em lugar de negar esse processo, deveríamos 

nos beneficiar dele. De acordo com Calvo Capilla e Ridd (2009, p. 165):  
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Já que a tradução é uma estratégia cognitiva inevitável na 
interiorização e na semantização de novas formas ou palavras da LE, 
o treino prévio nos procedimentos tradutórios permitiria aplicar essa 
estratégia de forma adequada, mais monitorada e, portanto, evitando 
interferências e sua fossilização.  

 

Ellis (1994, p. 300) já havia observado: “Qualquer teoria de aquisição de 

segunda língua (L2) que ignore os conhecimentos prévios do aprendiz é uma teoria 

inadequada.” Na mesma linha, Lewis (1997, p. 64) afirma: “É inevitável que os 

aprendizes usem a LM como um dos recursos de aprendizagem e uma sã 

pedagogia deveria explorar, ao invés de rejeitar, essa vantagem.”  

 Analisando o papel dos exercícios de tradução no ensino de línguas 

estrangeiras, Lucindo (2006) comenta a posição de Casado e Guerrero (1993) e 

concorda com sua concepção de que a atividade de tradução, não como fim em si 

mesma, mas como processo, pode ajudar o aprendiz a deixar de estabelecer 

equivalências unívocas e passar a estabelecer equivalências de caráter funcional e 

pragmático entre a LM e a LA, de acordo com a situação comunicativa. 

Se retornarmos aos aspectos teóricos desenvolvidos no início desta pesquisa 

e considerarmos a importância da análise contrastiva para o estudo e a aquisição de 

línguas próximas, poderemos afirmar que os exercícios de tradução são eficientes 

para facilitar um olhar contrastivo no tratamento de diversos tópicos – em particular, 

na abordagem das VV no ensino de PFE. 

Entendemos que esse olhar contrastivo, que deve se iniciar com a leitura e 

comparação de textos, comentada anteriormente, pode ser aprofundado através de 

exercícios de tradução que estimulem uma reflexão consciente sobre as diferenças 

de usos das VV nas duas línguas. 

De acordo com Calvo Capilla e Ridd (2009, p. 158): 

Os mecanismos espontâneos de comparação, de contraste, deverão 
ser potencializados e transformados em reflexão contrastiva explícita. 
De tal modo, seria justificável utilizar a tradução que, por si, é uma 
atividade de confrontação.  

 

Analisando a tendência que os brasileiros aprendizes de Espanhol como 

língua estrangeira (ELE) têm de confundir semelhança com coincidência, os 
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referidos autores defendem a conscientização e o contraste, através do emprego 

dos exercícios de tradução. Em sua concepção (CAPILLA; RIDD, 2009, p. 153), 

O contraste seria o meio natural para atingir a consciência almejada; 
não por acaso, a comparação é tida como estratégia cognitiva 
universal de aprendizagem. Com efeito, diante de uma interferência, 
uma interação entre o previamente apendido e o que se procura 
aprender, o aprendiz “compara” as duas línguas. Assim, vemos que o 
problema pode vir a ser a solução: aprender a comparar, contrastar 
conscientemente.  

 

Concordamos ainda com a concepção de Zurrita Navarrete (1997), segundo 

quem os exercícios de tradução podem ajudar os alunos a se conscientizarem de 

que “nem sempre em uma língua usam-se as mesmas fórmulas para realizar 

funções idênticas” (Ibid., p. 135). Essa concepção aplica-se diretamente à análise 

das VV no ensino de PFE, uma vez que a abordagem que propomos para o uso e a 

distribuição das referidas vozes no Português e no Espanhol se apoia em sua 

funcionalidade, e não na correspondência estrutural entre as duas línguas.  

Finalmente, contrariando o argumento de que a atividade de tradução não é 

compatível com a abordagem comunicativa porque esta prioriza o desenvolvimento 

da competência em comunicação, podemos citar autores que, embora defensores 

da metodologia comunicativa, reconhecem nos exercícios de tradução um meio para 

ajudar a desenvolver essa competência, como Widdowson (1991) e House (1986). 

House (1986, p. 182, apud SOUZA, 1999, p. 146) afirma: 

Uma vez que para todos os cursos práticos de línguas o objetivo 
geralmente aceito é o desenvolvimento da “Competência 
Comunicativa” na língua estrangeira, o objetivo principal da tradução 
não pode deixar de ser outro senão incrementar a competência 
comunicativa dos alunos por meio do ensino da tradução como 
comunicação interlingual e intercultural.  

 

 Souza (1999) cita ainda a metodóloga Penny Ur, que, embora adotando a 

abordagem comunicativa, defende o emprego da tradução no processo de ensino–

aprendizagem de LE, e acrescenta a funcionalidade dos exercícios de tradução 

como instrumento de avaliação da aprendizagem.  

Além das considerações dos teóricos citados neste capítulo e de outros não 

mencionados aqui, nossa prática docente e a de outros profissionais têm confirmado 



129 
 

que os exercícios de tradução podem contribuir para uma análise contrastiva que 

auxilie na conscientização sobre diferenças funcionais entre estruturas e usos no 

ensino de PFE. 

No tratamento das VV, acreditamos que, após a realização de exercícios 

estruturais, com transposição de uma voz a outra – operação que ocorre na LA –, o 

aprendiz deve realizar também exercícios de tradução – operação que envolve LM e 

LA – que lhe possibilitem analisar contrastivamente as formações de VV nas duas 

línguas. 

Entendemos que, diferentemente dos exercícios estruturais, que focalizam as 

transformações de VV em sentenças isoladas, os exercícios de tradução devem 

levar o aprendiz a operar tanto no nível da sentença quanto em sentenças e 

fragmentos inseridos em textos. Os fragmentos que compõem os exercícios que 

propomos abaixo, por exemplo, são todos retirados de textos de DC analisados no 

capítulo anterior, que, dentro de nossa proposta, já teriam sido lidos e analisados 

pelo aprendiz, acompanhados de explicações sobre a ATR: 

EXERCÍCIO nº 1: 

TRADUZA OS FRAGMENTOS A SEGUIR PARA O PORTUGUÊS, SEM ALTERAR O TEMA 

DAS SENTENÇAS: 

a) Todos los alimentos que contienen triptófano, o incluso serotonina o 

melatonina, son idóneos para tomarlos al anochecer. (T1-E) 

b) Estos productos es recomendable consumirlos durante la mañana. (T1-E) 

c) A la mitad de los participantes se les pidió que jugaran al solitario. (T2-E) 

d) El estudio se ha publicado en la revista Canadian Journal of Fisherie and 

Aquatic Science. (T6-E) 

 e) La personalidad de los peces puede determinar como son capturados por 

los pescadores. (T6-E) 

 f) La aritmomanía se describe en los manuales médicos como el hábito 

irresistible de contar los objetos. (T7-E) 

g) La investigación se publica en la edición actual del Journal of Medical 

Entomology. (T8-E) 
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h) El astro se ve como un anillo luminoso (T10-E) 

i) La composición musical fue escrita hace 192 años (T12-E)  

 

EXERCÍCIO nº 2: 

TRADUZA OS FRAGMENTOS DE TEXTOS ABAIXO, UTILIZANDO AS VOZES VERBAIS DE 

MANEIRA ADEQUADA NO PORTUGUÊS. NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER AS ADAPTAÇÕES 

NECESSÁRIAS E DE MANTER OS TEMAS DAS ORAÇÕES EM CADA PERÍODO: 

a) A Ludwig van Beethoven se le considera uno de los compositores más 

famosos e influyentes. Sus obras más populares incluyen 9 sinfonías, 5 

conciertos para piano, 32 sonatas para piano […]. A sus cincuenta años se le 

reconocía en toda Europa como el mayor compositor vivo. La razón de su 

sordera no se reconoce pero se ha atribuido a causas como el tifus […]. 

(T12-E) 

b) Pocas horas después de que se difundiese la desafortunada frase que 

declaró el martes – “Las leyes son como las mujeres, están para violarlas” – 

el presidente de los españoles en el interior, José Manuel Castelao Bragaño, 

ha anunciado su dimisión […]. Castelao Bragaño reconoce lo ocurrido. Sin 

embargo, asegura que su comentario se ha malinterpretado. […]. (EL PAIS, 5 

de octubre de 2012)  

c) El abstract deberá entregarse en versión digital vía correo electrónico con 

los datos correspondientes. No serán aceptados los abstracts que no 

cumplan con los requisitos formales de presentación. (Pautas para 

presentación de abstract del Encuentro de Posgrado en Comunicación Y 

Periodismo de la U.N.L.P. 2007) 

  

9.7 PRODUÇÃO DE TEXTOS 

 

Acreditamos que a produção de textos deve ser uma atividade proposta após 

os procedimentos anteriores, que já terão contribuído para uma reflexão prévia a 

respeito do uso das VV na Língua Portuguesa. 
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Embora os exercícios aqui propostos focalizem as sentenças – dentro ou fora 

de textos – para trabalhar didaticamente o uso das VV no Português, a produção de 

textos deve ser a meta final no ensino de LA20. Retomamos a concepção de 

Marcuschi (2002, p. 35), registrada no início desta pesquisa, ao afirmar que no 

ensino de língua “se ensina a produzir textos e não a produzir enunciados soltos”.  

Pensamos que, para a produção de textos, é importante que o professor 

considere diferentes gêneros textuais e proponha primeiramente construções 

textuais orientadas, para, em um segundo momento, propor produções livres. 

Ao propor os procedimentos que detalhamos neste capítulo, não 

intencionamos apresentar uma metodologia para o ensino das VV no contexto PFE. 

Nossa intenção é a de acrescentar elementos teóricos relacionados ao ensino de 

línguas próximas e aos pressupostos funcionalistas analisados à abordagem do 

tópico, que, segundo nossa análise, parecem ser necessários. 

Localizamos os procedimentos de apresentação de informações, leitura e 

análise nos momentos iniciais por entender que, no ensino de línguas próximas, o 

tempo para análise, reflexão e confrontação é necessário para que o aprendiz tome 

consciência das áreas de convergência e divergência entre sua LM e a LA – 

concepção apresentada no início desta pesquisa.  

Entendemos que os exercícios, quando propostos no segundo momento, 

podem contribuir para que o aprendiz internalize os usos das VV na Língua 

Portuguesa, com base em informações prévias que contemplem forma e função, 

tanto operando transposições dentro da LA – no caso dos exercícios de 

transposição – quanto operando transformações que o levem a transitar entre a LM 

e LA, processo que ocorre na realização de exercícios de tradução.  

  

                                                 
20

 A produção de texto, de forma ampla, refere-se a textos escritos e orais, embora nesta pesquisa 
estejamos trabalhando apenas com o texto escrito. 



132 
 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das hipóteses que orientaram esta pesquisa foi a de que o uso 

inadequado das VV em textos escritos em Português por aprendizes hispanofalantes 

estaria relacionado à concepção de que há convergência total entre as estruturas na 

LM dos aprendizes, o Espanhol, e na LA, o Português.  

Ao analisar comparativamente gramáticas tradicionais em Língua Espanhola 

e em Língua Portuguesa, foi possível identificar um discurso confluente e 

descontextualizado que contribui para que os aprendizes infiram que o uso das VV 

seja equivalente nas duas línguas. 

A concepção de convergência total a que nos referimos ficou patente através 

da análise da produção e do discurso dos AI no experimento descrito no Capítulo 4. 

Também pôde ser identificada no discurso sobre as VV dos professores 

entrevistados. 

Observamos também que a não identificação das VV como um dos temas 

cujo domínio poderia representar dificuldades para o aluno hispanofalante pode ser 

evidenciada pela maneira como o tema vem sendo abordado em alguns materiais 

didáticos específicos de PFE, nos quais não encontramos informações relevantes 

referentes ao uso das estruturas em Português.  

Pelo contrário, o que se observou na apresentação das formas e nos 

exercícios propostos foi a realização de tarefas que contribuem para que o aprendiz 

formule e confirme a equivocada hipótese de convergência total das VV nas duas 

línguas. 

A segunda hipótese, que relacionava o uso das VV às diferentes formas de 

organização do fluxo informacional nas duas línguas, foi confirmada. Observamos 

que a distribuição e a produtividade das VV no Português e no Espanhol parecem 

ser parcialmente influenciadas pelas possibilidades de tematização do objeto nas 

duas línguas. 

Nos textos da revista Muy Interesante, observamos que a tematização do 

objeto ocorreu por meio do uso de diferentes VV: VPA-ser, VPA-estar, VPS e VA/P-

clít., entre as quais a mais rentável foi a VPS. Nos textos da Superinteressante, por 
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outro lado, a tematização do objeto se deu preferencialmente por meio da VPA-ser, 

e a VPS, menos frequente na língua, não foi utilizada.  

Nossa análise apontou que as restrições semânticas para a formação de 

algumas sentenças com VPS em que o objeto ocupe a posição de tema, no 

Português, parece ser um fator relevante  para explicar a diferença de uso da 

referida VV em relação ao Espanhol, uma vez que, na Língua Espanhola, tal 

formação é regular e produtiva. 

Outro fator de relevância identificado foi a possibilidade de tematizar o objeto 

e retomá-lo através dos clíticos – por meio de VA ou VP – prática observada no 

Espanhol e em desuso no Português. 

Acreditamos que os fatores mencionados, diretamente relacionados à 

ordenação dos elementos oracionais, contribuem para que a correspondência seja 

apenas parcial no uso e na distribuição das VV no Português e no Espanhol. 

Aplicando o princípio dos equivalentes funcionais, aventamos que a alta 

produtividade de VPA na Língua Portuguesa em relação à Língua Espanhola pode 

estar relacionada ao fato de que, na segunda, há a possibilidade de tematizar o 

objeto também por meio de outras VV, que se alternam e cumprem a mesma função. 

Embora não tenhamos incluído o traço humano / não humano e sua relação 

com o uso da VPA como critério a ser analisado entres os objetivos desta pesquisa, 

nossas repetidas leituras e análises dos textos nos levaram a perceber que a 

aplicação de tal critério parece ser observável nos textos em Português, mas não 

nos textos em Espanhol, nos quais verificamos que a introdução de diversos objetos 

não humanos se deu através do uso de VPS e de VA com clíticos. 

Quanto aos demais elementos analisados, observamos usos semelhantes 

nas duas línguas: os sintagmas adjetivos com expressão de passividade, os 

recursos didáticos e as estruturas prototípicas dos textos de DC foram identificados 

tanto nos textos da Muy Interesante quanto nos textos da Superinteressante. 

A proposta de aplicação da análise à abordagem das VV no ensino de PFE 

com base no uso, último objetivo delineado para esta pesquisa, foi construída a 

partir das lacunas identificadas no tratamento estrutural dado ao assunto. 

Sem pretender elaborar uma metodologia para o ensino das VV no contexto 

do ensino de PFE, nossa proposta é a de incluir na abordagem do tópico os 
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elementos funcionais analisados, destacando-se o fluxo informacional, sem 

desconsiderar o binômio forma – função no trabalho com os gêneros textuais.  

Além de defender uma abordagem funcional das VV, acreditamos que o 

aprendiz terá a possibilidade de usar as referidas vozes de maneira mais adequada 

se receber informações relacionadas ao uso em Português que lhe possibilitem 

analisar e contrastar textos na LA (PB) com textos em sua LM. 

Para o estabelecimento do contraste entre LM e LA, propomos a utilização de 

exercícios de tradução como ferramenta pedagógica que pode levar o aluno à 

reflexão e à consciência de que não há convergência total no uso das VV entre as 

duas línguas. Entendemos que este processo pode contribuir para um uso mais 

adequado dessas construções em Português pelos aprendizes hispânicos, 

considerando as especificidades envolvidas no ensino-aprendizagem de línguas 

próximas.  

Sem esgotar o tema, e entendendo que outras análises podem se somar às 

reflexões propostas nesta pesquisa e que ainda há muitas perguntas a serem 

respondidas, acreditamos que os pressupostos teóricos e o dados levantados neste 

trabalho podem representar uma contribuição à abordagem das VV no ensino de 

PFE, terreno fértil em que ainda há muito a investigar. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAÇADO, Jussara. Subjetividade e ordem de palavras no Português brasileiro. 
Revista da Anpoll. [s. l.]: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Letras e Linguística, v. 1, n. 31, p. 133-146, 2011.  

AKERBERG, Marianne. Análise contrastiva na gramática pedagógica: um 
ingrediente útil no ensino de Português a falantes de Espanhol. In: Congresso 
Internacional e Ensino de Português como Língua Estrangeira, 3. Anais... México, D. 
F.: CEB / UNAM, p. 96-102, 1994. 

ALARCOS LLORACH, Emilio. Estudios de gramática funcional del Español. Madrid: 
Gredos, 1972. 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Português para estrangeiros: interface com 
o Espanhol. Campinas, SP: Pontes, 1995. 

ALONSO, Amado. Estudios lingüísticos: temas hispano-americanos. Madrid: Gredos, 
1953.  

ANDRÉ, Santinha. Portugués dinámico: nivel 2. Buenos Aires: El Autor, 2010. 

AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. Palavras incertas: as não coincidências do dizer. 
Trad. Claudia Pfeiffer et al. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1998. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão G. 
Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BARROS, João de. Gramática da Língua Portuguesa. Org. José Pedro Machado. 
[s.l.], [s.n.], 1957.  

BEARZOTE FILHO, Paulo. Sintaxe de colocação. São Paulo: Atual, 1990. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 
1999. 

______. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. conforme o Novo 
Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

BELLO, Andrés. Estudios gramaticales. Caracas: Min. de Educación, 1951 

BOESSIO, Cristina Pureza Duarte. Uma proposta para o ensino de línguas 
próximas. In: LEFFA, Vilson J. (Org.). Produção de materiais de ensino: teoria e 
prática. Pelotas, RS: Educat, 2003, p. 81-92. 



136 
 

CALLES, Diva Cleide. Bem-vindo! A Língua Portuguesa no mundo da comunicação: 
caderno de exercício para estudantes de origem latina. 4. ed. São Paulo: SBS, 2008. 

CALVI, María Vittoria. La gramática en la enseñanza de lenguas afines. In: Actas del 
IX Congreso Internacional de ASELE. Santiago de Compostela: Universidad de 
Santiago de Compostela, 1999, p. 353-360. 

______. Aprendizaje de lenguas afines: español e italiano. redELE: Revista 
Electrónica de Didáctica Español Lengua Extranjera. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, v. 1, 2004. Disponível em: 
<http://formespa.rediris.es/revista/index.html>. Acesso em: 6 maio 2010. 

CALVO CAPILLA, Maria Carolina; RIDD, Mark. A tradução como atividade 
contrastiva e de conscientização na aprendizagem de línguas próximas. Horizontes 
de Linguística Aplicada. Brasília: UNB, v. 8, n. 2, p. 150-169, 2009. 

CAMACHO, Roberto Gomes. Construções de voz. In: ABAURRE, Maria Bernadete 
M.; RODRIGUES, Angela C. S. (Orgs.). Gramática do Português falado: novos 
estudos descritivos. V. VIII. São Paulo: UNICAMP, 2002 p. 227-316. 

______. A gradação tipológica de voz. Niterói: Gragoatá, 2006. 

CAMORLINGA, Rafael A. A distância da proximidade: a dificuldade de aprender uma 
língua fácil. Intercâmbio: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. São Paulo: PUC-SP, V. 6, [s. p.], 
1997. 

CARVALHO, Vilma Rocha Machado de. Passiva nocional em Inglês: tentativa de 
aplicação dos conceitos de Halliday. Dissertação (Mestrado em Letras Modernas). 
Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 1982. 

CASADO, Ana Ballester; GUERRERO, María Dolores Chamorro. La traducción 
como estrategia cognitiva en el aprendizaje de segundas lenguas. In: El Español 
como lengua extranjera: de la teoría al aula. Actas del III Congreso Nacional de 
ASELE. Málaga: Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera, 1993, p. 393-402. 

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. Nova gramática do Português. São Paulo: Contexto, 
2012. 

CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Lindley. Nova gramática do Português 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

DECAT, Maria Beatriz Nascimento. Uma abordagem funcionalista para o estudo de 
processos linguísticos em gêneros textuais do Português em uso. Revista 
Linguística. Rio de Janeiro: UFRJ, v. 8, n. 1, p. 229-247, jun. 2012. 



137 
 

DIK, Simon Cornelis. The theory of functional grammar. Dorderecht: Foris, 1989. 

DUARTE, María Cristina A. Aprende y mejora rápidamente tu Portugués. Barcelona: 
De Vecchi, 2009. 

DUARTE. Maria Eugênia Lamoglia. Variação e sintaxe: clítico acusativo, pronome 
lexical e categoria vazia no Português do Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Linguística Aplicada). São Paulo: PUC-SP, 1986. 

ELLIS, Rod. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University 
Press, 1994. 

FURTADO DA CUNHA, Maria Angélica. A passiva no discurso. Tese (Doutorado em 
Linguística). Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 1989. 

______. Funcionalismo. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo Toscano (Org.). Manual 
de linguística. São Paulo: Contexto, 2009, p.157-176. 

GALIÑANES, Marta. Próprio/propio. El análisis contrastivo en la clase de Español. 
Conferencia. Seconda Giornata di Studi sull’Insegnamento delle Lingue. Cagliari: 
Universidad de Cagliari, 2003.  

GILI GAYA, Samuel. Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Vox, 1982. 

GIVÓN, Talmy. On understanding grammar. London: Academic Press, 1979. 

______. Transitivity, topicality and the Ute impersonal passive. In: HOPPER, Paul J.; 
THOMPSON, Sandra A. Syntax and semantics studies intransitivity. New York: 
Academic Press, 1982, p.143-160. 

______. Syntax: a functional-typological introduction. Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins, v. 2, 1990. 

______. Functionalism and grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 
1995. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo. La impersonalidad gramatical: descripción y norma. 
Madrid: Arco, 1994. 

______. Valores gramaticales de “se”. Madrid: Arco, 1996. 

GRANNIER, Daniele Marcelle. Uma proposta heterodoxa para o ensino de 
Português a falantes de Espanhol. Brasília: UNB, 2002. Disponível em: 
<lamep.aokatu.com.br/pdf/proposta_heterodoxa.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009. 



138 
 

GREEMBERG, Joseph H. Language typology: a historical and analytic overview. 
Mouton: The Hague, 1974. 

GUTIÉRREZ, Maria Ana. A expressão do sujeito no Espanhol informal. Dissertação 
(Mestrado em Língua Espanhola e Literaturas Hispânicas). Rio de Janeiro: 
Faculdade de Letras da UFRJ, 1990. 

______. Ordem de constituintes no discurso escrito informal espanhol. Tese 
(Doutorado em Língua Espanhola). Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 
1997. 

GUTIERRES ORDOÑES, Salvador. Temas, remas, focos, tópicos y comentários. 
Madrid: Arco, 1997. 

HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. An introduction to functional grammar. 
Baltimore: Edward Arnold, 1985. 

HENRIQUES, Eunice Ribeiro. Intercompreensão de texto escrito por falantes nativos 
de Português e de Espanhol. DELTA: Documentação de Estudos em Linguística 
Teórica e Aplicada. São Paulo: PUC–SP, v. 16, n. 2, p. 263-295, 2000. 

______. Distância entre línguas e o processo de aprendizagem / aquisição. In: 
SEDYCIAS, João et al. O ensino do Espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. 
São Paulo: Parábola, 2005, p. 145-171. 

HORTA NUNES, José. A divulgação científica no jornal: ciência e cotidiano. In: 
GUIMARÃES, Eduardo (Org.). Produção e circulação do conhecimento: Estado, 
mídia, sociedade. Campinas: Pontes, 2003, p. 43-61. 

HOUSE, Juliane. Acquiring translational competence interaction. In: ______; BLUM-
KULKA, Shoshana (Orgs.). Interlingual and intercultural communication: discourse 
and cognition in translation and second language acquisition studies. Tübingen: Narr, 
1986, p. 179-191. 

HURTADO ALBIR, Amparo. La traducción en la enseñanza comunicativa. Cable: 
Revista de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Madrid: [s. n.], n. 1, p. 42-
45, 1998. 

ILARI, Rodolfo. Perspectiva funcional da frase portuguesa. Campinas: Unicamp, 
1992. 

JÚDICE, Norimar (Org.). Português para estrangeiros: perspectivas de quem ensina. 
Niterói, RJ: Intertexto, 2002. 

KEENAN, Edward L. Some universals of passive in relational grammar. Chicago: 
Chicago Linguistic Society / University of Chicago, 1975. 



139 
 

KENEDY, Eduardo. Gerativismo. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo Toscano (Org.). 
Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2009, p. 127-140. 

______. ABC do sintaticista. [s. l.]; [s. n.]; [s. d.]. 

KLEIN, Wolfgang. Second language acquisition. New York: Cambridge University 
Press, 1986. 

KRIEGER, Maria da Graça. Divulgação científica e terminologia. In: V Simpósio 
Internacional de Estudo de Gêneros Textuais. Anais do V SITED. Caxias do Sul, RS: 
Caxias do Sul, RS: SIEGT / Universidade de Caxias do Sul, 2009. 

KURY, Adriano da Gama. Novas lições de análise sintática. São Paulo: Ática, 1997. 

LADO, Robert. Linguistics across cultures. Michigan: University of Michigan Press, 
1957. 

LAGE, Nilson. Ideologia e técnica da notícia. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

LEIBRUDER, Ana Paula P. O discurso de divulgação científica. In: BRANDÃO, 
Helena H. Nagamine (Coord.). Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, 
discurso político, divulgação científica. São Paulo: Cortez, 2000. Coleção Aprender e 
Ensinar com Textos, V. 5. 

LEITÃO, Márcio Martins. Psicologia experimental: focalizando o processamento da 
linguagem. In: MARTELOTTA, Mário Eduardo Toscano (Org.). Manual de linguística. 
São Paulo: Contexto, 2009, p. 217-234. 

LESSA, Marcia da Silva Mariano. Ordenação de circunstanciais temporais na escrita: 
uma comparação entre Português e Inglês. Dissertação (Mestrado em Linguística). 
Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2007. 

LEWIS, Michael. Implementing the lexical approach: putting theory into practice. 
London: LTP, 1997. 

LOMBELLO, Leonor Cantareiro; BALEEIRO, Marisa de Andrade. Português para 
falantes de Espanhol: edição experimental. Campinas, SP: UNICAMP, 1983. 

LÓPEZ GARCÍA, Ángel. Gramática del español. Madrid: Arco, 1996. 

LUCINDO, Emy Soares. Tradução e ensino de línguas. Scientia Traductionis. 
Florianópolis: UFSC, n. 3, 2006. Disponível em: <www.periódicos.ufsc.br>. Acesso 
em: 12 jan. 2013. 

http://www.periódicos.ufsc.br/


140 
 

MARCUSCHI, Luís Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 
DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 
(Orgs.). Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 

MARÍN, Francisco Marcos. Curso de gramática española. Madrid: Cincel, 1980. 

MARRONE, Célia Siqueira de. Português / Espanhol: aspectos comparativos. 
Campinas, SP: Pontes, 2005. 

MOLINER, María. Diccionario de uso del Español. Madrid: Gredos, 1984. 

MONTEIRO, Sylvio. Português básico para estrangeiros (Portugués para personas 
de habla hispana). 3. ed. São Paulo: IBRASA, 1980. 

NANTES, Elisa Adriana Sheuer; BORGES, Cleide Aparecida Gomes; LUPPI, Sandra 
Elaine. As “vozes” presentes no gênero divulgação científica. In: V Simpósio 
Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. Anais do V SITED. Caxias do Sul, 
RS: SIEGT / Universidade de Caxias do Sul, ago. 2009. 

NEBRIJA, Antonio de. Gramática castellana. Texto establecido sobre la ed. 
“princeps” de 1492 – v. I, Edición de la Junta del Centenario MCMXLVI. Madrid, 
1946.  

NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 
1997. 

______. Linguística funcional: princípios, temas, objetivos e conexões. Guavira 
Letras: Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Letras. Campo 
Grande: Programa de Graduação e Pós-Graduação em Letras da UFMS, v. 13, n. 1, 
p. 23-38, ago./dez. 2011. 

OCAMPO, Francisco. The pragmatics of word order in constructions with a verb as a 
subject. Hispanic Linguistics. [s. l.]: [s. n.], v. 4, n. 1, p. 87-127, Spring 1990.  

PERINI, Mário Alberto. Sintaxe portuguesa: metodologia e funções. São Paulo: 
Ática, 1994. 

______. Gramática descritiva do Português. São Paulo: Ática, 1998. 

______. Gramática do Português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010. 

PERNA, Cristina Becker Lopes; SUN, Yuqi. Aquisição de Português como língua 
adicional (PLA): o uso de “hedges” em Português por falantes nativos de mandarim. 
Letras de Hoje: Estudos e Debates de Assuntos de Linguística, Literatura e Língua 
Portuguesa. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de 
Letras da PUC-RS, v. 46, n. 3, p. 59-70, jul./set. 2011. 



141 
 

PEZATTI, Erotilde Goreti; CAMACHO, Roberto Gomes. Uma abordagem 
funcionalista da ordem de palavras no Português falado. Alfa: Revista de Linguística. 
São Paulo: UNESP, n. 38, p. 37-56, 1994. 

PONTES, Eunice S. L. O tópico no Português do Brasil. Campinas, SP: Pontes, 
1987. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Gramática de la Lengua Española. Madrid: RAE / 
Espasa-Calpe, 1931. 

______. Esbozo de una nueva gramática de la Lengua Española. Madrid: RAE / 
Espasa-Calpe, 1995. 

______. Nueva gramática básica de la Lengua Española. Buenos Aires: RAE / 
Espasa, 2011. 

REZENDE, Patrícia Almeida de. Estudo comparativo do uso da voz passiva como 
ferramenta para o tradutor. Aviation in Focus. Porto Alegre: Laboratório de Pesquisa 
em Ciências Aeronáuticas / Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC-RS, v. 2, n. 
1, p. 21-29, jan./jul. 2011. 

RIBEIRO DOS SANTOS, Marcio. Vozes verbais: do discurso ao aprendizado. 
Soletras. São Gonçalo, RJ: UERJ, ano IX, n. 17, p. 150-163, jan./jun. 2009. 

RODRIGUES VIEIRA, Marco Antônio. A voz passiva: um tratamento lexicalista. 
Dissertação (Mestrado em Linguística). Rio de Janeiro: Faculdades de Letras da 
UFRJ, 1978. 

ROMANELLI, Sergio. Traduzir ou não traduzir em sala de aula? Eis a questão. 
Revista Inventário. Salvador: UFBA, 5 ed., mar. 2006. Disponível em: 
<http://inventario.ufba.br/05/05sromanelli.htm>. Acesso em: 3 jun. 2013. 

SÁNCHEZ MORA, Ana Maria S. A divulgação da ciência como literatura. 14. ed. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2003. 

SAPARAS, Marcelo. A estrutura do grupo nominal no rema: a realização do 
dinamismo comunicativo. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada a Estudos 
da Linguagem). São Paulo: PUC-SP, 2007. 

SARMIENTO, Ramón; SÁNCHEZ, Aquilino. Gramática básica del Español: norma y 
uso. Madrid: SGEL, 1995. 

SECO, Manuel. Gramática esencial del Español. Madrid: Espasa, 2001 

SELINKER, Larry. Interlanguage. International Review of Applied Linguistics. Oxford: 
International Association of Applied Linguistics, v. 10, n. 3, p. 209-231, 1972. 

http://www.aila.info/


142 
 

SILVA, Cristiane Coelho Araujo da. A voz passiva em Espanhol e a produção escrita 
de brasileiros aprendizes E/LE. Dissertação (Mestrado em Língua Espanhola e 
Literaturas Hispânicas). Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2000. 

SOUZA, José Pinheiro de. Tradução e ensino de línguas. Revista do GELNE. 
Teresina: Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, ano I, n. 1, p. 141-151, 1999. 

THOMPSON, Sandra A. The passive in English: a discourse perspective. Los 
Angeles: University of California, 1982. 

VALE, Hyléa de Camargo. A estrutura passiva analítica na fala do presidente Lula 
sob a perspectiva da gramática das construções: estratégia de sombreamento. Tese 
(Doutorado em Língua Portuguesa). Niterói, RJ: Faculdade de Letras da UFF, 2011. 

VILLALBA, Terumi Koto Bonnet. Uma pedra no sapato: o ensino da gramática no 
curso de Espanhol para universitários brasileiros. Em Aberto. Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, v. 22, n. 81, p. 99-
111, ago. 2009. 

VOTRE, Sebastião Josué. Dicionário de linguística funcional. Rio de Janeiro: Grupo 
de Estudos Discurso e Gramática da UFRJ, 1994. 

WIDDOWSON, Henry G. O ensino de línguas para a comunicação. Trad. José 
Carlos Paes de Almeida Filho. Campinas, SP: Pontes, 1991. 

ZURRITA NAVARRETE, P. La traducción explicativa y la traducción interiorizada en 
el proceso de enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. In: 
FERNANDES, Felix L.; ORTEGA ARJONILLA, Emilio (Eds.). Estudios de traducción 
y interpretación. Málaga: CEDMA, 1997, p. 133-139. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 

  



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
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ANEXO C 

 

TEXTOS UTILIZADOS NA PESQUISA PILOTO: 

“DERECHOS ANIMALES” E “VIDA ARTIFICIAL” 
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DERECHOS ANIMALES 

 

Usamos animales para alimentarnos, abrigarnos e investigar; también como 

compañeros, e incluso como divertimento. ¿Pero deben tener derechos o podemos 

manejarlos a nuestro antojo? ¿Tratamos a los animales como es debido? 

En 2004 el periodicista Friedrich Mülln filmó con cámera oculta lo que sucedía en el 

mayor centro de investigación con primates de Europa, situado en Münster (Alemania) y 

propiedad de Covance, multinacional dedicada al desarrollo de medicamentos y servicios de 

pruebas con animales. Las imágenes mostraban como el personal trasladaba a los monos 

con dureza, les gritaban y hacían bailar bajo una atronadora música pop, además de 

tenerlos aislados en jaulas diminutas sin luz natural ni cuidado alguno. 

La primatóloga Jane Goodall calificó sus condiciones de horrendas: “Un mono solo 

en una jaula, sin poder hacer nada, se volverá loco por aburrimiento y tristeza.” 

¿Es lícito utilizar animales en la investigación científica? Ciertamente, la 

experimentación con ellos ha sido clave en el proceso de la medicina. Louis Pasteur no 

hubiera podido demostrar en 1881 la controvertida teoría de los gérmenes si no hubiera 

inoculado ántrax a 50 ovejas y vacunado únicamente a la mitad del rebaño. El aislamiento 

de la insulina en los perros en 1922 revolucionó el tratamiento de la diabetes y en el 

desarrollo de la vacuna contra la polio murieron 100.000 monos – por cada uno sacrificado 

se obtuvieron 65 dosis –. Más recientemente, la toxicidad y la eficacia de los medicamentos 

contra el sida han sido probados en macacos, al igual que los mecanismos de trasmisión de 

la enfermedad de madres embarazadas infectadas a los fetos, que han servido para 

determinar el tratamiento antiviral para mujeres en estado. 

Ahora bien, ¿dónde está el límite? ¿Aceptamos el “vale todo” con la excusa del 

progreso científico? En los años 70, el psicólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison 

Harry Harlow utilizó bebés de macacos rhesus para provocarles depresión clínica. Durante 

seis semanas los dejaba en una jaula vertical de paredes resbaladizas, bautizada por el 

proprio Harlow como el “agujero de la desesperación”, ya que a los pocos días los pobres 

macaquitos se acurrucaban quietos en una esquina. Al ser liberados, mostraban 

inadaptación social y un comportamiento violento; la mayoría no se recuperaba jamás. 

 ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? 

Tests de este estilo se realizaron con profusión entre 1940 y 1960, sobre todo en el 

Yerkes National Primate Research Center, en Atlanta (EE UU), uno de los centros de 

investigación más importantes del mundo. La crudeza de sus estudios de privación es 
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palmaria. Por ejemplo, mantenían durante tres años a chimpancés recién nacidos en un 

ambiente de total oscuridad y otros les colocaban fundas en pies y manos para 

inmovilizarlos durante dos años. ¿Era necesaria tanta crueldad para demostrar algo tan 

evidente como que si a un animal social se le priva de compañía, aparecerán 

comportamientos patológicos? 

En 2003 la CNN hacía públicos los experimentos del neurocirujano E. Sander 

Connolly, de la Universidad de Columbia, que simulaba ataques cerebrales en babuínos 

quitándoles los globos oculares, para poder así pinzar una arteria en su cerebro. Luego, les 

aplicaba un medicamento neuroprotector y los mantenía vivos varios días en un estado 

terrorífico. Connolly justificaba esta barbarie, porque “podía obtener resultados relevantes”. 

Es la versión científica de “el fin justifica los medios”. 

Otro ejemplo es el del cardiólogo de la Universidad de Columbia y showman 

televisivo Mehmet Oz, defensor de peculiares prácticas pseudomedicas como las llamadas 

terapias energéticas, que defienden la existencia de una energía vital que anima los seres 

vivos. En una ocasión mantuvo a un perro durante 29 días con el pecho abierto y sometido a 

una ablación por radiofrecuencia, que consiste en la extirpación de parte del sistema de 

conducción eléctrica del corazón – una técnica utilizada para tratar arritmias –. Tras sufrir 

parálisis y un dolor intenso en las patas traseras y al orinar, fue eutanasiado, según aparece 

en el registro, al día siguiente de que Oz anotara que el can estaba “animado, atento y 

receptivo”. La organización PETA (Personas por la Ética en el Trato de los Animales) habla 

en su web de los “perros atormentados en los crueles experimentos del Dr. Oz”. 

Los estudios toxicológicos son los que más bichos se llevan por delante. Después de 

la tragedia de 1937, cuando un elixir de sulfanilamida elaborado a partir del dietilenglicol 

mató a 105 personas en EE UU, el congreso norteamericano aprobó leyes que implicaban 

pruebas de seguridad con animales antes de poder poner los fármacos en circulación. En la 

década de los 60, tras el desastre de la talidomida – un medicamento para combatir los 

vómitos en mujeres embarazadas que provocó deformidades en los fetos –, la ley se amplió 

a la realización de pruebas con hembras preñadas. 

Pero lo que resulta insostenible es que la industria cosmética experimente con 

animales y les condene a morir por nuestro puro narcisismo. Por ello el 11 de marzo de 

2009 la Unión Europea prohibió las pruebas de este tipo para la fabricación de artículos de 

belleza, dirigidas a determinar el daño de sus ingredientes en los ojos y la piel, y su toxicidad 

global. Los productos normalmente se someten al test de Draize, que se realiza con 

conejos. A estos se les aplica el cosmético sobre una zona depilada donde se pega cinta 

adhesiva, que se estira con fuerza varias veces hasta eliminar varias capas de piel. Después 
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se tapa con un plástico y se observan los efectos. También se aplican en los ojos durante 

varios días y se registran los daños en el tejido ocular – inflamación del iris, ulceración, 

sangrado, ceguera – mientras el conejo está inmovilizado en una jaula con la cabeza fuera y 

los párpados abiertos con unos clips. Muchos se rompen el cuello intentando escapar. 

En verdad, resulta absurdo usar ejemplares de esta especie como modelo para 

estudiar el daño ocular en humanos, pues su fisiología es totalmente distinta de la nuestra. 

La única razón es que los conejos son baratos, con ojos grandes y fáciles de manejar. En 

1986, tres investigadores de Procter and Gramble en Cincinnati, compararon en su 

investigación titulada Cutaneous and ocular toxicology las lesiones oculares causadas por la 

exposición accidental a 14 productos domésticos en 281 personas con los resultados 

obtenidos en tests de Draize. Resultado: la severidad de la respuesta del ojo del conejo ante 

un tóxico no sirve para predecir sus efectos en nuestro globo ocular. 

Cada año se experimenta con 100 millones de vertebrados 

Calcular el número de animales sacrificados es complicado. Según la British Union 

for the Abolition of Vivisection y el Nuffield Concil on Bioethics, cada año se experimenta con 

100 millones de vertebrados en todo el mundo – 10 millones en la EU –. En esta cifra no se 

incluyen los animales criados para investigación que luego son descartados ni aquellos 

destinados a la cría de nuevos espécimenes.  

Tampoco recoge los invertebrados porque, salvo algunas especies de cefalópodos, 

no están sujetos a ninguna ley: se puede matar tantas moscas como se quiera. 

Dentro de los vertebrados, los mamíferos son los más utilizados y, entre ellos, los 

que más controversia suscitan son los primates no humanos. Los chimpancés, por ejemplo, 

hacen de cobayas durante toda su vida. Algunos son tan veteranos como la hembra Wenka, 

nacida en un laboratorio de Florida el 21 de mayo de 1954 y arrancada de los cuidados de 

su madre para ser sometida a un estudio sobre la visión que duró año y medio; luego fue 

vendida como mascota a una familia. En 1957, cuando se hizo demasiado grande para 

tenerla en casa, la devolvieron al Centro Yerkes, que hizo uso continuado de ella. Ha parido 

seis criaturas. La mayor, la hembra Jama, tiene el dudoso honor de ser el primer chimpancé 

nacido con síndrome de Down. Durante su madurez Wenka ha participado en estudios 

sobre el alcohol, los anticonceptivos orales, el envejecimiento y la cognición. Salvo los 

escasos ratos que la dejan salir a un patio de cemento, ha pasado sus casi 56 años de vida 

en una jaula. 

En la actualidad existe una moratoria sobre la cría de chimpancés, porque en 1986, 

se descubrió que los macacos eran mejores modelos para el estudio del sida, entre otras 
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enfermedades. Pero la publicación de su genoma completo en 2005 ha recuperado el 

interés por los chimpas, y son numerosas las peticiones para levantar la prohibición. 

Sin embargo hay muchas voces disidentes, como el primatólogo de la Universidad de 

California en San Diego Pascal Gagneux, que cree que “deberíamos seguir las mismas 

directrices éticas que usamos con las personas incapacitadas para dar su consentimiento”, y 

que nuestras similitudes con los chimpancés van más allá del 99% del genoma que 

compartimos. Primatologos como Jane Goodall han revelado no sólo su comportamiento 

inteligente, capaz de desarrollar tecnología rudimentaria, o su habilidad lingüística, sino que 

poseen una vida social y familiar parecida a la nuestra. Goodall los llama individuos, y los 

chimpancés la tratan como si fuera un miembro del clan. 

En el otro extremo se encuentra el neurocientífico Stuart Zola, director del 

mencionado centro Yerkes: “No creo que debamos hacer distinciones a la hora de tratar 

humanitariamente a ninguna especie, sean ratas o monos. Por más que lo pretendamos, los 

chimpancés no son humanos”. El psicólogo británico Richard D. Ryder bautizó ese punto de 

vista como especismo, un neologismo “para describir la extendida discriminación que 

practica el ser humano contra otras especies”. 
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VIDA ARTIFICIAL 

 

CIENTISTAS AMERICANOS INAUGURAM A ERA DA BIOLOGIA SINTÉTICA, EM QUE BACTÉRIAS 

PROJETADAS EM COMPUTADOR RESOLVERÃO – OU CRIARÃO – OS MAIORES PROBLEMAS DA 

HUMANIDADE. 

 

A maior descoberta da humanidade desde o fogo. A invenção mais importante (e 

mais controversa) desde a criação da bomba atômica. O início de uma nova era de 

prosperidade, saúde e desenvolvimento tecnológico para o homem – ou começo de sua 

destruição. Foi assim que jornalistas, cientistas, filósofos e acadêmicos em geral receberam 

a proeza anunciada pelo geneticista Craig Venter: a criação em laboratório de uma forma de 

vida sintética. “Ficou provado que o mundo material pode ser manipulado para produzir o 

que chamamos de vida”, diz Arthur Caplan, professor de bioética da Universidade da 

Pensilvânia. Até o Vaticano, mesmo fazendo as ressalvas de praxe, elogiou a pesquisa. 

À primeira vista, essa forma de vida sintética não impressiona muito. Ela é só uma 

versão artificial da Mycoplasma mycoides – bactéria que causa doenças em bois e é 

conhecida desde o século 19. No laboratório, não faz muito mais que se alimentar e se 

multiplicar. Come como mycoides, vive como mycoides, morre como mycoides, se reproduz 

como mycoides. Bem, ela é uma mycoides. Qual é a grande novidade, afinal? A novidade é 

que essa humilde bactéria é o primeiro organismo vivo na face da Terra a funcionar como 

um genoma produzido artificialmente. Ou seja: o DNA que existe dentro dela foi construído 

em laboratório, com base num arquivo digital. “É a primeira forma de vida cujos pais são um 

computador”, disse Craig Venter na entrevista em que apresentou a bactéria ao mundo. 

Para gerar essa forma de vida, o DNA sintético teve de ser introduzido numa bactéria 

que já estava viva – cujo código genético foi substituído pelo genoma artificial. Ninguém 

conseguiu, ainda, gerar vida a partir da matéria inanimada. Mas a descoberta provou que é 

possível escrever DNA como se fosse um software, colocá-lo para rodar no hardware da 

vida (a célula), e disso obter uma nova forma de vida – que foi criada em laboratório e 

contém elementos definidos pelo homem. Vida artificial. Ou, se você preferir, vida sintética. 

Ela é filha de computadores. Mas também de um homem. 

O Criador 

Craig Venter. Genial e polêmico, esse pesquisador americano começou a se 

destacar nos anos 90, quando inventou um método mais rápido e barato para ler o DNA. 

Então ele decidiu, por conta própria, sequenciar (ler) todo o genoma humano – código 
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enorme, com 3,2 bilhões de letrinhas, que um consórcio internacional de cientistas já estava 

decifrando havia praticamente uma década. Mesmo saindo com todo esse atraso, Venter 

empatou com o outro grupo: finalizou a tarefa na mesma época, e gastando 90% a menos. 

Sua grande sacada foi descobrir que o DNA podia ser quebrado em pedaços e lidos em 

ordem aleatória, o que agilizava o processo. Ele queria cobrar pelo acesso aos dados do 

DNA humano, o que gerou enorme polêmica na época. O sequenciamento do genoma deu 

um empurrão crucial à medicina e criou uma indústria de testes (pagando US$ 300, você 

pode ter seu DNA analisado em busca de predisposição a certas doenças), mas a ideia de 

Venter não decolou – como o outro grupo de cientistas liberou gratuitamente os dados, ele 

não teve escolha a não ser fazer o mesmo (não pode vendê-los). 

Mais ou menos nessa época, decidiu apostar em outro ramo: a biologia sintética. 

Mas, para isso, era preciso produzir um genoma. Em vez de partir do zero, o grupo de 

Venter decidiu copiar a sequência genética de uma criatura que já existisse na natureza: 

uma bactéria chamada Mycoplasma genitaliun (que, como seu nome sugere, causa 

infecções genitais). Ela não é nada glamourosa, mas foi escolhida porque tinha o menor 

genoma conhecido na época, com “apena” 500 mil letras. O DNA dessa bactéria foi 

escaneado. E, em janeiro de 2008, a equipe conseguiu montar uma versão sintética dele, 

manipulando adenina, guanina, timina e citosina – as 4 substâncias químicas que formam o 

genoma de todos os seres vivos (e cuja versão artificial é produzida por empresas de 

biologia molecular). 

Agora que tinham produzido DNA artificial, os cientistas precisavam resolver a outra 

parte do desafio: transformá-lo numa criatura viva. Como até hoje ninguém descobriu como 

gerar vida a partir de matéria inanimada, a solução foi implantar o DNA artificial numa 

bactéria “hospedeira”, cujo genoma seria suprimido. No começo, não funcionou. A equipe de 

Venter tentou, tentou e tentou, por mais de um ano, mas o implante nunca dava certo. O 

processo de fabricação do DNA gerava erros no código genético, que impediam a bactéria 

de funcionar. Ela simplesmente morria. Venter percebeu que o que supostamente era uma 

vantagem (a simplicidade genética da M. genitalium) na verdade era um problema – e que 

uma bactéria maior, com genoma mais extenso, seria menos suscetível aos inevitáveis erros 

na síntese do DNA. A equipe recomeçou todo o processo, só que com a Mycoplasma 

mycoides, de genoma maior (1 milhão de letras) Deu certo. 

Eles produziram uma versão artificial do DNA da mycoides, implantaram em outra 

bactéria, e bingo: ela se transformou em mycoides e começou a se reproduzir, gerando 

descendentes com 100% de DNA artificial. Os cientistas se deram ao luxo, inclusive, de 

fazer algumas alterações no código genético. Inseriram 4 mil letras no genoma, escrevendo 

nele – de forma codificada, usando pedaços de adenina, guanina, timina e citosina – uma 
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série de mensagens. Uma passagem do romance retrato do artista. Quando jovem, de 

James Joyce (“viver, errar, cair, triunfar, recriar a vida a partir da vida”). Um trecho do livro 

American Prometheus, que fala sobre a criação da bomba atômica pelo físico J. Robert 

Oppenheimer (“Não vejo as coisas como elas são, e sim como elas poderão ser”). E uma 

frase atribuída ao físico Richard Feynman, outro dos inventores da bomba: “O que não 

posso criar, não posso compreender”. A fixação de Craig Venter com a bomba atômica não 

é coincidência. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que o homem aprendeu a separar 

e fundir o átomo. E a biologia artificial promete uma transformação ainda mais profunda. 

A nova vida 

Por enquanto, a vida sintética é apenas uma demonstração de laboratório. Ela só 

será realmente útil quando os cientistas conseguirem mexer mais profundamente no DNA 

artificial. Se quisermos criar bactérias capazes de desempenhar funções úteis, como 

produzir combustíveis e curar doenças (leia no quadro ao lado), precisaremos dar a elas os 

meios de fazer isso: os genes. Alguns dos genes necessários já existem na natureza – há 

micro-organismos capazes de comer plástico e fabricar hidrogênio, por exemplo. Esses 

genes poderiam ser turbinados e inseridos em criaturas com DNA artificial. 

Falta muito para chegar a esse ponto. Mas poucos duvidam de que isso possa 

acontecer. “A ideia parece razoável”, avalia o geneticista Marcelo Nóbrega, na Universidade 

de Chicago. “As bactérias se tornariam minirrefinarias de combustível, uma fonte renovável 

e não poluente de energia.” É tão razoável, na verdade, que o Departamento de Energia dos 

EUA decidiu investir no instituto de Venter para que ele faça tudo isso acontecer o mais 

breve possível 

E não custa lembrar que Venter e sua equipe não são os únicos a trabalhar nisso. 

Um dos rivais mais fortes é o cientista David Berry, lider da empresa biotecnológica LS9, 

que está desenvolvendo micro-organismos capazes de fabricar um substituto do petróleo. 

Outro concorrente é a empresa italiana Protolife, que quer ir além do esforço de Venter e 

construir tudo na raça – quer dispensar a bactéria hospedeira e construir uma bolhinha 

artificial que sirva como embalagem para sua forma de vida sintética. Uma estratégia 

parecida foi adotada pelo físico Steen Rasmussen, do Laboratório Nacional de Los Alamos, 

nos EUA. Ele pretende partir de elementos básicos (como uma versão alternativa do DNA 

chamada PNA, mais ácidos graxos e moléculas sensíveis à luz) e então reuni-los, na 

esperança de que eles possam, sozinhos, iniciar um metabolismo primitivo. Em vez de fazer 

o caminho seguido por Venter, que é pegar células já vivas e programá-las com DNA 

artificial, a ideia aqui é começar debaixo, “Como estamos começando do zero”, diz 

Rasmussen, “podemos projetar nossa protocélula para fazer coisas que as células vivas não 
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podem fazer. Poderíamos torná-la capaz de sobreviver em qualquer ambiente: tóxico, 

radioativo etc. Podemos projetar nossa protocélula para fazer coisa que as células vivas não 

podem fazer. Poderíamos torná-la capaz de sobreviver em qualquer ambiente tóxico, 

radioativo etc.” Segundo ele, essa técnica também é mais segura. “As protocélulas podem 

ser projetadas para não interagir com o ambiente.” Ou seja: em tese, elas poderiam conter 

mecanismos de segurança mais avançados (por exemplo, a incapacidade de sobreviver na 

ausência de um determinado gás que só existe em laboratório), para garantir que não 

causassem danos se escapassem ao controle humano. Como medida de segurança, Venter 

propõe o chamado “genoma mínimo” – quer criar bactérias que possuam pouquíssimo DNA, 

com 400 genes ou menos, e que por isso sejam frágeis, incapazes de sobreviver fora de 

condições controladas. 

Os micróbios artificiais seriam cultivados em laboratórios, fábricas e usinas 

construídas especialmente para isso (cuja viabilidade econômica, aliás, será um grande 

desafio para que essa tecnologia seja usada em larga escala). Mas, cedo ou tarde, é 

provável que acabem escapando. E as bactérias trocam de genes entre si com mais 

frequência do que crianças trocam figurinhas da copa do mundo. Mesmo que você crie um 

micróbio incapaz de sobreviver sem ajuda, ele pode acabar entrando em contato com uma 

bactéria natural, trocar genes com ela, e readquirir essa capacidade. E aí? Caos. 

Imagine uma bactéria originalmente programada para biodegradar plástico que 

escape no mundo. Ou uma que comece a produzir hidrogênio (altamente inflamável) sobre 

as bocas de nossos fogões. E por ai vai. Não é difícil pensar em tragédias que tem como 

inspiração a vida sintética. “Ninguém pode estar certo das consequências de fazer novas 

formas de vida, e devemos esperar o inesperado e o indesejado”, argumenta o filósofo Mark 

Bedau, da Universidade Reed. O assunto está começando a mobilizar os pensadores do 

mundo, e já existe quem defenda um controle rígido da biologia sintética – que passaria a 

ser regulado por agências e tratados semelhantes aos que hoje tentam limitar a proliferação 

de armas nucleares. A genética está a dois passos de começar uma nova era. Se isso será 

bom ou ruim? Vamos ter de descobrir na prática.  
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TEXTOS DA REVISTA MUY INTERESANTE 

UTILIZADOS NA PESQUISA 
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TEXTO 1 (T1-E)  

UN VASO DE LECHE Y GALLETAS ES LA MEJOR RECETA CONTRA EL INSOMNIO 

 

Tan importante como incluir una serie de alimentos en nuestra dieta diaria es la 

hora que los ingerimos. Así lo asegura la catedrática de Fisiología de la Universidad de 

Extremadura Carmen Barriga, especialista en crononutrición, que recomienda a las 

personas que padecen insomnio y a las que les cuesta conciliar el sueño tomar antes de 

dormir un vaso de leche caliente con una cucharada de azúcar y unas galletas. 

Esta fórmula, según explica Barriga, es la combinación perfecta, ya que tanto los 

cereales como la leche son alimentos ricos en triptófano, el aminoácido encargado en 

nuestro organismo de sintetizar la hormona melatonina, sustancia implicada en la 

inducción al sueño.  

Pero no es el único alimento que puede ayudar en relación al sueño por la noche. 

De hecho, todos los alimentos que contienen triptófano, o incluso serotonina o 

melatonina, son idóneos para tomarlos al anochecer o en la cena. Así, los plátanos, las 

cerezas, los cereales, el tomate, la lechuga, el pescado, los frutos secos o los frutos 

rojos pueden ayudar a dormir bien y obtener un sueño más reparador. Por el contrario, 

debe evitarse en las últimas horas del día frutas ricas en vitamina C, como la naranja o 

el kiwi, bebidas como el té o el café o carnes rojas y embutidos ricos en tiroxina, “un 

aminoácido precursor de las catecolaminas y dopaminas, que son las que nos hacen 

estar despiertos” afirma la investigadora. Estos produtos es recomendable consumirlos 

durante la mañana. 

El grupo de Neuroinmunofisiologia y Crononutrición de la Universidad de 

Extremadura lleva años estudiando temas de Crononutrición, la disciplina que se 

encarga de analizar como afectan determinados elementos presentes en los alimentos a 

nuestros ritmos biológicos, en especial al ritmo sueño/vigília. Actualmente se centra en 

intentar, a través de la nutrición, actuar sobre los problemas de insomnio en las 

personas mayores, en las que los niveles de melatonina son prácticamente inexistentes. 

Paralelamente, se está llevando a cabo investigaciones en el campo nutracéutico para la 

comercialización de un producto concentrado a base de cerezas del valle del jerte con 

propiedades dietéticas y medicinales. Este compuesto presenta propiedades preventivas 

y terapéuticas frente al insomnio, el estrés oxidativo y la depresión. 
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TEXTO 2 (T2-E) 

¿ES MALO COMER DELANTE DE UNA PANTALLA? 

 

UNIDAD DE NUTRICIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE BRISTOL (REINO UNIDO) 

 

En el experimento, a la mitad de los participantes se les pidió que jugaran al 

“solitario” – un juego de cartas por ordenador –, mientras sus compañeros comían lo 

mismo pero sin distracciones. Los participantes del primer grupo aseguraron sentirse 

menos llenos tras el almuerzo, y treinta minutos más tarde tomaron el doble de 

snacks que sus compañeros.  

Además, cuando al final de la sesión se les pidió que recordaran qué habían 

tomado les faltaba la memoria. Los investigadores concluyen que las distracciones 

mientras comemos pueden provocar un aumento da la cantidad de comida que 

ingerimos a lo largo del día, algo que ya se había observado en personas que 

comen mientras ven la televisión.  

La memoria y la atención juegan un papel clave en la regulación del apetito y 

la cantidad de comida que consumimos, concluye Jeff Brunstrom, coautor del trabajo 

publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition.  
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TEXTO 3 (T3-E) 

EL SOL, EN POSICIÓN CENITAL SOBRE EL CENTRO DE MÉXICO 

 

Aunque puede haber variación de un día según la oscilación solar, por lo 

general el 16 de mayo y el 27 de julio el paso del Sol es cenital en el valle de 

México; es decir, se encuentra en lo más alto, por lo que no produce sombras al 

mediodía, al caer “a plomo”, la luz está más concentrada en una superficie y ésta 

recibe más energía. 

Este fenómeno sólo se percibe en el área sur del Trópico de Cáncer y norte 

del Trópico de Capricornio; fuera de ahí, el Sol nunca llega al cenit.  

Pero la fecha difiere según la latitud, debido a la inclinación de la Tierra. Así, 

en Aguascalientes sucede el 29 de mayo y 15 de julio; Campeche, 17 de mayo y 27 

de julio; Guadalajara, 22 de mayo y 13 de julio; Mazatlán, 10 de junio y 3 de julio; 

Puebla, 15 de mayo y 30 de julio; Veracruz, 16 de mayo y 28 de julio; Zacatecas, 6 

de junio y 8 de julio. 

Los antiguos pobladores ya conocían este fenómeno y construyeron sitios 

especiales para realizar observaciones solares. En Xochicalco hay una cueva 

acondicionada al interior del centro ceremonial, una chimenea hexagonal con un 

hoyo en el techo que ilumina el interior con un haz de luz; en Monte Albán, en el 

edificio P, se aprecia una cámara oscura que produce el mismo efecto que en 

Xochicalco; en Totihuacán, a unos 170 metros de la pirámide del Sol, también hay 

una cueva acondicionada para este fin y tiene una estela que sirve como reloj solar.  
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TEXTO 4 (T4-E) 

PROTEÍNA ACTIVA LA EXPANSIÓN DEL CÁNCER EN EL CUERPO 

 

Científicos del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido 

informaron que una proteína, llamada JAK está implicada en la movilidad de las 

células cancerosas, al ayudar a que generen la fuerza que necesitan para 

expandirse (se contraen como músculos para abrirse camino desde un tumor) y en 

la capacidad del tumor para formar corredores de escape en los tejidos. 

Una vez que las células cancerosas afectan a otros órganos del cuerpo, lo 

que se conoce como metástasis, se dificulta el tratamiento debido a la aparición de 

tumores secundarios. Hasta 90% de las muertes por cáncer ocurren después de la 

metástasis. 

La investigación, publicada en Cancer Cell y dirigida por el profesor Chris 

Marshall, aporta nuevos datos para entender la manera como el cáncer se expande. 

Estudios anteriores habían vinculado a la proteína JAK con la leucemia, por lo que 

están en desarrollo medicamentos para combatirla. Esos fármacos, por tanto, 

también podrían frenar la expansión del cáncer por el cuerpo. Pruebas clínicas para 

comprobar su capacidad de detener la metástasis podrán realizarse en los próximos 

tres años.  
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TEXTO 5 (T5-E) 

CALCETINES QUE CURARÁN LAS HERIDAS 

  

Si has hecho el Camino de Santiago o te gusta practicar el trekking, sabrás lo 

sencillo que es hacerse heridas en los pies al caminar muchos kilómetros. Por ello la 

empresa Navarra Industrias Sadivai, Y su marca comercial Lorpen, junto con otras 

empresas de distintos sectores y la Universidad de Navarra, están desarrollando un 

nuevo tejido capaz de curar heridas a través de la nanotecnología, según ha 

apuntado la Asociación Navarra de Empresas Laborales. 

Dentro del proyecto europeo de I + D + I Lead Era, se está desarrollando lo 

que puede ser uno de los materiales textiles del futuro. Utilizando fibras conductivas 

no metálicas y fibras curativas de heridas, los investigadores pretenden crear un 

tejido que autorregule mejor el calor del pie, evitando de este modo la aparición de 

lesiones.  

El proyecto aún está en pañales, pues se presentó la semana pasada y 

tendrá una duración de tres años con un presupuesto de 1.250.000 euros. En él, 

cada empresa se encargará de un desarrollo distinto. Mientras que la Universidad de 

Navarra creará sustancias activas con propiedades curativas, la Asociación de la 

Industria Navarra, Belgiun Fibers y Centexbel desarrollarán la nanotecnología para 

colocarlo en el hilo generado con el que finalmente Lorpen y Varoden crearán estos 

calcetines especiales.  

Este nuevo tipo de calcetines tendrá especial utilidad en las prácticas 

deportivas así como para aquellas personas que tengan una mayor tendencia a 

hacerse heridas en los pies. Lorpen ya ha desarrollado otros tejidos innovadores 

para las prácticas al aire libre como las capas registradas Polartec y Trilayer. 
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TEXTO 6 (T6-E) 

LOS PECES MÁS TÍMIDOS SE PESCAN CON CAÑA Y ANZUELO 

 

La personalidad de los peces puede determinar cómo son capturados por los 

pescadores, según un estudio de la Estación Biológica de la Universidad de Queen, 

en Australia. Quienes pescan cerca de rocosas o en zonas de agua con vegetación 

submarina capturarán a más peces tímidos, mientras que los pescadores que salen 

a mar abierto atraparán a los más audaces. 

“La tendencia de un individuo a asumir riesgos es un rasgo de la personalidad 

de interés para los biólogos del comportamiento”, explica Alexander Wilson, coautor 

del estudio. “El nuestro es el primer estudio que relaciona la técnica de captura con 

la osadía individual en una población de peces salvajes”, añade. En concreto, los 

investigadores examinaron la personalidad del pez sol de agallas azules (Lepomis 

macrochirus) capturado mediante dos técnicas: caña con sedal y pesca con redes en 

la playa. Los primeros resultaron ser más tímidos que los atrapados con redes. El 

estudio se ha publicado en la revista Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 

Science.  
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TEXTO 7 (T7-E) 

¿QUÉ ES LA “MANÍA ARITMÉTICA”? 

  

El gran inventor Nikola Tesla sufría desorden numérico obsesivo-compulsivo o 

aritmomanía, que guarda relación con la aritmética. Permanentemente en su vida 

cotidiana (había) números divisibles por 3, por ejemplo a la hora de elegir habitación 

en un hotel prefería un número como el 207, múltiplo de 3. Además, pedía 

exactamente 18 toallas limpias cada día. Y si salía a dar un paseo, daba siempre 3 

vueltas a la manzana.  

La aritmomanía se describe en los manuales médicos como el hábito 

irresistible de contar los objetos, las palabras de un texto, las letras de las palabras, 

los escalones, las casas de una calle, etc. En ocasiones, quienes la padecen 

también necesitan comprobar si una cantidad es capícúa o si sumadas las cifras que 

la componen se obtiene una cifra par o impar.  
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TEXTO 8 (T8-E) 

A LAS MOSCAS LES ATRAE EL COLOR AZUL 

 

Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que el color azul 

funciona mejor para el control de las moscas. Observaron que éstas son tres veces 

más atraídas por este tono que por el amarillo, el cual, dicen, sólo las repele. 

Los científicos del Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas analizaron la 

preferencia de estos insectos mediante pruebas de comportamiento que 

determinaron hacia qué color eran más propensas a dirigirse. También, 

electroretinogramas midieron la reacción de sus ojos y coincidieron en que 

respondían más al azul. 

De este modo, Phil Koehler y Roberto Pereida desarrollaron, junto con otros 

graduados, un dispositivo azul con líneas negras (llamado Florida Fly-Balter) que con 

una sola dosis de insecticida fue capaz de matar a más de 40.000 moscas. Una vez 

atraídas por la trampa, las moscas comen cebo venenoso que pronto las elimina. 

La investigación tuvo financiamiento del Departamento de Defensa de E.U. 

como parte de su programa para proteger a los soldados de enfermedades 

propagadas por insectos. Las moscas pueden transmitir enfermedades como la 

disentería, fiebre tifoidea y el cólera, y son con frecuencia el primer problema de 

plaga que se produce cuando infraestructura es interrumpida debido a conflictos 

bélicos o desastres naturales, al crearse condiciones para su reproducción. La 

investigación se publica en la edición actual del Journal of Medical Entomology.  
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TEXTO 9 (T9-E) 

GUERREROS DE TODOS LOS TIEMPOS 

 

El primer vestigio de una batalla fue descubierto en Sudán y data de hace 

14.000 años, en plena Edad de Piedra. Desde entonces y hasta la actualidad no han 

parado de sucederse encontronazos entre humanos en su lucha por el poder y los 

recursos de la Tierra. El último número de Muy Historia está dedicado a los 

guerreros de todas las épocas. 

Astucia, valor, inteligencia, sacrificio, crueldad, patriotismo... muchos son los 

adjetivos que se vienen a la mente cuando pensamos en la palabra “guerrero”. Y 

muchas son las curiosidades, hazañas y luchas épicas que encierran las guerras. 

Por eso el último número de Muy Historia está dedicado precisamente a este tema. 

100 páginas donde destripamos las cualidades de un buen capitán, las mujeres 

guerreras que han batallado, cómo llegaron la ciencia y la tecnología a los campos 

de batalla y un largo etcétera de interesantes reportajes sobre el mundo bélico. 

Además, en el dossier central repasamos los 18 mejores soldados de la Historia: 

desde Alejandro Magno hasta Norman Schwarzkopf, pasando por Napoleón, 

Rommel, Gengis Khan o el mismísimo Escipión.  
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TEXTO 10 (T10-E) 

EL PRIMER ECLIPSE DE SOL DE 2012 

 

¿Cómo se produce un eclipse de Sol? 

La luna pasará por delante del Sol hoy domingo 20 de mayo, causando un 

eclipse solar anular que podrá verse desde el sureste de Asia, en el Océano Pacífico 

y en la parte occidental de América del Norte, según ha informado la NASA. 

El eclipse anular tiene lugar cuando la sombra de la Luna no alcanza a cobrir 

totalmente el Sol y el astro se ve como un anillo luminoso. Se espera que en esta 

ocasión la Luna cubra hasta en un 94 por ciento de la estrella.  

El primer lugar donde se verá el fenómeno astronómico será el sur de China. 

En Estados Unidos está previsto que el eclipse comience en torno a las 17.30, hora 

del Pacífico (00.30 GMT) y, en un proceso que durará unas dos horas, la Luna irá 

cubriendo el Sol dejando pasar unos rayos solares que dibujarán un anillo en el 

cielo. La “trayectoria de anularidad”, es decir, la franja por la que pasará, tendrá unos 

321 Kilómetros de ancho pero atravesará varios centros urbanos como Tokio 

(Japón), Reno (Nevada), Albuquerque (Nuevo México).  

  



205 
 

TEXTO 11 (T11-E) 

LLEGAN LAS INYECCIONES SIN AGUJAS 

 

Si eres de los que tiemblan cada vez que tienes que ir a hacer un análisis de 

sangre, estás de enhorabuena. Un equipo de investigadores del MIT (Massachusetts 

Institute of Tecnology) ha desarrollado un sistema que permite inyectar una gran 

variedad de fármacos a través de la piel sin necesidad de emplear agujas.  

El trabajo se publica en la revista Medical Engineering & Physics y sus 

creadores están haciendo pruebas para adaptarlo a los diferentes tipos de piel. 

El mecanismo se basa en las fuerzas de Lorentz, que son aquellas que se 

ejercen por el campo magnético al recibir una partícula cargada o una corriente 

eléctrica. Consta de un imán muy pequeño y potente rodeado por una bobina de 

alambre unida al émbolo de una cápsula que contiene los fármacos a inyectar. 

 Cuando se aplica una corriente eléctrica, esta interacciona con el campo 

magnético y produce una fuerza tal que empuja el pistón, permitiendo que la cápsula 

se abra e inyecte su contenido a gran velocidad a través de la piel.  
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TEXTO 12 (T12-E) 

DESCUBREN UNA PARTÍCULA INÉDITA DE BEETHOVEN 

 

Un investigador de la Universidad de Manchester (Reino Unido) ha descubierto 

una partitura inédita de Beethoven. La composición musical fue escrita hace 192 años y, 

según el musicólogo Barry Cooper, artífice del hallazgo, “al igual que la Missa solemnis 

en re mayor, la música probablemente se compuso para el Archiduque Rodolfo de 

Austria”. Su representación, en caso de que se hubiese llevado a cabo, se habría 

realizado durante la ceremonia en la que se le invistió como Arzobispo de Olomouc 

(República Checa), sugiere el investigador.  

Lo más sorprendente de esta composición, según su descubridor, es que no 

suena a Beethoven. “Si no la hubiera observado escrita con su propia caligrafía, 

incluidas las correcciones, no hubiera creído que fuese suya” asegura Cooper. 

“Supongo que probablemente nadie se había percatado de ella hasta ahora debido a 

que el primer pentagrama se canta sin acompañamiento, no está registrado, por lo que 

la melodía es mucho menos reconocible”, añade.  

El descubrimiento de esta rara pieza musical también revela la primera ocasión 

en la que Beethoven utilizó su conocido estilo coral lento. De él existe un claro ejemplo 

en su cuarteto de cuerda número 15 en la menor Opus 132, compuesto en 1825 y 

reconocido como una obra maestra. La melodía recuerda a una versión de Pange 

língua, incluida aún en ocasiones en la liturgía actual. 

A Ludwig van Beethoven se le considera uno de los compositores más famosos e 

influyentes. Sus obras más populares incluyen 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, 32 

sonatas para piano y 16 composiciones para cuarteto de cuerda. También compuso 

distintas piezas de camera, trabajos corales y otras melodías. Todo ello resulta aún más 

meritorio si se tiene en cuenta que comenzó a perder capacidad auditiva a los veintiséis 

años, pese a lo cual no dejó de componer, dirigir, y ejecutar música, incluso tras perder 

el sentido del oído por completo. A sus cincuenta años se le reconocía en toda Europa 

como el mayor compositor vivo.  

La razón de su sordera no se reconoce pero se ha atribuido a causas como el 

tifus, una enfermedad autoinmunitaria (como el lupus eritematoso sistémico) e incluso a 

su costumbre de sumergir su cabeza en agua fría para permanecer despierto. 
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TEXTO 13 (T13-E) 

MIDEN LA LUZ DE TODAS LAS ESTRELLAS DEL UNIVERSO 

 

Más de un centenar de científicos, entre ellos algunos españoles, se han 

unido para detectar la escurridiza luz de fondo extragaláctica o EBL (siglas en inglés 

de extragalactic background light). Se trata del conjunto de fotones generados por 

todas las estrellas y agujeros negros del universo, y del que se puede deducir las 

emisiones estelares más antiguas. El estudio se ha elaborado con los datos del 

telescopio espacial Fermi de rayos gamma. La luz de las primeras estrellas masivas 

que alguna vez brillaron en el universo está incluida en la EBL, pero como tenemos 

bastante buen conocimiento del resto – de las estrellas “normales” que podemos ver, 

por ejemplo, con telescopios ópticos -, somos capaces de restringir la luz de las 

primeras, ha explicado a la agencia SINC Marco Ajello, del Deutsches Elektronen 

Synchrotron DESY (Alemania) y autor principal del trabajo que publica Science. 

El equipo ha tenido que solventar el hecho de que los fotones de la luz de 

fondo no se pueden observar directamente, ya que se confunden con las emisiones 

en primer plano de nuestro sistema solar y las galaxias. La solución ha sido 

localizarlos de forma indirecta, con la ayuda de las fuentes de rayos gamma más 

numerosas: los blazars, que no son otra cosa que núcleos galácticos muy activos 

con un agujero negro supermasivo central. “Hemos usado los blazars como “faros 

cósmicos”, de tal forma que al analizar cómo se atenúan los rayos gamma debido a 

la “niebla” EBL, podemos cuantificar cuanta luz de fondo extragaláctica hay entre 

nosotros y esos objetos lejanos”, señala Ajello. “Como los blazars están distribuidos 

a través del universo, podemos medir la EBL en diferentes épocas”, añade. 

De esta forma, los científicos han podido caracterizar mejor la EBL dentro del 

espectro de luz (desplazamiento al rojo), así como la tasa de formación de la primera 

generación de estrellas. Con estos datos confían en poder comprender mejor la 

naturaleza de la formación estelar y la evolución de las galaxias.  
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TEXTOS DA REVISTA SUPERINTERESSANTE 

UTILIZADOS NA PESQUISA 
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TEXTO1 (T1-P) 

ENERGÉTICO QUE VIROU CASO DE POLÍCIA NOS EUA 

 

CAFEÍNA, TAURINA, GUARANÁ E TRÊS VEZES MAIS ÁLCOOL QUE A CERVEJA DENTRO DE UMA 

SÓ LATA. CONHEÇA O FOUR LOKO. 

 

“O gosto era péssimo, mais doce que xarope pra tosse. Mas o efeito era 

ótimo. Era a melhor bebida para curtir as festas da faculdade sem ficar dormindo por 

aí”, conta a estudante Christine Chiang, 23, da Universidade de Nova York. Ela está 

se referindo ao Four Loko – um superenergético que combina 156 miligramas de 

cafeína (o dobro de uma lata de Red Bull) e 12% de álcool, quase o triplo da 

graduação alcoólica da cerveja. Além de forte, era barato: custando menos de US$ 1 

a lata, logo virou a principal escolha de quem queria ficar “bem louco” gastando 

pouco. Mas isso logo deu margem a excessos. “A pessoa continuava alerta, mesmo 

depois de ingerir o que seria equivalente a várias doses de bebida destilada. E por 

isso acabava bebendo mais, até desmaiar”, conta Christine. Criado e fabricado por 

uma empresa até então desconhecida, a Four Energy Drinks, o Four Loko ganhou o 

apelido de “apagão em lata” e começou a criar polêmica nos EUA. Em Washington, 

7 jovens foram hospitalizados com sintomas de coma alcoólico depois de consumir o 

produto numa festa, e a polêmica chegou ao auge no final do ano passado, quando 

um rapaz de 19 anos sofreu um ataque cardíaco na Filadélfia, supostamente 

provocado pelo consumo da bebida. Tudo isso fez com que o governo dos EUA 

proibisse a comercialização do Four Loko. As latinhas que já estavam no mercado 

foram recolhidas e enviadas para uma refinaria na Virgínia – onde está sendo 

destilada e transformada em álcool para carros.  
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TEXTO 2 (T2-P) 

ROUPAS DE GRIFE AJUDAM A INFLUENCIAR PESSOAS 

 

ESTUDO PROVA QUE USAR ROUPAS CARAS REALMENTE MEXE COM O INCONSCIENTE ALHEIO. 

MAS SÓ SE A MARCA ESTIVER À MOSTRA. 

 

O mundo trata melhor quem está bem vestido. Um novo estudo comprova que 

isso é verdade – mas não porque roupas caras sejam bonitas ou estejam na moda. 

Seu poder está concentrado em um único elemento: o logotipo da grife. 

A pesquisa foi coordenada pelo psicólogo Rob Nelissen, da Universidade de 

Tilburg, na Holanda. Ele pediu a voluntários que olhassem fotos de um homem de 

camisa polo – com ou sem o símbolo de uma grife – e também mandou uma 

assistente ir à rua pedir donativos (usando uma blusa de marca, cujo logotipo foi 

coberto durante metade do tempo). Quando o logo estava visível, as pessoas 

demonstravam 20% mais de respeito e davam 400% mais atenção e 178% mais 

donativos para o dono da roupa, que também era considerado merecedor de um 

salário 9% maior. 

Em outra experiência, cada voluntário recebia 10 euros – e tinha de dar uma 

parte a outra pessoa (que na verdade era um comparsa dos pesquisadores). 

Quando essa pessoa estava vestida com uma grife, o voluntário dava mais dinheiro 

a ela. Em alguns casos, os cientistas diziam que a roupa de grife tinha sido um 

presente, pois aquela pessoa era pobre. Isso fazia com que os voluntários voltassem 

a ser muquiranas – anulando o efeito positivo que tinha sido gerado pela roupa de 

marca. 

Ou seja: se você quer influenciar os outros, não basta se vestir bem. É 

preciso ostentar um logotipo, deixando claro que a roupa foi cara e que você tem 

bastante dinheiro. Ou pelo menos fingir. “os dados sugerem que o consumo de luxo 

pode ser uma estratégia social lucrativa”, diz Nelissen. 
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TEXTO 3 (T3-P) 

CERVEJA FAZ BEM PARA OS OSSOS 

 

Um estudo da Universidade de Extremadura, em Cáceres, na Espanha, 

envolveu 1700 voluntárias e constatou que as mulheres que bebiam cerveja 

regularmente tinham melhor densidade óssea – o que, olha que beleza, afasta o 

risco de osteoporose – do que as que bebiam vinho. E também dos que as que não 

bebiam álcool. 

A princípio, a pesquisa foi feita só com mulheres mesmo, amigos. É que as 

pessoas do sexo feminino, especialmente quando entram na menopausa, são mais 

afetadas pelo enfraquecimento dos ossos – é o que explicam os cientistas. E eles 

alertam, também, que o santo remédio está nos hormônios naturais presentes na 

cerveja. Não no álcool. 

Mas já é uma boa desculpa para virar umas loirinhas. 
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TEXTO 4 (T4-P) 

PESSOAS BONITAS SÃO MAIS EGOÍSTAS 

 

EXPERIÊNCIA FEITA POR 3 UNIVERSIDADES COMPROVA: QUANTO MAIS BELO É O ROSTO DA 

PESSOA, MAIS INDIVIDUALISTA ELA É 

 

Vários estudos já constataram que as pessoas bonitas vivem mais e ganham 

melhores salários do que as feias. Mas uma nova experiência, elaborada pelas 

universidades de Barcelona, Madri e Edimburgo, revelou um efeito indesejável na 

beleza: as pessoas atraentes têm menos consideração com as outras e colocam 

seus interesses em primeiro lugar. Em suma são mais egoístas. 

Os pesquisadores reuniram um grupo de 160 homens e mulheres da Espanha 

e do Reino Unido, com vários graus de beleza. Esses voluntários foram divididos em 

duplas para jogar um jogo muito simples: uma pessoa precisava decidir se 

cooperava ou não com a outra. Havendo cooperação, cada uma ganhava 90 pontos. 

Se uma delas não quisesse cooperar, levava 160 pontos – e a outra ficava com 

apenas 20. Já se ambas fossem egoístas, cada uma ganhava 30 pontos. Os 

voluntários também tiveram o rosto analisado por um software que mede a simetria 

facial (quanto mais simetria, mais beleza). 

Resultado? As pessoas atraentes cooperaram em apenas 45,1% dos casos – 

contra 67,3% das médias ou feias. “Os indivíduos com rosto mais simétrico sofrem 

menos rejeição. Por isso, ao longo da evolução, eles se tornaram mais 

autossuficientes e menos propensos a cooperar”, diz o estudo, que foi conduzido 

pelo biólogo Henrique Turiegano. Isso não significa, claro, que uma pessoa bela seja 

automaticamente má. Mas, se você é bonito por fora, cuide também da sua outra 

beleza – interior. 
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TEXTO 5 (T5-P) 

BEBÊ GLOBALIZADO 

 

ADQUIRA O ÓVULO EM UM PAÍS, FAÇA A FERTILIZAÇÃO EM OUTRO E CONTRATE A MÃE DE 

ALUGUEL NUM TERCEIRO. ESTÁ PRONTO SEU FILHO – COM MUITA ECONOMIA 

 

Seu celular é made in China. A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho que 

você bebe veio da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho não pode 

ser? A nova moda entre os casais que precisam de ajuda para ter filhos é recorrer a 

países como Índia, Grécia e Panamá, onde é possível comprar óvulos ou esperma, 

fazer a inseminação, alugar uma barriga e até fazer o parto. A vantagem disto é que 

fica bem mais barato (veja no infográfico) e permite realizar legalmente 

procedimentos que são proibidos em outros países – como o comércio de óvulos e 

esperma e a barriga de aluguel remunerada. 

O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo site 

(www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o óvulo e/ou o 

esperma, onde nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de aluguel e até selecionar o 

sexo da criança. Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que 

querem ter filhos biológicos. Os outros são casais heterossexuais, geralmente com 

mais de 40 anos. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por alguns 

cientistas. “Por mais que seja aceitável do ponto de vista médico, isto é exploração 

da pobreza [da mãe de aluguel]”, diz o especialista em reprodução Carlos Petta, da 

Unicamp.  

  

http://www.planethospital.com/
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TEXTO 6 (T6-P) 

O QUE É SEXONAMBULISMO? 

 

É UM DISTÚRBIO COMO O SONAMBULISMO, MAS UM TANTO MAIS GRAVE: GENTE QUE TRANSA 

ENQUANTO DORME. E O PROBLEMA É UM DESAFIO PARA A JUSTIÇA 

 

Trata-se de um tipo de desordem do sono que atinge 7% da população 

mundial e faz as pessoas transarem enquanto dormem. Basicamente, todas as 

formas de comportamento sexual praticadas quando estamos acordados se 

apresentam no sexonambulismo”, diz Carlos Schenck, especialista no assunto e 

professor da Universidade de Minnesota, Estados Unidos. O distúrbio, mais comum 

entre homens, não tem cura, mas é controlado com medicamentos. 

O problema, claro, é quando o sexonâmbulo tenta fazer sexo com outros. Em 

julho, o britânico Stephen Lee Davies foi absolvido da acusação de ter estuprado, 

enquanto dormia, a filha de 16 anos da namorada. Alegação para a defesa é que, 

assim como o sonâmbulo comum, o sexonâmbulo não lembra o que aconteceu – e 

não se controla durante o sono. Isso criou um problema para a justiça: comprovar 

que a pessoa é sexonâmbula não é difícil, bastam alguns testes. Mas nem sempre o 

suspeito que sofre do mal atacou alguém durante uma crise de sexonambulismo. É 

preciso investigar. O escocês John Goldie, que abusou de 2 meninas por 26 anos, 

foi condenado em junho após admitir que não é sexonâmbulo.  
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TEXTO 7 (T7-P) 

ACHAR QUE ESTÁ ALCOOLIZADO FAZ VOCÊ SE SENTIR MAIS SEXY 

 

O EFEITO DO ÁLCOOL É IMPORTANTE ATÉ QUANDO ELE NEM FOI CONSUMIDO DE FATO. 

 

Que ele deixa outras pessoas mais atraentes é fato conhecido. Mas um estudo 

da Universidade Pierre Mendes France descobriu que o mesmo vale para quem bebeu: 

quanto mais as pessoas acham que beberam, mais sexy elas se sentem. E isso vale 

mesmo quando a bebida não tem álcool nenhum, basta achar que você bebeu e a sua 

autoavaliação já melhora. 

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores dividiram o estudo em duas 

partes. Na primeira, 19 voluntários (dos quais dois terços eram homens) tomaram 

alguns drinks e tiveram que dar uma pontuação de 1 a 7 dizendo quão sexy se 

achavam. Um exame com um bafômetro foi feito para verificar os níveis de álcool no 

organismo de cada um. Conclusão: quanto mais bebiam, maior a nota que eles davam 

para si mesmos. 

A segunda fase da experiência incluiu um grupo de 94 homens que acreditavam 

estar participando da avaliação do sabor de um coquetel de frutas novo. O grupo foi 

dividido em dois, e os pesquisadores disseram a eles que uma metade iria receber uma 

versão alcoólica do coquetel e a outra metade receberia uma versão sem álcool. 

Então cada um teve que gravar em vídeo uma mensagem para a empresa que 

eles acreditavam estar ajudando, falando sobre a bebida. Depois, eles assistiram ao 

vídeo e tiveram que avaliar sua performance dizendo quão atraentes, originais e bem-

humorados haviam sido. Por outo lado, quem acreditava ter recebido a bebida sem 

álcool deu a si mesmo notas mais baixas. 

O estudo indica que as pessoas correlacionam o seu nível de atratividade ao 

álcool. Segundo os autores da pesquisa, que será publicada no British Journal of 

Psychology, isso se deve ao fato de que o álcool está ligado à lubrificação social, que 

faz com que você se sinta mais à vontade com os outros. Mas importante dizer: por 

mais sexy que você esteja se achando, a forma como outras pessoas veem você pode 

ser muito diferente. Alguns dos participantes do estudo deram notas baixas para quem 

se achava muito sexy. 
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TEXTO 8 (T8-P) 

CIÚME E INVEJA NO TRABALHO SÃO DIFERENTES EM HOMENS E 

MULHERES 

 

Não tem jeito: ciúme e inveja são coisas que podem atingir tanto homens quanto 

mulheres – inclusive no ambiente de trabalho. Mas um estudo realizado por pesquisadores 

das Universidades de Valência (Espanha), Groningen (Holanda) e Palermo (Argentina) 

sugere que, na firma, essas questões envolvem algumas diferenças de gênero. 

Por exemplo, as mulheres são mais afetadas pela competição sexual do que os 

homens. Já as habilidades sociais dos colegas podem provocar ciúme e inveja profissional 

igualmente em ambos os sexos. “Mulheres com alto nível de competição intrassexual [ou 

seja, a concorrência com outras pessoas do mesmo sexo, causada pelo desejo de obter e 

manter o acesso ao sexo oposto] são mais ciumentas se a rival for mais atraente, e mais 

invejosas se a rival é mais poderosa e dominadora”, afirmou Rosario Zurriaga, da 

Universidade de Valência. “Esse resultado mostra a importância das habilidades sociais em 

ambientes de trabalho”, completa. 

Para entender a diferença entre os dois sentimentos, o estudo definiu assim: o ciúme 

é o que vem quando um relacionamento está ameaçado devido à interferência de um rival. 

Já a inveja foi considerada uma resposta ao sucesso, qualidades ou habilidades de outra 

pessoa – e envolve que você se compare com ela e deseje ter os seus atributos. “A inveja e 

o ciúme podem causar estresse e afetar negativamente a qualidade de vida dos 

profissionais”, afirma Zurriaga. 

Como evitar isso? Segundo os pesquisadores, é necessário que as pessoas 

modifiquem sua percepção de perda, ameaça, e comparação com os outros. Tarefa nada 

fácil. 

A rivalidade intrassexual foi analisada por meio de questionários distribuídos 

diretamente para 200 indivíduos (100 homens e 100 mulheres) em suas estações de 

trabalho. Do total, 26% dos voluntários trabalhavam na área de administração, 21% no setor 

de serviços, 30% na educação e o restante em saúde e outras profissões. A idade média 

era de 36 anos e eles estavam há 11 em seu trabalho. 

“Este é um dos primeiros estudos a analisar as características de rivalidade no 

ambiente de trabalho e pode contribuir para uma melhor compreensão dos conflitos e 

problemas que podem ocorrer nessas relações”, concluem os autores do estudo, que foi 

publicado na “Revista de Psicologia Social”.  
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TEXTO 9 (T9-P) 

A DENTISTA DOS MORTOS 

 

NOSSOS ANTEPASSADOS NÃO ESCOVAVAM BEM OS DENTES. E, PARA A CIÊNCIA, ISSO É 

ÓTIMO. CONHEÇA A NOVA E ESTRANHA FERRAMENTA DOS ARQUEÓLOGOS PARA EXPLORAR 

OS SEGREDOS DO PASSADO: O TÁRTARO 

 

Ele é feio, nojento, inconveniente. Mas para a americana Christina Warinner, 

o tártaro é o maior dos tesouros – uma chave para desvendar civilizações antigas. 

Christina é arqueogeneticista na Universidade de Zurique, na Suíça, onde se 

especializou num trabalho inusitado: examinar os dentes de cadáveres fossilizados, 

encontrados em sítios arqueológicos espalhados pela Europa. “O tártaro é uma 

cápsula do tempo, que preserva todas as coisas que passaram pela nossa boca: 

bactérias, proteínas, grãos de comida, até o pólen de plantas.” Com essas 

informações, dá para saber o que as pessoas comiam, que doenças tinham, como 

viviam. 

A arqueologia costuma trabalhar com múmias, que são ricas em DNA, mas 

difíceis de encontrar em esqueletos – que são mais comuns, mas não revelam 

tantos dados. Já o tártaro junta as qualidades de ambos. “Ele pode ser encontrado 

em todo lugar, fossiliza como um esqueleto e retém muitas informações”, explica 

Christina. Tudo porque os povos antigos tinham dificuldades de higiene bucal. 

Quando vamos ao dentista e fazemos uma limpeza, de 15 a 30 miligramas de tártaro 

são removidos. Milhares de anos atrás, uma pessoa chegava a acumular 600 

miligramas ao longo da vida. 

Atualmente, Christina está analisando dentes encontrados num cemitério 

medieval alemão do ano 1100. Mas sua equipe começou a coletar tártaro de 

pessoas vivas, com a intenção de formar um banco de dados para futuros 

pesquisadores. “Em nome dos futuros arqueólogos, gostaria de pedir: pensem duas 

vezes antes de escovar os dentes”, brinca.  
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TEXTO 10 (T10-P) 

VACINA PREVINE O VÍCIO EM CIGARRO 

 

SUBSTÂNCIA BLOQUEIA A AÇÃO DA NICOTINA NO ORGANISMO – IMPEDINDO QUE O INDIVÍDUO 

SINTA VONTADE (OU PRAZER) DE FUMAR 

 

O cigarro será varrido da face da Terra – e ninguém entenderá porque seus 

antepassados insistiam em consumir um produto que, além de fazer tão mal à 

saúde, não tem a menor graça. Esse cenário utópico poderá se tornar realidade 

graças a uma descoberta de cientistas da Universidade Cornell, nos EUA, que 

criaram uma vacina que bloqueia a nicotina – o princípio ativo do cigarro. Quando o 

indivíduo toma essa vacina, seu corpo recebe um novo gene. Esse gene passa a 

produzir anticorpos que se ligam à nicotina, impedindo que ela chegue ao cérebro. A 

invenção já foi testada com sucesso em ratos: bastou uma única dose par tornar os 

camundongos imunes à nicotina pelo resto da vida. É a primeira vez que uma vacina 

antinicotina funciona (uma versão anterior, conhecida como NicVAX, acabou 

fracassando após 11 anos de desenvolvimento). O medicamento poderia ser usado 

tanto para proteger quem não fuma quanto para ajudar os fumantes que desejam 

ser livres do vício. 

Como envolve a introdução de um novo gene no organismo, um processo 

bastante delicado, a vacina ainda terá de passar por muitos testes antes de chegar 

ao mercado. Mas isso deve acabar acontecendo. “Se o grau de eficiência que vimos 

for o mesmo para humanos, a vacina pode ser uma terapia preventiva efetiva para a 

dependência em nicotina”, diz o médico Ronald Crystal, líder do estudo. Milhões de 

vidas poderão ser salvas. E a humanidade poderá esquecer a era do tabaco. 
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TEXTO 11 (T11-P) 

ORGASMO 

 

O QUE ACONTECE NO CORPO DURANTE O ORGASMO? 

 

Primeiro, você fica besta, porque as modalidades racionais e o pensamento 

lógico são reduzidos no cérebro, resultado de um hipometabolismo dos lobos 

frontais. Daí, as regiões mais profundas e antigas, relacionadas aos instintos 

primitivos, à emoções e ao sistema de recompensa são ativadas: é o seu sistema 

límbico falando mais alto “Hipocampo, hipotálamo e córtex pré-frontal são 

orquestrados pelo núcleo acumbens, que dispara a produção de dopamina, 

precursora da adrenalina, e serotonina”, explica Jorge Pagura, neurologista, 

neurocirurgião e professor titular de neurologia e neurocirurgia da Faculdade de 

Medicina do ABC. 

Uma descarga de motivação e prazer aumenta a frequência cardíaca e 

respiratória e a pressão arterial, enquanto a ocitocina turbina o desejo e a sensação 

de conexão emocional. Depois da descarga elétrica, a amígdala chega para jogar 

água fria, ou melhor, endorfina. Ela desmancha prazeres, mas, acredite, é para o 

seu bem. Caso contrário, o corpo entraria em pane. 
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TEXTO 12 (T12-P) 

HOMENS COM BOCHECHAS ROSADAS SÃO MAIS ATRAENTES 

 

Já dissemos por aqui que pessoas que ficam vermelhas facilmente dão a 

impressão de serem mais confiáveis (e isso deixou um monte de tímido contente porque 

não é fácil ter seu próprio rosto denunciado quando você está com vergonha). Se você 

faz parte desse grupo e é homem, temos outra boa notícia: as mulheres acham 

bochechas vermelhas mais atraentes, também. 

Na verdade, o estudo não tem necessariamente a ver com o vermelho da timidez, 

mas com o corado natural da pele. Expliquemos: pesquisadores da Universidade de St. 

Andrews (Reino Unido) sugerem que as mulheres preferem homens com um tom de 

pele mais rosado. Mas não se pode exagerar: vermelhidão em excesso pode ter o efeito 

oposto e acabar afastando as pessoas por sinalizar agressividade. 

A pesquisa, publicada pela revista Evolutionary Psychology, foi realizada pelo 

professor David Perret, do Laboratório de Percepção de St. Andrews em colaboração 

com colegas das universidades de Norringham e Durham. No estudo, as mulheres 

foram convidadas a manipular imagens de rostos de homens para torná-los mais 

atraentes. Na maioria dos casos, elas mexeram na cor da pele do rosto dos caras, 

deixando-os mais vermelhos. 

Segundo os pesquisadores, elas apresentam essa preferência porque um brilho 

rosado é um sinal de boa circulação e, portanto, uma indicação de boa saúde em um 

parceiro em potencial. 

“O aumento da vermelhidão reforça a aparência de agressão, domínio e 

atratividade nos rostos dos homens quando visto pelas mulheres”, afirmou o professor 

David Perrett. 

A pesquisa sugere uma similaridade com as fêmeas de pássaros, que são mais 

atraídas a machos com cores fortes e brilhantes. Perrett explicou: “Isso é algo que nós 

compartilhamos com muitas outras espécies. Por exemplo, os bicos amarelos e as 

penas brilhantes de muitos pássaros podem ser entendidos como anúncios de quão 

saudáveis eles são.” Assim, as fêmeas dessas espécies preferem acasalar com os 

machos mais coloridos. “Mas este é o primeiro estudo em que isso tem sido 

demonstrado nos seres humanos”, completa.  
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TEXTO 13 (T13-P) 

QUANDO VOCÊ SE ISOLA POR MUITO TEMPO, SEU CÉREBRO MUDA – 

PASSA A SER MAIS DIFÍCIL SOCIALIZAR NOVAMENTE 

 

Um estudo da Universidade de Buffalo e da Escola de Medicina Monte Sinai 

(ambas dos Estados Unidos), publicado no site da revista Nature Neuroscience, 

revelou que isolar-se do convívio social por um período prolongado pode provocar 

alterações cerebrais que levam a mais isolamento. 

No experimento, ratos adultos foram isolados por oito semanas para que 

chegassem a um estado semelhante ao da depressão. Depois desse período, eles 

foram apresentados a um rato que nunca haviam visto antes.  

Apesar de serem normalmente sociáveis, aqueles que tinham sido isolados 

não mostraram qualquer interesse em interagir e evitaram o novo animal. 

Mas as mudanças não foram só no comportamento. A análise de tecido 

cerebral dos ratos isolados revelou que os níveis de produção de mielina no córtex 

pré-frontal, uma região do cérebro responsável pelo comportamento emocional, 

social e cognitivo, estava significativamente menor. A mielina, também chamada de 

matéria branca do cérebro, é um material gorduroso que envolve os axônios dos 

neurônios e lhes permite uma condução mais rápida e eficaz de impulsos nervosos. 

 

 


