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RESUMO 

 

 

Este estudo investiga as construções relativas de gerúndio restritivas e apositivas no 

português escrito brasileiro. O objetivo central é verificar as propriedades funcionais 

dessas construções e apontar alguns aspectos que expliquem a forma mais 

‘independente’ das orações relativas apositivas. Considerando as diferentes relações 

lógico-semânticas que emergem nos períodos com orações relativas, são analisados 

parâmetros morfossintáticos, semânticos e discursivos, como a equivalência entre 

orações relativas reduzidas e as desenvolvidas, a correferencialidade entre os sujeitos da 

oração relativa e da oração matriz, tempo e modo verbal da oração matriz e, por fim, 

tipo semântico do verbo da oração relativa. Analisam-se as orações relativas de 

gerúndio privilegiando-se o enfoque funcional, a partir da interdependência entre 

semântica e sintaxe e da perspectiva de se estudar a língua através de um continuum. O 

suporte teórico desta pesquisa é a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), a 

qual agrupa pressupostos teórico-metodológicos de autores como Givón (1995), Decat 

(2001), Oliveira (2001), Bispo (2009), Bybee (2010), Traugott e Trousdale (2013), 

Rosário (2016), entre outros. Em termos metodológicos, utilizam-se dados da língua 

portuguesa, extraídos do corpus sincrônico do Português Brasileiro, referente ao século 

XXI.  Esta pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, com ênfase nesta última 

modalidade. Foram analisados 114 dados. Quanto aos resultados, a pesquisa mostrou 

que o uso do gerúndio em construções relativas é bastante produtivo na escrita, e que as 

construções relativas apositivas podem ser caracterizadas como estruturas mais 

autônomas, apresentando maior independência semântica.  

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Gerúndio. Construção Relativa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the restrictive and appositive relative gerund constructions in 

Brazilian written Portuguese. The main objective is to verify the functional properties of 

these constructions and to point out some aspects that explain the more 'independent' 

form of the appositive relative clauses. Taking the different logical-semantic relations 

which emerge in the periods with relative clauses, morphosyntactic, semantic and 

discursive parameters are analyzed, such as the equivalence between non-finite and 

finite relative constructions, the co-referentiality between the subjects of the relative 

construction and the matrix clause, time and verbal mood of the matrix clause and 

semantic type of the verb of the relative construction. The relative gerund constructions 

are analyzed with emphasis on their functional aspects, considering the interdependence 

between semantics and syntax and also from a perspective of studying the language in a 

continuum point of view. The theoretical support of this paper is the Usage-based 

Functional Linguistics approach, which associates the theoretical and methodological 

assumptions of authors such as Givón (1995), Decat (2001), Oliveira (2001), Bispo 

(2009), Bybee (2010), Traugott and Trousdale (2013), Rosario (2016), among others. 

As regards the methodological procedures, the theoretical instrument is used to analyze 

the Portuguese language data, extracted from the Brazilian Portuguese corpus. This 

research has a quantitative and qualitative character, with emphasis in this last modality. 

114 data were analyzed. Regarding the results, the research showed that the use of the 

gerund in relative clauses is quite productive in writing, and the appositive relative 

clauses can be characterized as a more autonomous structure.  

 

Key-words: Functionalism. Gerund. Relative Construction. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho de orientação cognitivo-funcional tem por objetivo apresentar um 

estudo das construções relativas de gerúndio, as quais se configuram como um tema 

instigante para as discussões referentes à sintaxe do chamado período composto1. Para 

ilustrar o fenômeno em análise, vejamos os dados a seguir: 

 

 

(1) “Encontros. Alguns relatam encontros com parentes ou conhecidos já falecidos. Esses 

encontros às vezes aconteciam em condições terrenas, e às vezes em ambientes do outro 

mundo. Assim, por exemplo, uma mulher que passou pela morte temporária, ouviu os 

médicos dizendo para seus parentes, que ela estava morrendo. Tendo saído do corpo, viu 

os seus parentes e amigos falecidos. Ela os reconheceu e eles estavam alegres por 

reencontrá-la. Outra mulher viu seus parentes que a cumprimentavam e apertavam suas 

mãos. Eles estavam vestidos de branco, estavam contentes e pareciam felizes...".e de 

repente, virando de costas para mim, começaram a afastar-se.” 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/life_death_p.html) 

 

No dado (1), encontra-se em destaque a oração relativa de gerúndio do tipo 

restritiva, a qual possui como antecedente o sintagma nominal médicos. Neste dado, 

percebemos que a relativa restritiva apresenta uma informação indispensável para a 

interpretação do período, pois delimita seu antecedente, especificando quais médicos a 

mulher ouviu, ou seja, os que se comunicaram com os parentes da mulher em destaque. 

 

 

(2)  Antes de começar a segunda leitura, o celebrante, segurando com ambas as mãos um 

círio aceso e o turíbulo fumegante, traça um sinal da cruz e, voltando-se para a 

assembléia, exclama: "A luz de Cristo ilumina a todos!" enquanto isso, os fiéis, 

ajoelhados, se prostram profundamente, encostando a fronte até o chão. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/ano_liturgico_1b.htm) 

 

Em (2), encontramos uma oração relativa apositiva de gerúndio, que tem como 

antecedente o sintagma nominal o celebrante. Reconhecemos que a oração relativa em 

                                                            
1  Reconhecemos o termo período composto em acepção similar ao da tradição gramatical. 
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destaque acrescenta uma informação adicional ao sintagma nominal que a antecede, não 

sendo absolutamente obrigatória para a interpretação do período. 

Reconhecemos que, apesar de essas estruturas serem abordadas em nossas 

gramáticas e demais compêndios, as descrições são bastante lacônicas, o que demanda 

uma reelaboração mais detalhada e atualizada do tema. Ademais, neste trabalho, 

propõe-se uma abordagem construcional para o objeto de pesquisa, conferindo à 

pesquisa um tom de originalidade em relação à literatura já produzida sobre o tema. 

Nosso trabalho justifica-se pelo fato de as gramáticas tradicionais padronizarem 

as estruturas linguísticas utilizando, na maioria dos casos, exemplos abstratos e 

descontextualizados. Portanto, deixam algumas lacunas referentes aos usos flagrados na 

língua, estando os linguistas empenhados em descrevê-los a partir de dados.  

As orações relativas de gerúndio têm sido objeto de alguns estudos, sendo 

tratadas por gramáticos como Cunha e Cintra (2001) e Bechara (2015), e por linguistas, 

como Decat (2001), Oliveira (2001), Dias e Garcia Reis (2004) e Bispo (2009). Esses 

pesquisadores indicam que essas orações apresentam características diversificadas, tanto 

sintáticas, quanto semânticas e discursivas. 

Alinhados aos estudos de base funcionalista, que abordam as construções 

oracionais dentro de um continuum de integração sintático-semântica, levantamos a 

hipótese central de que as construções relativas de gerúndio do tipo restritiva 

encontram-se mais vinculadas à sua oração matriz, sendo classificadas dentro do grupo 

das subordinadas propriamente ditas. As relativas apositivas de gerúndio, por sua vez, 

encontram-se menos vinculadas à sua matriz e estão inseridas no grupo das hipotáticas. 

Essa hipótese desarticula a visão hegemônica de que a tradicional subordinação 

adjetiva é um fenômeno único. De fato, há similaridades quanto ao funcionamento de 

ambas as construções, mas as suas distinções precisam ser sublinhadas, visto que se 

prestam a objetivos discursivos distintos. 

O objetivo central das abordagens funcionalistas é o de explicitar as 

regularidades observadas no uso interativo da língua e identificar as condições 

discursivas em que tais usos ocorrem. A partir dessa premissa geral, traçamos o seguinte 

objetivo geral para esta pesquisa: Descrever as características sintáticas e semânticas 

das relativas de gerúndio em abordagem construcional. 

A partir desse objetivo geral, a fim de contribuir para a descrição das 

construções relativas de gerúndio, levantamos os seguintes objetivos específicos: 
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 Analisar qualitativa e quantitativamente os dados extraídos do corpus; 

 Verificar a questão da equivalência entre as relativas reduzidas de gerúndio e as 

relativas desenvolvidas; 

 Identificar o tempo e o modo verbal mais frequentes na oração matriz e, assim, 

descrever a relação existente entre a matriz e a relativa de gerúndio; 

 Analisar a correferencialidade entre os sujeitos da oração relativa de gerúndio e 

o da oração matriz;  

 Investigar o tipo semântico do verbo mais recorrente nessas construções. 

 

Com o intuito de perseguirmos os objetivos listados acima, investigamos 

diversas obras já escritas sobre o tema empreendido neste estudo e sobre temas afins. 

Buscamos também prover essa pesquisa com exemplificação, com a inclusão de dados 

não só do corpus mas também de outras obras constantes na bibliografia.  

No primeiro capítulo, é traçado um breve estudo sobre a trajetória do gerúndio 

no português brasileiro até os dias atuais e algumas análises sobre as construções 

gerundiais2, na ótica de gramáticos e outros pesquisadores. É abordado também um 

panorama funcional das orações relativas e, em seguida, das relativas de gerúndio. 

No segundo capítulo, os pressupostos teóricos adotados nesta pesquisa são 

descritos. Apresentam-se os conceitos principais da Linguística Funcional Centrada no 

Uso que servem de instrumentos para descrição e análise dos dados, como o princípio 

da iconicidade e o da marcação, e alguns conceitos funcionais ligados à conexão de 

orações, pautados nos estudos de Hopper e Traugott (1993) e Lehmann (1988). 

No terceiro capítulo, focalizamos os aspectos metodológicos adotados nas 

análises, incluindo-se o corpus (Corpus do Português Brasileiro) adotado, a natureza da 

pesquisa e os dados descartados ao longo do processo de investigação. 

No quarto capítulo, realiza-se a análise de dados, com um estudo funcional das 

construções relativas de gerúndio a partir de ocorrências do corpus, descrevendo 

características sintático-semânticas e pragmáticas das construções restritivas e 

apositivas. Também será analisada a relação das construções relativas de gerúndio com 

a oração matriz, bem como a equivalência entre as orações de gerúndio e as 

desenvolvidas (ou finitas). 
                                                            
2Neste trabalho, consideramos como equivalentes as seguintes expressões: orações gerundiais, gerúndios 
relativos, orações gerundivas, orações reduzidas de gerúndio e orações não finitas de gerúndio. 
Igualmente equivalentes são os termos oração e cláusula. Há, certamente, diferentes concepções teóricas 
subjacentes a cada termo aqui apresentado, mas preferimos não adentrar essa polêmica. 
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Evidenciamos, ainda, no capítulo 4, o tempo e modo verbal da oração matriz 

com que se relaciona a relativa de gerúndio, além da questão da correferencialidade 

entre os sujeitos da relativa e da oração matriz. Por último, focalizamos o tipo semântico 

do verbo da oração relativa de gerúndio.  

Na última parte do trabalho, nas considerações finais, expõem-se os resultados 

desta pesquisa, de modo a confirmar ou infirmar as hipóteses levantadas. Em seguida, 

apresentam-se as referências bibliográficas. 

 Investigar as construções relativas de gerúndio é um grande desafio, haja vista 

sua instabilidade categorial, comprovada normalmente pelos seus limites fluidos e 

sobreposições. Entretanto, entendemos que essa pesquisa oferece uma colaboração aos 

estudos linguísticos que se ressentem dessa lacuna na descrição do português em uso. 

Certamente muitos pontos ainda permanecerão em aberto e demandarão 

aprofundamentos, mas o objetivo é que uma agenda de trabalho se estabeleça, e essa 

dissertação é apenas um primeiro passo em prol dessa meta.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Este primeiro capítulo está organizado em três seções. Na primeira, discute-se a 

natureza do gerúndio, a partir de uma breve contextualização histórica, seguida das 

orações gerundiais. Em seguida, em 1.2, abordamos as orações relativas em geral. Por 

fim, em 1.3, focamos nosso objeto de pesquisa propriamente dito: as orações relativas 

de gerúndio. 

 

1.1 Gerúndio 

 

Antes de adentrarmos a questão do gerúndio em língua portuguesa, investigando 

o modo como é utilizado na contemporaneidade, dada a natureza sincrônica desta 

pesquisa, é válido fazermos uma breve incursão na língua latina, visto que algumas das 

propriedades do gerúndio em seus usos atuais são reflexos de propriedades atestadas 

preteritamente na língua que lhe deu origem.  

No latim, havia uma variedade de formas nominais que funcionavam ora como 

adjetivo, ora como nome ou, ainda, com valor adverbial. Os usos do gerúndio no 

português contemporâneo foram derivados da forma nominal do ablativo latino. Essa 

forma indicava várias circunstâncias, como causa, meio, instrumento, companhia, 

modo, qualidade, entre outras. No período tardio do latim, o ablativo do gerúndio 

ampliou seus usos, adquirindo “maior flexibilidade, exprimindo também outros valores 

semânticos” (CAMPOS, 1972, p. 9). 

Primeiramente, a forma do gerúndio dividia funções com as de particípio 

presente. Este modificava nomes, estrutura que originou o uso relativo. O gerúndio, por 

sua vez, modificava o objeto de um verbo, originando o uso adverbial. Porém, a partir 

do Período Imperial do Latim, o uso do particípio presente e do ablativo do gerúndio 

começaram a competir: 

 

 

No período clássico, havia uma distinção nítida entre o gerúndio e o 
particípio presente, porém, a partir do período imperial era comum 
encontrarem-se exemplos em que se usava um pelo outro, exatamente 
com o mesmo valor sintático. (CAMPOS, 1980, p. 3). 
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Em seus estudos, Stanko Skerlj (1926, p. 70) aponta que, ainda no latim, o 

particípio presente e o gerúndio estavam em competição ao exprimirem concomitância 

temporal entre dois termos: a ideia relativa e proposições circunstanciais (adverbiais) de 

modo, simultaneidade, tempo, causa, condição e concessão. 

Com o tempo, usos expressos anteriormente pelo particípio presente latino 

passaram a ser utilizados na forma do ablativo do gerúndio, ampliando as construções 

gerundiais em português (FERRARI, 1999). Assim, o ablativo do gerúndio se expandiu, 

assumindo funções relativas e adverbiais. 

Inicialmente, sob a ótica dos gramáticos normativistas, o gerúndio, no português, 

não foi aceito com todos os empregos sintáticos oriundos do particípio presente do 

latim. Segundo Simões (2007, p. 88), alguns sintaticistas, como Julio Moreira (1907), 

Leite de Vasconcellos (1911 apud SAID ALI, 1920/1975) e Epiphanio Dias (1918) 

afirmaram que muitos escritores erroneamente adaptaram o gerúndio ao português com 

usos que, em latim, eram exercidos pela forma verbal do particípio presente em –ant, 

como, por exemplo, nas perífrases aspectuais (erat dormiens), nas orações adjetivas 

(aqua fervens) e em construções em português que  possibilitavam a escrita com a 

preposição a + infinitivo (a correr). Eles não aceitaram o uso do gerúndio 

principalmente com função adjetiva, pelo fato de acreditarem que tal uso era fruto de 

galicismo3, sob o argumento de que jornalistas e escritores do século XIX haviam sido 

influenciados pela língua francesa.  

Em uma abordagem mais moderna, Mateus et alii (1989, p. 84) atestam que o 

gerúndio é definido como uma “forma morfologicamente ligada ao verbo mas com 

funções nominais, adjectivais ou adverbiais que, sintacticamente, ocorre em regra em 

orações dependentes de uma oração finita”. Ainda na visão das autoras, a função do 

gerúndio é a de localizador temporal em relação ao tempo expresso pela oração finita de 

que depende, mas não exprime, por si só, um tempo natural, e sim, um tempo anterior, 

simultâneo ou posterior ao tempo expresso pela oração a que se liga. Podemos explicitar 

melhor a ideia de localizador temporal emergida pelo gerúndio, a partir da análise da 

ocorrência a seguir: 

 

                                                            
3 Palavra, locução ou construção peculiar à língua francesa. 
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(3) Eu o toquei, e foi como se simplesmente o atravessasse... Depois, de repente, eu estava 

no campo de batalha, onde fui ferido e vi enfermeiros, recolhendo os feridos. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/life_death_p.html) 

 

 

Na ocorrência em (3), percebemos que o tempo expresso pela oração de 

gerúndio recolhendo os feridos acontece simultaneamente ao tempo expresso pela 

oração vi enfermeiro. O sujeito da oração finita designa alguém que viu enfermeiros ao 

mesmo tempo em que enfermeiros recolhiam os feridos. Há, portanto, uma relação de 

simultaneidade entre oração gerundiva e oração matriz. 

 Ao estabelecer uma oposição entre as orações finitas e orações não finitas, 

alguns gramáticos e linguistas tratam as orações de gerúndio como subordinadas 

reduzidas (MATEUS et alii, 1983). Nesses casos, apesar de apresentar o verbo em uma 

forma nominal, o gerúndio possui sujeito correferencial ao da oração matriz, 

constituindo orações fortemente integradas, dispensando conectivo. Esse é um dos 

pressupostos que conduzem alguns gramáticos tradicionais a tratar as orações de 

gerúndio como instância do processo de subordinação (GARCIA REIS, 2010, p. 38).  

Bechara (2015) destaca a não coincidência do tratamento dado às orações 

reduzidas pela gramática portuguesa. O autor considera que a relação predicativa é 

caracterizada pela presença do verbo na forma finita, portanto a construção com verbo 

nas formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio) não constitui oração, sendo “uma 

subunidade da oração, um termo dela, quase sempre como um adjunto adnominal ou 

adverbial” (BECHARA, 2015, p. 529). Ainda segundo Bechara (2015, p. 530), alguns 

autores classificam como reduzidas (ou por vezes, utilizam o estatuto de “orações à 

parte”) somente as orações de infinitivo e gerúndio, considerando as orações de 

particípio como termos oracionais. 

 Outros autores, por sua vez, consideram as orações reduzidas como uma 

minioração ou small clause4. Moraes de Castilho (2005, p. 57) afirma que uma 

minioração “não é a projeção de uma categoria funcional, mas a projeção lexical do 

predicado, sendo que o sujeito ocupa o lugar de especificador dessa projeção ou é 

adjungido a ele”. Simões (2007, p. 216) explica que o predicado de uma minioração é 
                                                            
4 “Small clause theory is based on the conviction that this semantic relation is reflected uniformly in 
constituent structure, in the sense that the subject/predicate relation is always enconded syntactally in 
terms of a pair of sister constituents,..” (STOWELL 1995, p. 271 apud MORAES DE CASTILHO, 2005, 
p. 57) 
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composto por um verbo em sua forma não finita, ou até um adjetivo, uma preposição ou 

um nome. 

É consenso entre muitos estudiosos da língua que o gerúndio possui uma 

ambiguidade que lhe permite funcionar como nome ou como advérbio, desdobrando-se 

em orações adjetivas, ligando-se a um nome, podendo desempenhar função sintática 

como sujeito, objeto direto e outros; e como advérbio, ao expressar circunstâncias 

ligadas ao estado de coisas encontrado na oração principal a que se refere. Ao expressar 

um uso circunstancial, o gerúndio pode ocorrer com sujeitos idênticos ao da oração 

núcleo, uso mais prototípico, ou com sujeitos distintos (SIMÕES, 2004). 

Essas observações vêm ao encontro do objeto desta pesquisa. Afinal, o gerúndio 

pode funcionar, como vem sendo atestado pelos autores, como uma oração relativa não 

finita. O uso dessa forma nominal tem sido muito atrelado aos usos adverbiais, mas, 

como se verá,defendemos que seu uso na função relativa também precisa ser 

investigado e descrito. 

Haiman (1985) aborda o estatuto ambíguo das orações de gerúndio. O autor 

apresenta propriedades que caracterizam tais orações, como a redução e a incorporação, 

e ambas podem ser duplamente motivadas. Em relação à motivação econômica, as 

orações de gerúndio são reduzidas e incorporadas às orações que se articulam, em um 

mecanismo próximo ao processo de coordenação. Já a segunda motivação refere-se à 

iconicidade. As orações de gerúndio são reduzidas e incorporadas, pois refletem 

material pano de fundo referente à oração matriz, próximas ao processo de 

subordinação. 

Há diversos estudos linguísticos de caráter funcionalista a respeito das orações 

subordinadas, porém, em menor quantidade, estão os estudos que focam as orações 

gerundiais. Em grande parte, as orações de gerúndio são abordadas junto com outros 

temas, e observa-se que não há acordo entre os gramáticos em relação ao estatuto 

sintático dessas estruturas. 

Lehmann (1988) defende que as orações complexas sejam investigadas segundo 

seis parâmetros. São eles: degradação hierárquica da oração subordinada, nível sintático 

do constituinte ao nível sintático da oração, dessentencialização da oração subordinada, 

gramaticalização do verbo da oração principal, entrelaçamento das duas orações e 

explicitude da ligação. Quanto mais a oração sofre perda de um desses parâmetros, mais 

nominalizada se torna. As gerundiais, por exemplo, constituem um exemplo do 
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processo de dessentencialização, o qual abordaremos detalhadamente no capítulo 

referente à fundamentação teórica. 

Em relação ao tempo expresso pelas cláusulas de gerúndio, Cunha e Cintra 

(2007, p.504-506) afirmam que a forma simples do gerúndio expressa uma ação em 

progresso, que pode ser anterior, posterior ou simultânea à ação do verbo da oração 

matriz. Segundo os autores, o valor semântico expresso pelo gerúndio depende, em 

grande parte, da posição dessa forma nominal do verbo na oração. Com base em 

exemplos fornecidos pelos próprios autores, vejamos o que eles afirmam quanto a esse 

tópico: 

 

 O gerúndio localizado no início do período expressa uma ação realizada 

imediatamente antes da ação realizada na oração matriz, como podemos perceber no 

exemplo a seguir: 

 

(a) “Proferindo estas palavras, o gardingo atravessou rapidamente a caverna e desapareceu 

nas trevas exteriores.” 

 

Ou uma ação que começou antes ou no mesmo momento da ação realizada na oração 

matriz e que possui uma continuidade. 

 

(b) “Estalando de dor de cabeça, insone, tenho o coração vazio e amargo.” 

 

 O gerúndio, ao lado de verbo principal, equivale a um adjunto adverbial de 

modo, expressando uma ação concomitante, como podemos atestar no exemplo abaixo: 

 

(c) “Maciel ouvia sorrindo.” 

 

 O gerúndio posposto à oração principal denota uma ação posterior e, geralmente, 

equivale a uma construção coordenada iniciada pela conjunção e. 

 

(d) “As trajectórias recomeçaram, processando-se a um ritmo regular.” (F. Botelho, X, 

158.) 
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Cunha e Cintra (2007, p. 506-508) mencionam ainda que a forma do gerúndio, 

ao aparecer em repetição, expressa uma ideia de progressão indefinida, e que 

popularmente o gerúndio substitui a forma imperativa. Por exemplo, em “Andando!”, o 

gerúndio equivale, segundo os autores, ao mesmo que “Vá andando! Ande!”, 

expressando uma ordem.  

Ao abordar as construções perifrásticas, os mesmos autores afirmam que o 

gerúndio acompanha os verbos auxiliares estar, andar, ir e vir, os quais indicam ação 

durativa em diferentes graus: 

 

 

 Estar: a ação acontece simultaneamente com a enunciação. 

 

(e) “Estavam todos dormindo, 

               Estavam todos deitados,  

Dormindo,  

Profundamente.” 

 

 Andar: ideia de ação repetitiva e intensidade. 

 

(f) “A população andava agora vivendo dias grandes de chuva, ainda meio arrelampada 

com aquela prodigalidade da natureza.” 

 

 Ir: a ação acontece progressivamente ou em momentos sucessivos. 

 

(g) “Vagaroso, o tempo foi passando.” 

 

 Vir: a ação se desenvolve direcionando-se ao momento ou lugar em que se localiza o 

enunciador. 

 

(h) “Vinha amanhecendo, ainda havia um resto de escuridão, era difícil enxergar as coisas 

afastadas.” 

 

 

Conforme Cunha e Cintra (2007), é possível o uso do gerúndio em construções 

relativas expressando uma ação em progresso anterior, posterior e simultânea à ação do 
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verbo da oração matriz. Essa é uma importante informação a ser atestada em nossa 

análise de dados. Por ora, vejamos um dado para fins de exemplificação: 

 

 

(4) “Monica  

Sonhei com um enorme satélite caindo perto da cidade onde eu moro e que destruia 

tudo, ouve um grande choque que devastou tudo, eu via fogo e destruição por todos os 

lados, que será q isso significa??” 

(http://www.meus-sonhos.org/sonhos/1378-sonho-com-o-fim-do-mundo) 

 

 

Em (4), a oração relativa de gerúndio (caindo perto da cidade) expressa uma 

ação em progresso realizada posteriormente à ação realizada na oração matriz (Sonhei 

com um enorme satélite).Logo, as afirmações dos autores coadunam-se, pelo menos 

nesse ponto, com os usos atuais do gerúndio em nossos dados. 

Em suma, podemos concluir que as orações de gerúndio remontam à fase inicial 

do português e provêm,em partes,da incorporação das funções do particípio presente 

latino. Atualmente, a forma gerundiva é bastante utilizada e seus usos têm se expandido, 

principalmente na modalidade escrita, “para dar forma concisa e elegante a toda sorte de 

orações subordinadas” (SAID ALI, 1920/1975, p. 50), tornando-se em português muito 

produtivo em termos sintáticos, semânticos e pragmáticos.  

Nas próximas seções, será abordado o gerúndio em construções relativas, bem 

como suas funções sintático-semânticas nesse grupo de construções. Mas antes vejamos 

algumas informações importantes sobre as orações relativas. 

 

 

 

1.2 Orações Relativas 
 

As orações relativas são descritas, nas gramáticas normativas, como orações que 

são introduzidas por um pronome relativo, que modifica um grupo nominal dentro de 

um sintagma nominal complexo. São orações que valem por adjetivos, funcionando, 

assim, como adjuntos adnominais (LIMA, 1986). 
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 Devido a essa funcionalidade, são conhecidas na tradição como orações 

adjetivas e pertencem ao grupo das subordinadas, ao lado das substantivas e adverbiais 

(VELOSO, 2013, p. 2061). As orações relativas são divididas em dois grupos: as 

restritivas e as explicativas. No decorrer deste capítulo, trabalharemos com ocorrências 

de ambos os tipos, porém um detalhamento desses dois grupos só será feito no capítulo 

referente à análise de dados.  

Vejamos a seguir algumas descrições das orações adjetivas baseadas nos estudos 

de gramáticos brasileiros: 

 

 

Quadro 1 - Descrição das orações adjetivas 

CUNHA e CINTRA  

(1985, p. 586) 

“As orações subordinadas adjetivas vêm normalmente 

introduzidas por um pronome relativo, e exercem a função de 

adjunto adnominal de um substantivo ou pronome antecedente.” 

TERRA  

(1997, p. 254) 

“Orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a 

função sintática de adjunto adnominal, função própria do 

adjetivo.”  

ROCHA LIMA  

(1999, p. 268) 

“Essas orações, que valem por adjetivos, funcionam como 

adjunto adnominal.” 

MAGALHÃES & CEREJA 

(2000, p. 33) 

“Oração subordinada adjetiva é aquela que tem o valor de 

adjetivo, pois cumpre o papel de determinar um substantivo 

(nome ou pronome) antecedente.” 

BECHARA  

(2002, p. 33) 

“As orações adjetivas iniciam-se por pronome relativo que, além 

de marcar a subordinação, exerce uma função sintática da 

oração a que pertence.” 

AZEREDO  

(2008, p. 218) 

“Um sintagma adjetival (SAdj.) pode apresentar-se sob a forma 

de uma oração que se chama, por isso mesmo, oração adjetiva.” 

 

 

Kenedy (2002, p. 2), em uma abordagem funcional das adjetivas, ratifica a 

descrição acima apresentada por Cunha e Cintra (1985, p. 586), afirmando que “a 

cláusula relativa é uma construção de valor adjetivo ou apositivo que faz referência a 

um elemento nominal, com o objetivo de lhe delimitar a extensão significativa, 

restringindo ou comentando o conteúdo semântico nele contido”. Também a esse 

respeito, Comrie e Horie (1995, p. 65), ao tratar da oposição entre complement clauses 
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(orações substantivas) e relative clauses (orações relativas), afirmam que “o uso 

prototípico de uma cláusula relativa é como um atributo a um nome5”. 

Conforme previsto nas descrições acima, reconhecemos que as orações relativas 

fazem referência a um sintagma nominal antecedente, tendo a função de um adjunto 

adnominal, e que o pronome relativo possui um papel relevante para a estruturação das 

orações relativas devido, principalmente, a sua dupla função: conectar orações e retomar 

um elemento precedente. 

Segundo Veloso (2013, p. 2063), uma das propriedades mais importantes das 

orações adjetivas é a presença de um pronome relativo (variável ou invariável), como, 

por exemplo, a palavra simples que, ou um grupo mais complexo como o que, o qual (e 

suas flexões), conhecido também este último como locução relativa. O pronome relativo 

ou a locução relativa retoma dentro da oração um nome ou um grupo nominal 

pertencente à oração que o antecede. Por esse motivo, esse SN é chamado antecedente. 

Trata-se de um elemento modificado pela oração relativa. Vejamos a ocorrência em (5): 

 

 

(5) A história que começa na famosa “festa na casa da Helô” e envolve figuras públicas e 

populares que através de muita luta, representaram um expoente para a democracia. 

(https://laamoraa.wordpress.com/2012/10/08/o-ano-que-nao-terminou/) 

 

 

O pronome relativo que, em (5), retoma o SN A história, sendo este o 

antecedente da oração relativa. Essa é a configuração básica das orações relativas em 

língua portuguesa, na forma finita: antecedente + oração relativa. 

Luft (1978, p. 153), ao analisar as orações subordinadas adjetivas, afirma que as 

do tipo restritiva podem ser introduzidas por um pronome relativo, por onde, como, 

quando (quando o antecedente é um substantivo) e quanto (precedido de tudo, todos). 

Vejamos um dado com o uso de onde: 

 

 

(6) Centralizar o atendimento em Teresina, sem estruturar os hospitais regionais é uma 

verdadeira seleção de quem vai ter uma chance de continuar vivendo. Ou então é 

melhor seguirmos o caminho mais fácil: bater palmas para o governo, fingir que o 

                                                            
5 “The prototypical use of a relative clause is an attribute to a noun...”(COMRIE e HORIE, 1995, p. 65) 
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Estado está fazendo sua parte, enquanto centenas ou milhares de anônimos piauienses 

estão morrendo sem direito à saúde no lugar onde escolheram para viver.  

(https://180graus.com/aquiles-nairo/governo-do-samu-aereo-no-pi-e-o-mesmo-que 

esquece-hospitais-regionais-que-nao-funcionam) 

 

 

Em (6), o relativo onde tem como antecedente o SN o lugar, o qual funciona 

como adjunto adverbial na oração anterior. Por meio da análise do cotexto, fica claro 

que esse nome (lugar) se refere a Teresina, capital do Piauí.  

Alguns autores, dentre eles, Veloso (2013), tratam as formas onde, como e 

quando como pró-formas adverbiais, por possuírem valores semânticos específicos. De 

fato, normalmente onde possui traço de lugar, como traço de modo e quando traço de 

tempo. Portanto, esses pronomes ou advérbios equivalem a ‘em que lugar’, ‘de que 

modo’ e ‘em que tempo’, respectivamente.  

A flutuação categorial entre pronomes relativos e advérbios relativos tem 

conduzido alguns pesquisadores a considerar esses elementos de conexão sob o rótulo 

genérico de relativos, como fizemos com relação à análise do dado (6), anteriormente 

apresentado. Assim, utiliza-se um hiperônimo capaz de designar o elemento responsável 

por apontar o antecedente na oração a que a adjetiva se liga. 

Outro ponto bastante discutível entre os gramáticos diz respeito ao conectivo 

como. Cunha e Cintra (1985) não citam como no grupo dos pronomes ou advérbios 

relativos. Já Rocha Lima (1999, p. 269) trata essa partícula como um advérbio relativo, 

ao lado de onde e quando. Além disso, o autor afirma que os pronomes relativos 

desempenham diferentes funções sintáticas na oração, e os advérbios relativos 

funcionam somente como adjuntos adverbiais. Bechara (2015, p. 487) menciona como 

pertencendo à categoria dos advérbios relativos, podendo ser substituído por o modo 

pelo qual. 

Neves (2000, p. 372-373) cita como na qualidade de um pronome relativo que 

nunca se refere a pessoa e que ocorre com um antecedente que veicula o matiz 

semântico de modo. Vejamos: 

 

(7) Acho válido questionar a legitimidade de certas práticas baseadas em distorções de 

conceitos diplomáticos e de apontar uma falha não só na administração da situação, mas 
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também na forma como enxergamos determinados acontecimentos. Certamente essa 

atitude dita de reciprocidade vai causar um certo “alivio” e uma sensação de justiça por 

parte de quem viaja pro exterior com anseio de ser barrado na imigração, e torcer pra 

que a repercussão não seja fogo de 

palha!(http://www.coisaparecida.com/2012/03/brasil-lei-de-imigracao/) 

 

Em (7), ocorre uma oração adjetiva introduzida pelo relativo como, tendo como 

antecedente o sintagma nominal forma, o qual veicula um valor semântico modal. 

Assim, o uso de como (de caráter fortemente modal) é propiciado pelo uso do 

antecedente, igualmente pertencente ao campo semântico de modo. 

Ainda no que tange aos pronomes relativos, Azeredo (2008, p. 211) os denomina 

de transpositores. A transposição, segundo Azeredo (2008, p.211), é o “processo pelo 

qual se formam sintagmas derivacionais de outras unidades, as quais podem ser 

sintagmas básicos ou orações”. Sendo assim, o autor define transposição como sendo 

um processo gramatical, e os transpositores, pertencentes a um número infinito de 

construções. 

Em relação às orações relativas propriamente ditas, Azeredo (2008, p. 221) 

assevera que podem expressar um conteúdo circunstancial de causa, concessão, 

condição, finalidade, resultado. Nesse âmbito da questão, Castilho (2010, p. 371) 

também aborda conteúdos circunstanciais de finalidade e de causalidade. No exemplo 

abaixo, extraído de Azeredo (2008, p. 222), o pronome relativo se liga ao sintagma 

nominal meu primo, e ao mesmo tempo carrega em si um valor circunstancial de causa 

em relação à oração anterior: 

 

 

(i) “Meu primo, que conhece bem esta cidade, pode nos servir de guia. ( = já que conhece 

bem esta cidade)”. 

 

São perceptíveis as diferentes funções que o pronome relativo desempenha. De 

acordo com a Nueva gramática de La Lengua Española (2010, p. 836), esse pronome 

possui tripla função: é nexo de subordinação introduzindo a cláusula como oração 

dependente, possui um papel sintático na oração subordinada (sujeito, objeto 

direto/indireto, adjunto, etc.) e, por último, possui natureza anafórica, relacionando 
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semanticamente a oração relativa ao sintagma nominal que modifica. Podemos perceber 

tais funções na ocorrência em (8): 

 

(8) O artigo cita um estudioso que diz: “Crianças são economicamente inúteis, mas 

emocionalmente inestimáveis”. 

(http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2010/08/mentiram-pra-mim-ter-filhos-nao-

traz.html) 

 

 

O pronome relativo que, na ocorrência em (8), funciona como nexo subordinante 

entre as orações, possui papel sintático de sujeito e tem como antecedente o sintagma 

nominal estudioso. Trata-se, portanto, de um prototípico pronome relativo. 

Reiteramos que esse sintagma nominal modificado pela oração relativa que o 

precede recebe o nome de antecedente ou elemento relativizado. Entre o pronome 

relativo e o antecedente, há uma relação anafórica como já citado, de modo que o 

conteúdo léxico do antecedente se reproduz no relativo. 

Veloso (2013, p. 2066), em seus estudos sobre as propriedades das orações 

relativas, aborda a natureza explícita e implícita do antecedente. Vejamos mais dois 

dados e uma breve análise de ambos: 

 

(9) a. O Brasil é o país que mais tem cursos de Direito no mundo todo! 

(https://www.mundovestibular.com.br/articles/6531/1/Curso-de-

Direito/Paacutegina1.html) 

b. Descobri também que ser pai ou mãe, não é simplesmente fecundar alguém, mas 

principalmente participar da vida de quem se ama. 

(https://www.mundodasmensagens.com/depoimentos/c/depoimentos-comemorativos/) 

 

 

Em (9a), a oração relativa tem um antecedente explícito, representado pelo nome 

país, que funciona como predicativo na primeira oração.Assim, nesse caso, temos uma 

construção relativa com antecedente explícito. Diferente de (9a), em (9b), o antecedente 

da locução relativa é subentendido por traços semânticos humanos encontrados no 

cotexto, ou seja, há uma construção relativa com antecedente implícito. 
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A relação estabelecida entre a oração relativa e seu antecedente possui diferentes 

características prosódicas, semânticas e sintáticas. Segundo Veloso (2013, p. 2067), as 

orações relativas podem constituir um só grupo sintático e prosódico quando pertencem 

ao mesmo sintagma nominal que o nome relativizado. Neste caso, são conhecidas como 

orações relativas restritivas, sem pausa, sem o uso de qualquer pontuação para separá-

las do antecedente na escrita. Vejamos um dado: 

 

 

(10) Sobre os protestos que reuniram milhares de pessoas em cidades no Brasil e no 

exterior, Bolsonaro afirma ter visto “só um vulto no Rio de Janeiro e em São Paulo”. 

“No resto do Brasil, foi um desastre. São apenas minorias contra mim, não existe isso 

de rejeição de eleitorado feminino ao meu nome”, comentou. 

(http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/bolsonaro-agora-diz-na-o-ter-nada-para 

fazer-em-caso-de-derrota-afirma-site/425836) 

 

 
 

Em construções como em (10), a oração relativa restringe o conteúdo denotado 

na oração matriz, mais especificamente o sintagma nominal os protestos. Neste caso, a 

oração relativa é do tipo restritiva e fornece uma descrição mais detalhada de seu 

antecedente na medida em que o especifica ao delimitar quais protestos Bolsonaro 

afirma ter visto. 

Em contrapartida, as orações relativas que formam um grupo sintático e 

prosódico autônomo, destacando-se do resto do sintagma nominal, são conhecidas como 

orações relativas explicativas ou apositivas, sendo marcadas em relação a seu 

antecedente por uma pausa representada na escrita por vírgula, travessões e parênteses. 

Vejamos um dado de uma oração relativa apositiva: 

 

 

(11) Talíssia conversa com Santiago e apoia o amigo. Jade e Pérola incentivam 

Michael a retomar as mensagens com Santiago. Dandara discute com Leonor, que 

decide aplicar uma prova surpresa para a turma. Gabriela se surpreende com Álvaro e 

seu gosto pela leitura. Leonor fala com Marcelo sobre o comportamento de Dandara. 

(https://revistaquem.globo.com/TV-e-Novelas/resumos/noticia/2018/09/malhacao-

vidas-brasileiras-resumos-dos-capitulos-de-1-5-de-outubro.html) 
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A oração relativa apositiva em destaque veicula uma informação nova referente 

ao antecedente, representado pelo sintagma nominal Leonor.  Bechara (2015, p. 485) 

afirma que a informação veiculada pela oração relativa apositiva “alude a uma 

particularidade que não modifica a referência do antecedente e que, por ser mero 

apêndice, pode ser dispensada sem prejuízo total da mensagem”. Atestamos a validade 

da afirmação trazida pelo autor ao percebermos que não há grave prejuízo sintático-

semântico se retirarmos a oração relativa apositiva do período, no dado acima. 

Segundo nossa concepção teórica de língua a saber, a Línguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU), as construções constituem uma rede com pareamentos de 

forma e significado, não podemos afirmar que as apositivas sejam totalmente 

dispensáveis. Afinal, discursivamente, não há informações dispensáveis. Assim, se há 

forma, há significado. Contudo, podemos admitir que as orações relativas apositivas são 

“dispensáveis” no sentido de que, se eliminadas, acarretam menor prejuízo semântico ao 

entendimento das matrizes. No caso das restritivas, a eliminação da relativa acarreta 

maior prejuízo semântico. Em outras palavras, essa é uma questão de gradiência, sem 

possibilidade de asserções muito categóricas. 

Outra distinção em relação às apositivas está relacionada com o antecedente, que 

pode ser nominal ou frásico (VELOSO, 2013, p. 2069). As orações relativas 

apresentadas até o momento (com exceção de 9b) são orações relativas de nome, por 

terem como antecedente um sintagma nominal explícito, o qual não engloba toda porção 

da oração matriz. O sintagma nominal expresso na oração relativa de nome também 

pode estar implícito. Vejamos um dado a fim de ratificar tal afirmação:  

 

 

(12) Os peixes da amostra deverão ser analisados nos próximos dias e a análise 

vai ajudar a identificar a origem da descarga poluente. "É uma vergonha, tem de se 

punir quem fez isto", disse Manuel Antunes, residente naquela freguesia e 

frequentador do café situado mesmo ao lado do local onde se acumulavam os 

peixes mortos, numa ponte na rua de São Cláudio. 

(https://www.jn.pt/local/noticias/braga/guimaraes/interior/mais-de-100-peixes 

mortos-em-afluente-do-rio-ave-em-guimaraes-9918566.html) 
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Em (12), a oração relativa não tem qualquer antecedente “visível”. 

Entretanto, a presença do pronome relativo quem, o qual possui traço semântico [+ 

humano], possibilita a identificação de um antecedente com esse traço no período 

complexo. Portanto, defendemos que existe, em (12), um sintagma nominal 

implícito equivalente a alguém, visto que é possível fazermos essa inferência. 

Em contrapartida, as orações relativas de frase são sempre apositivas (VELOSO, 

2013, p. 2069), pois se referem a toda informação trazida na oração matriz, não podendo 

restringir o espaço denotativo a partir do qual se identifica o antecedente. Observe-se 

um exemplo de uma oração relativa de frase: 

 

 

(13)  Em menos de oito meses, o consumo global exauriu tudo o que a natureza 

consegue repor em um ano e, entre setembro e dezembro, o planeta vai operar no 

vermelho, o que causa danos ao meio ambiente. 

(http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-08-24/consumo-ultrapassou-

capacidade-de-renovacao-que-terra-poderia-oferecer-em-2013) 

 

 

 

Em (13), a locução relativa o que tem como antecedente toda porção textual 

anterior, no parágrafo. Nesse sentido, a oração destacada é um exemplo de relativa 

frásica, com antecedente cujo escopo é muito maior que um simples nome. 

Cunha e Cintra (2007, p. 171) não registram a oração relativa frásica, pois 

consideram o pronome o como aposto em referência à oração precedente. Vejamos o 

dado abaixo, extraído da obra de Cunha e Cintra: 

 

(j) “Pediu que lhe fornecessem papel de carta e que lhe restituíssem a sua caneta, o que lhe 

foi concedido.” 

 

 

O fato de os autores acima citados considerarem o pronome o como aposto é 

justificado também pelo emprego da vírgula. Assim, à luz dessa segunda possibilidade 

de análise, a oração relativa que lhe foi concedido teria como antecedente o pronome o, 

e não uma frase. 
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Até aqui, foi apresentada uma breve introdução sobre as orações relativas em 

geral. Ao abordarmos as relativas reduzidas de gerúndio, será realizado um recorte 

sobre motivações discursivo-pragmáticas, a fim de que sejam explicitadas as 

propriedades funcionais dessas construções. 

 

 

1.3 Orações relativas de gerúndio 

 

 

As orações reduzidas em geral (em oposição às desenvolvidas) são orações 

dependentes, não são introduzidas por relativo nem por conjunção subordinativa e 

apresentam forma verbal não finita: infinitivo, particípio e gerúndio (CUNHA & 

CINTRA, 2007, p. 623-624). Nesta seção, apresentamos algumas características 

próprias especificamente do uso do gerúndio em orações relativas,com base na visão de 

alguns autores, como Campos (1972), Cunha e Cintra (2001), Rocha Lima (2011) e 

Bechara (2015). 

Sob a ótica da LFCU, consideramos além dos aspectos formais tratados pela 

tradição gramatical, aspectos semânticos e pragmáticos das orações relativas de 

gerúndio. Entendemos que essas construções devem ser vistas como opções à 

disposição do falante, proporcionadas pela gramática da língua, para a organização da 

informação, com fins de atingir determinados propósitos comunicativos. 

A partir dos estudos realizados para este trabalho, identificamos que as reduzidas 

de gerúndio compartilham algumas funções sintáticas das orações relativas 

desenvolvidas: fazem referência ao sujeito, ao objeto direto, ao objeto indireto, ao 

adjunto, ao predicativo que se encontra na oração matriz, ou ainda a outra oração. 

Vejamos um dado: 

 

 

(14) “...No congresso da SOPCOM que terminou este fim de semana (blog com 

pormenores aqui) foi muito discutido o futuro do jornalismo, não apenas nas sessões 

temáticas específicas, mas também noutras sessões, incluindo as plenárias. Embora a 

necessidade de mudança seja já assumida como uma quase inevitabilidade há 

divergências e, sobretudo, incertezas sobre os caminhos a […]” 
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(https://atrium.wordpress.com/?s=excluindo/ bbc online vai ter que mudar/ 5/07/04 3:50 

PM'|) 

 

 

As orações complexas são representadas por duas estruturas, que correspondem 

a oração matriz e oração relativa. Em (14), a oração relativa de gerúndio refere-se ao 

sintagma nominal sessões, que funciona como um adjunto adverbial da oração matriz 

anteposta. Tanto as relativas reduzidas quanto as desenvolvidas fazem referência a um 

sintagma nominal anterior, diferenciando-se a reduzida pela ausência de pronome ou 

advérbio relativo. 

Cunha e Cintra (2001, p. 615, grifos dos autores) afirmam que, “como o 

gerúndio tem principalmente significado temporal, as REDUZIDAS por ele formadas 

correspondem, na maioria dos casos, às ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

TEMPORAIS”, porém, não deixam de abordar o gerúndio em construções relativas.  

De fato, os autores afirmam que o uso do gerúndio relativo expressando uma 

atividade atual e passageira é antigo no idioma e que tal uso vigora na língua até os dias 

atuais. Para ratificar a ideia de atividade passageira expressa pelo gerúndio relativo, os 

autores apresentam em sua obra duas passagens, uma do final do século XIII e início do 

século XIV e a outra do começo do século XVIII:  

 

(k) “Ela tragia na mão 

um papagaio mui fremoso,  

cantando [=que cantava] mui saboroso...”6 

 

 

(l) “Vi um menino cantando.”7 

 

Cunha e Cintra (2001, p. 614) apontam ainda que o gerúndio, como 

representante de uma construção relativa, designa um modo de ser ou uma atividade 

permanente em relação a seu referente, e explicitam essa ideia através da ocorrência 

apresentada a seguir: “Meu coração é pórtico partido / Dando excessivamente sobre o 

                                                            
6  Dado retirado de Cunha e Cintra (2001, p. 614), referente ao fim do século XIII e início do século XIV. 
7 Dado retirado de Cunha e Cintra (2001, p. 614), referente ao século XVIII. 
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mar./”8 Observamos que a oração relativa de gerúndio, de fato, expressa uma atividade 

permanente em relação a seu antecedente.  

Como verificaremos de forma mais detalhada adiante, a partir das análises feitas 

em nosso corpus, de fato, há construções com o gerúndio relativo indicando a noção de 

atividade permanente em pleno uso no português atual. Vejamos: 

 

 

(15) Com tantas faculdades oferecendo o curso de Engenharia de Produção, não vai ser 

difícil encontrar uma perto da sua casa. 

O importante mesmo é verificar se a instituição escolhida é reconhecida e tem 

autorização do Ministério da Educação (MEC) para funcionar. É o reconhecimento do 

MEC que garante a validade do diploma em todo o território nacional. 

(https://www.mundovestibular.com.br/articles/14009/1/Curso-de-Engenharia-de-

Producao/Paacutegina1.html)  

 

 

Em (15), a oração relativa de gerúndio oferecendo o curso de Engenharia de 

Produção expressa uma atividade permanente em relação ao SN faculdades que a 

antecede. Em outras palavras, entende-se que muitas faculdades possuem a atividade 

permanente de oferecer o curso de Engenharia de Produção. 

Rocha Lima (2011) admite que só existem orações reduzidas de gerúndio dos 

tipos ADJETIVAS e ADVERBIAIS. Em relação às adjetivas, o autor afirma que: 

 

 
 

Somente ocorre com o chamado gerúndio progressivo, o qual, preso a 
um substantivo, ou pronome, da oração principal (e não a um verbo), 
expressa uma ação em desenvolvimento, um fato que está se passando 
momentaneamente com o ser representado por este substantivo ou 
pronome. (ROCHA LIMA, 2011, p. 340) 

 
 
 

O autor acrescenta ainda que o gerúndio em construções relativas equivale a 

uma expressão formada de a+infinitivo e ilustra essa ideia por meio do exemplo “Vede 

Jesus / despejando os vendilhões do templo9” Percebemos que, no exemplo oferecido 

                                                            
8Dado retirado de Cunha e Cintra (2001, p. 614). 
9Dado retirado de Rocha Lima (2011, p. 340). 
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por Rocha Lima (2011), de fato, é possível o emprego da expressão a despejar no lugar 

do verbo no gerúndio relativo, como é mais natural no português lusitano. 

Bechara (2015) afirma que as orações quando reduzidas apresentam seu verbo 

em uma das formas não finitas (infinitivo, particípio e gerúndio) e acrescenta que: 

 

 

O emprego de reduzidas por desenvolvidas e vice-versa, quando feito 
com arte e bom gosto, permite ao escritor variados modos de tornar o 
estilo conciso, não acumulado de quês e outros transpositores, enfim, 
elegante. (BECHARA, 2015, p. 530) 

 

 

Ao analisar o uso do gerúndio nas orações relativas reduzidas, identificamos o 

caráter atributivo desse tipo de construção.  Segundo Bechara (2015, p. 533), o gerúndio 

relativo figura com a ideia de tempo transitório / atividade passageira, atribuindo um 

modo de ser, uma qualidade, uma atividade a um nome ou pronome, porém, dentro de 

certo período e em determinada situação.  O autor explicita essa ideia a partir da análise 

da construção “água fervendo”, a qual indica um estado transitório da água que “fervia 

dentro de certo espaço de tempo” (BECHARA, 2015, p. 533). Na ocorrência que segue, 

é possível identificar a ideia de tempo transitório emergida pela oração relativa de 

gerúndio: 

 

 

(16) Te juro que fico p. da vida quando vejo um monte de engenheiros estrangeiros 

desembarcando no Porto de Rio Grande, quando a Universidade de lá forma 

profissionais todo semestre… (http://www.coisaparecida.com/2012/03/brasil-lei-de-

imigracao/) 

 

 

Em (16), percebemos que a oração relativa de gerúndio possui como referente o 

sintagma nominal engenheiros estrangeiros e estabelece uma ideia de atividade 

passageira em relação ao conteúdo informacional da oração matriz. 

Bechara (2015, p. 533) aponta ainda que o gerúndio relativo pode também 

expressar a ideia de “uma atividade permanente, qualidade essencial, inerente aos seres, 

própria das coisas”. Vejamos o dado a seguir retirado da obra do autor em que a oração 
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relativa de gerúndio realça a ideia de uma qualidade essencial em relação ao sintagma 

nominal O livro V: 

 

 

(m) “O livro V, compreendendo as leis penais, aquele que, após os progressos efetuados na 

legislação e na humanidade, mais carecia de pronta reformação.” 

 

 

Na ocorrência a seguir, retirada do corpus em análise, é evidenciada essa 

característica atributiva que expressa uma atividade permanente, qualidade essencial a 

um ato ou ação descrito na relativa. Vejamos: 

 

 

(17)  Antigamente, isso quase não existia. Por isso, existe uma certa diferença entre 

os relatos da vida pós - morte na literatura antiga, mais tradicional, e na moderna. Os 

livros religiosos mais antigos, relatando sobre a aparição da alma dos mortos, contam 

sobre visões no paraíso ou no inferno e sobre encontros com anjos ou 

demônios. (http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/life_death_p.htm) 

 

 

Em (17), a oração relativa de gerúndio expressa a ideia de uma atividade 

permanente em relação a toda informação apresentada na oração matriz. O que há 

relatado nos livros religiosos mais antigos é algo que não figura na semântica de uma 

atividade em progresso em um determinado período de tempo. 

A postura adotada por Rocha Lima (2011) difere da de Bechara (2015) e de 

Cunha e Cintra (2001), pois o primeiro autor desconsidera os casos em que o gerúndio 

expressa estado permanente do nome a que se refere. Por outro lado, reconhecemos, por 

meio de nossas análises, que as orações relativas de gerúndio expressam tanto uma ação 

permanente quanto em progresso, sendo o cotexto o elemento fundamental para a 

identificação da ideia expressa por essas construções. 

Campos (1972), em seu trabalho com as adjetivas, aponta para um aumento 

significativo, a partir do século XIX, do uso dos verbos de percepção (ver, olhar, 

assistir, entre outros), verbos que indicam processos mentais (pensar = imaginar, 

conceber, lembrar-se, sonhar, entre outros), verbos existenciais (ter e haver), verbos de 



37 
 

natureza e de outras modalidades, e atribui tal aumento à sua função relativizadora. 

Vejamos um dado: 

 

 

(18) Em massa não sei Paulo. Mas que tem muita gente querendo aprender português 

e muito empresário (não digo multinacionais) pensando em investir no Brasil, isso tem. 

(http://www.coisaparecida.com/2012/03/brasil-lei-de-imigracao/) 

 

 

Na ocorrência em (18), o verbo no gerúndio pensando indica um processo 

mental e tem como referente o objeto direto da oração principal muito empresário. Esse 

dado ilustra a asseveração de Campos (1972). 

Apresentamos brevemente, nesta seção, os usos do gerúndio relativo abordado 

por alguns autores de nossa língua. Constatamos, a partir das análises, que as orações 

relativas de gerúndio são bastante produtivas, podendo expressar tanto um modo de ser, 

uma qualidade, uma atividade transitória ou permanente, bem como evidenciar o caráter 

atributivo dessas orações ao modificarem um sintagma nominal encontrado na oração 

principal. Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de uma análise dos aspectos 

sintático-semânticos e pragmáticos emergidos por essas construções, a fim de identificar 

as funções que as contemplam. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

O presente trabalho toma como base os principais pressupostos teóricos 

funcionalistas, no âmbito do que temos reconhecido como Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU), representada principalmente pelos estudos de Lehmann 

(1988), Goldberg (1995), Croft (2001), Bybee (2010), Martelotta (2011), Bispo (2014), 

Furtado da Cunha (2013), Traugott & Trousdale (2013), Oliveira (2016), Rosário 

(2016), Diessel (2017), entre outros. Assume-se o enfoque teórico defendido por esses 

autores, em que se postula o uso das expressões linguísticas como meio para a interação 

verbal, analisando a língua não mais como um objeto autônomo, e sim como uma 

estrutura sujeita a pressões oriundas das situações comunicativas.  

Este capítulo está organizado em duas seções. Na primeira, apresentamos uma 

síntese dos principais pressupostos teóricos funcionalistas adotados pela LFCU, com 

especial interesse no delineamento do quadro conceitual em que a pesquisa se insere, 

abordando o princípio de iconicidade e marcação. Em seguida, na seção 2.2, 

investigamos de forma mais detalhada a conexão de orações nesse enquadre teórico.  

 
 

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso 
 

 

Como já foi mencionado, a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

adota pressupostos teóricos de base funcionalista. Essa abordagem teórica desenvolve 

estudos de natureza funcional-cognitivista, pois agrupa contribuições da Linguística 

Funcional norte-americana, defendida por autores como Givón (1979, 1995), Haiman 

(1985), Hopper (1987), Traugott (2011), Diessel (2017) e da Linguística Cognitiva, 

desenvolvida por Lakoff (1987), Langacker (1987), entre outros. 

Conforme defende essa abordagem, a língua emerge à medida que é usada 

(BARLOW, KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). Desse modo, a estrutura linguística é 

descrita com base nas funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas 

desempenhadas nos variados contextos de uso da língua (BYBEE, 2010). As funções da 

língua desempenham papel fundamental na descrição de suas formas. Devido a essa 
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característica, a LFCU desenvolve trabalhos inseridos em contextos de efetiva 

comunicação, evitando lidar com frases criadas. 

Os estudos funcionalistas, segundo Givón (1979), dentre outros aspectos, 

evidenciam a relevância de fatores externos, ligados à interação verbal.  Neves (2001, p. 

20) afirma que “em qualquer estágio da interação verbal o falante e o destinatário têm 

informação pragmática”. Reproduzimos abaixo o modelo da expressão linguística 

proposto pela autora: 

 

“Nesse modelo, a expressão linguística é função: 

a) da intenção do falante; 

b) da informação pragmática do falante; 

c) da antecipação que ele faz da interpretação do destinatário. 

 

A interpretação do destinatário é função: 

a) da expressão linguística; 

b) da informação pragmática do destinatário; 

c) da sua conjetura sobre a intenção comunicativa que o falante tenha tido”  

 
 

A partir do modelo apresentado acima, entendemos que a LFCU concebe a 

língua como um sistema adaptativo complexo, uma estrutura fluida que possui padrões 

mais ou menos regulares e outros que estão em permanente emergência, à mercê de 

necessidades comunicativas e/ou intercomunicativas (BYBEE, 2010). Seguindo o 

modelo proposto por Neves (2001), Pezatti (2004, p. 172) afirma ainda que a interação 

verbal é entendida como: 

 

[...] uma atividade estruturada, já que é governada por normas e 
convenções, e cooperativa, uma vez que necessita de pelo menos dois 
participantes para que seja realizada. Na interação verbal, os 
participantes servem-se de certos instrumentos que, no sentido geral 
do termo, são denominados expressões linguísticas. 
 
 
 

Partindo do pressuposto de que a língua emerge e se expande no contexto real de 

uso, sendo moldada pela necessidade dos usuários, reconhecemos que os propósitos 

comunicativos dos falantes interferem nas escolhas das expressões linguísticas, as quais 
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são delimitadas pelo contexto. Assim, por exemplo, a opção por orações desenvolvidas 

ou orações reduzidas para a expressão de conteúdos de natureza adjetival certamente 

não carreiam os mesmos significados ou usos pragmáticos. São diferentes camadas de 

expressão linguística ligadas a distintas intenções pragmáticas. 

Portanto, consideramos que as estruturas linguísticas são exemplos de 

construções que emergem a partir das experiências cotidianas e de processos mentais. 

Nesse sentindo, Diessel (2017) afirma que: 

 

 

linguistas funcionalistas concebem a linguagem como uma rede 
dinâmica na qual os vários aspectos do conhecimento linguístico de 
um usuário de idioma são constantemente reestruturados e 
reorganizados sob a pressão contínua de desempenho10. (DIESSEL, 
2017, p. 2, tradução livre) 
 
 
 

Dentro da perspectiva funcionalista, a gramática representa o conjunto de 

regularidades da língua, a sua forma sistemática. Neves (2001, p. 15) afirma que “por 

gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da organização gramatical das 

línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da interação social”. 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 20) reiteram essa visão e defendem que a 

gramática é concebida como “um conjunto de esquemas/processos simbólicos utilizado 

na produção e organização de discurso coerente”. Ainda segundo os autores citados, 

compreende-se por discurso “a construção e a troca intersubjetiva de sentido(s), 

incluindo as estratégias sociopragmáticas orientadas de sua configuração, em uma dada 

situação intercomunicativa.” Dessa forma, gramática e discurso estão interligados, 

sendo um remodelado pelo outro.  

Um conceito central em nossa pesquisa é o de construção. Goldberg (1995, p.1) 

e Goldberg e Casenhiser (2010, p. 4) defendem que construções são “correspondências 

de forma-significado”, funcionando como unidades básicas e centrais da língua. 

Traugott (2008, p. 6) endossa essa visão ao preceituar que construções são unidades 

simbólicas convencionais (“conventional symbolic unit”) e operam em níveis distintos 

da gramática. Por sua vez, Bybee (2010) define construções como um pareamento de forma 

                                                            
10 “…usage-based linguists conceive of language as a dynamic network in which the various aspects of a 
language user’s linguistic knowledge are constantly restructured and reorganized under the continuous 
pressure of performance.”(DIESSEL, 2017, p. 2) 
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e significado, e acrescenta que o significado também inclui a pragmática. Para a autora, a 

construção é parcialmente esquemática e dispõe de posições abertas (slots), que podem ser 

preenchidas de diversas formas, e de partes fixas, responsáveis pela identificação do modelo 

exemplar. Diessel (2017, p. 3, tradução livre) afirma que “uma construção é um signo 

linguístico complexo que combina um padrão estrutural específico com um significado 

ou função particular11”. 

De uma forma geral, as definições convergem em pontos essenciais: todos os 

autores entendem que construções são pareamentos de forma e significado. Os 

dissensos giram em torno da natureza das construções: se totalmente esquemáticas ou 

não. Ainda há uma distinção importante entre construção lexical e construção 

gramatical. 

Em relação à concepção de construção gramatical, Goldberg (2006) a define 

como um pareamento convencionalizado de sentido e forma, um esquema simbólico 

que instancia todos os componentes gramaticais – desde morfemas simples, passando 

por expressões idiomáticas, estruturas sintáticas, até padrões textuais. Assim, a 

construção, na perspectiva da LFCU, é vista como unidade gramatical básica, visto que 

a língua é concebida como um conjunto de construções definidas e hierarquizadas que, 

quando interligadas, compõem uma rede.  

Bybee (2016, p. 27) aborda os processos cognitivos de domínio geral que 

auxiliam na formação das construções, são eles: categorização, chunking12, memória 

enriquecida, analogia e associação transmodal. Focamos no processo de categorização 

neste estudo, por ser este o mais difundido e o que interage com todos os outros. 

Furtado da Cunha e Bispo (2013, p. 58) afirmam que as construções são adquiridas por 

meio de um processo de categorização baseado em instâncias aprendidas, sendo 

estocados padrões mais frequentes de uso como parte de repertório linguístico.  

Para LFCU, não há separação entre o conhecimento do mundo de conhecimento 

linguístico. Em outras palavras, há um paralelismo entre categorização conceptual e 

categorização linguística (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013, p. 58). Portanto, 

entendemos que as construções são concebidas como esquemas cognitivos do mesmo 

tipo que encontramos em outras habilidades não linguísticas. 

                                                            
11 “A construction is a complex linguistic sign that combines a particular structural pattern with a 
particular meaning or function.”(DIESSEL, 2017, p. 3) 
12 “O termo chunking é empregado ao longo desta obra para se referir a agrupamento de unidades que 
formam uma unidade mais complexa não analisável em suas partes componentes. Por falta de um 
correspondente mais apropriado em português, será mantido o termo original inglês. [N.T.]”(BYBEE, 
2016, p. 26) 
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Traugott e Trousdale (2013) apresentam a seguinte representação para descrever 

uma construção: [[F] ↔ [S]], em que F representa a forma e S, o significado. Segundo 

os autores, a forma está relacionada à sintaxe, à morfologia e à fonologia; e o 

significado, à semântica, à pragmática e ao discurso, o que coaduna com a descrição das 

características da construção feita por Croft (2001). A dupla direcionalidade função ↔ 

forma representa, segundo Oliveira e Rosário (2016, p. 237), a correlação de aspectos 

funcionais e formais e a fixação de categorias linguísticas. Portanto, equilibrar tais 

dimensões significa assumir que ambas possuem a mesma importância e, assim, 

conferem à pesquisa maior rigor, ampliando a necessidade de descrição desses aspectos. 

Na LFCU, a gramática de uma dada língua é definida em termos de rede de nós. 

É com base nessa abordagem construcional que se desenvolve esta pesquisa. Por esse 

prisma, fica claro que todos os elementos de uma língua devem ser interpretados como 

construções, inclusive as estruturas oracionais complexas, como é o caso das relativas.   

A construção é caracterizada por três propriedades definidas por gradiência. São 

essas: esquematicidade, composicionalidade e produtividade. Essas propriedades são 

herdadas do Funcionalismo clássico, mas foram reinterpretadas e ampliadas a partir das 

contribuições da Linguística Cognitiva e da Gramática de Construções. 

A esquematicidade caracteriza-se pelo fato de a construção servir como um 

modelo abstrato que reflete a generalidade de padrões de uso.  Sob essa perspectiva, 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2016, p. 57) afirmam que as construções podem ser 

totalmente não especificadas (ou abertas), como o esquema oracional transitivo SN1 V 

SN2. Também podem ser parcialmente especificadas, como na sequência dar SN, ou 

ainda totalmente especificadas (ou idiossincráticas), assim como a expressão enfiar o pé 

na jaca. 

O esquema está associado semanticamente ao grupo geral de construções, o que 

equivaleria, na abordagem clássica do Funcionalismo, a domínio funcional (cf. 

TEIXEIRA e ROSÁRIO, 2016). Nesses termos, Traugott e Trousdale (2013, p. 14, 

tradução livre) postulam que os esquemas “são abstrações em conjuntos de construções 

que são (inconscientemente) percebidas pelos usuários da linguagem para estar 

intimamente relacionadas uma com a outra na rede construcional13”. 

                                                            
13“They are abstractions across sets of constructions which are (unconsciously) perceived by language-
users to be closely related to each other in the constructional network" (TRAUGOTT e TROUSDALE, 
2013, p. 14). 
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A produtividade, por sua vez, relaciona-se ao grau que uma construção mais 

esquemática sanciona outras menos esquemáticas (subesquemas e microconstruções). 

Essa conceitualização corresponde ao que Bybee (2010) denomina de frequência type, 

referindo-se às possibilidades de preenchimento dos slots da construção. Dessa forma, 

quanto mais esquemática for a construção, mais produtiva tende a ser, pois há um 

aumento gradativo de categorias referentes à rede de uma construção matriz. A 

frequência token está relacionada à quantidade de constructos encontrados para uma 

dada construção. 

A composicionalidade de uma construção correlaciona-se com a transparência 

do elo entre forma e significado. Traugott e Trousdale (2013) abordam a 

composicionalidade em termos de convergência ou não entre aspectos da forma e da 

função. Os significados individuais dos elementos podem não equivaler ao significado 

global da construção. Com isso, podemos afirmar que uma construção é mais 

composicional à medida que um usuário da língua recupera o significado dos elementos 

de uma construção para compreender o todo. 

Traugott e Trousdale (2013) discorrem sobre o estudo das construções a partir de 

uma hierarquia compostas de três níveis: esquemas, subesquemas e microconstruções. 

Os esquemas estão em um nível mais abstrato, correspondem semanticamente a grupos 

gerais de construções que estão relacionados com o uso automático da linguagem pelo 

usuário. Os subesquemas estão em um nível intermediário, marcados ainda por menor 

concretude. São as formas instanciadas pela microconstrução. Por último, em um nível 

ainda menor, estão as microconstruções, definidas como “membros type específicos de 

esquemas mais abstratos” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 14). Traugott e 

Trousdale (2013, p. 26) acrescentam que os “produtos da construcionalização podem 

resultar em mudanças nos esquemas e subesquemas”. Entendemos, portanto, que os 

sub(esquemas) são formados, moldados e alterados de forma gradativa, à proporção que 

surgem novas microconstruções. 

Segundo os autores acima citados, a emergência de novas microconstruções, 

subesquemas e esquemas envolve diferentes processos, e tem sido tratada sob o rótulo 

geral de construcionalização. Ao contrário, quando há mudança apenas em um dos 

polos da construção (somente na forma ou somente no significado), falamos em 

mudanças construcionais. 

A chamada Gramática de Construções Radical proposta por Croft (2001) é uma 

vertente da Gramática de Construções que propõe um modelo teórico relacionado com a 



44 
 

descrição gramatical e os estudos tipológicos da linguagem. O autor define construção 

como unidade simbólica convencional e acrescenta que a correspondência entre forma e 

significado se dá internamente à construção. A seguir, ilustra-se a representação que 

Croft (2001, p. 8) elabora para a ligação entre forma e significado das construções, na 

perspectiva da Gramática de Construções Radical: 

 

 

Quadro 2 - Modelo de estrutura simbólica da construção radical 

C O N S T R U Ç Ã O 
_____________________________________________________ 

Propriedades sintáticas 
                                     Propriedades morfológicas                     FORMA 

Propriedades fonológicas 
 

↑ 
 

ELO DE CORRESPONDÊNCIA SIMBÓLICA 
 

↓ 
 

Propriedades semânticas 
                                     Propriedades pragmáticas                    SENTIDO 

                                Propriedades discursivo-funcionais 

 
 

 
 

De acordo com o Quadro 2, a construção é entendida  como um feixe  de 

propriedades  que se correlacionam em dois eixos: o da forma e do sentido. Croft (2001) 

propõe tal esquema, a fim de permitir uma análise mais rigorosa das construções pela 

detecção das seis propriedades acima elencadas. 

A partir do exposto, podemos afirmar que os conceitos de língua, gramática e 

discurso se correlacionam na perspectiva por nós adotada. Portanto, o estudo das 

construções relativas de gerúndio, objeto deste trabalho, adota o modelo apresentado 

acima, uma vez que aborda a análise das estruturas linguísticas a partir dos usos que 

escritores e falantes fazem dessas estruturas em contextos reais de comunicação, 

buscando suas motivações cognitivas. 

No bojo da LFCU, destacamos alguns conceitos que consideramos basilares para 

esta pesquisa. A seguir, focalizamos, portanto, o princípio da iconicidade e o princípio 



45 
 

da marcação. Ambos são extraídos do Funcionalismo Clássico, mas defendemos a sua 

utilidade e vitalidade na compreensão de nosso objeto de pesquisa. 

 

2.1.1 Princípio de iconicidade 

 

Os estudos funcionalistas consideram que as estruturas linguísticas são 

motivadas e influenciadas pelo modo como os falantes tratam os fatos da realidade. Esse 

fenômeno é denominado como princípio de iconicidade.  Ao abordar a concepção da 

não arbitrariedade, Givón (1990) define o princípio de iconicidade da forma linguística 

afirmando que não há uma relação arbitrária entre forma e função, mas um paralelismo 

entre as estruturas linguísticas e as experiências vivenciadas pelos falantes. 

Por meio da constatação da existência de mais de uma forma de dizer a mesma 

coisa, observa-se que, ao optar pelo uso de certa estrutura linguística em detrimento de 

outra, há uma motivação maior (função), que resulta em determinada forma linguística. 

Abordamos esse princípio por percebermos que as escolhas pelas construções relativas 

de gerúndio em detrimento, por exemplo, das construções relativas desenvolvidas, 

provém de motivações tanto internas quanto externas no que tange ao uso linguístico. 

A partir da divisão proposta por Givón (1984 apud FURTADO DA CUNHA; 

BISPO e SILVA, 2013), destacam-se três subprincípios básico de iconicidade: 

proximidade, quantidade e ordenação linear. Nosso foco recairá sobre os subprincípios 

da proximidade e da quantidade, que estão mais estreitamente ligados à análise do nosso 

objeto de pesquisa: as construções relativas de gerúndio. 

De acordo com o subprincípio da quantidade, Bispo (2009, p.33) afirma que 

quanto maior for o volume de informação a ser transmitida, maior será a quantidade de 

forma codificada linguisticamente. O autor também acrescenta que quanto mais 

imprevisível (nova) for a informação, maior será a quantidade de forma a ser utilizada. 

Isso significa que aquilo que é mais esperado e simples demanda um mecanismo 

cognitivo menos complexo. Esse princípio pode ser aplicado a partir do dado a seguir:  

 

 

(19) a. O paciente finalmente voltou à consciência e pode falar da experiência dos dez dias 

anteriores. Ele havia gritado originalmente porque em sonho ou meio-sonho havia visto 

horríveis figuras demoníacas aproximando-se dele e puxando-o para que descesse ao 

inferno. No curso disso, toda a sua culpa passada apareceu diante de seus olhos, ele 
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reconheceu os minutos do incêndio e a sessão com o clarividente. As figuras negras que 

o arrastavam ao abismo negro explicaram-lhe que a sua medida de pecados estava cheia 

e que ele agora teria de ser crucificado por ela. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm) 

   

b. O paciente finalmente voltou à consciência e pode falar da experiência dos dez dias 

anteriores. Ele havia gritado originalmente porque em sonho ou meio-sonho havia visto 

horríveis figuras demoníacas que se aproximavam dele e que o puxavam para que 

descesse ao inferno. No curso disso, toda a sua culpa passada apareceu diante de seus 

olhos, ele reconheceu os minutos do incêndio e a sessão com o clarividente. As figuras 

negras que o arrastavam ao abismo negro explicaram-lhe que a sua medida de pecados 

estava cheia e que ele agora teria de ser crucificado por ela.  

 

 

Percebemos que o dado (19b) possui maior extensão formal que (19a), ou seja, 

há mais quantidade de elementos morfossintáticos para codificar a informação nova 

apresentada pela oração relativa de gerúndio. De fato, quanto mais informações, mais 

quantidade de forma é necessária. 

Segundo Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 2), o subprincípio da 

proximidade prevê que “os conceitos mais integrados no plano cognitivo também se 

apresentem com maior grau de aderência morfossintática”. Em contraste, conceitos que 

se apresentam menos integrados no plano do conteúdo estão menos integrados no plano 

da codificação morfossintática (BISPO, 2009, p. 34). 

Ao aplicarmos esse postulado às orações relativas de gerúndio, observamos que 

há um nível maior ou menor de integração sintático-semântico entre o SN e a oração 

relativa. Bispo (2009) afirma que: 

 
 

[..] quando a informação contida na relativa se mostra mais necessária 
ao sintagma nominal a que ela se vincula, há um grau mais elevado de 
aderência morfossintática na codificação linguística, o que se dá por 
meio da eliminação de material interveniente (determinante, 
marcardor discursivo, pausa, etc.) entre o SN antecedente e o 
elemento introdutor da relativa. (BISPO, 2009, p. 34) 
 

 

Esse princípio pode ser aplicado na análise de alguns dados, como (20): 
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(20) Resta essa comunhão com os sons, esse sentimento 

Da matéria em repouso, essa angústia de simultaneidade 

Do tempo, essa lenta decomposição poética 

Em busca de uma só vida, uma só morte, um só Vinicius. 

Resta esse coração queimando como um círio 

Numa catedral em ruínas, essa tristeza 

Diante do cotidiano, ou essa súbita alegria 

Ao ouvir na madrugada passos que se perdem sem memória... 

(http://piauijuridico.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html) 

 

 

Notemos que, em (20), a relativa queimando como um círio se liga diretamente 

ao SN coração, sem a presença de qualquer elemento interveniente. Com isso, 

afirmamos que essa proximidade no plano morfossintático corresponde a uma maior 

vinculação, pois a relativa acima é essencial à caracterização do sintagma nominal.  

Em relação ao subprincípio da ordenação linear, Neves (2001, p. 108) postula 

que “o grau de importância atribuído aos conteúdos de um texto pelo falante determina 

a ordenação das formas.” Seguindo as palavras da autora, evidenciamos que a 

disposição dos elementos linguísticos no discurso segue uma ordem hierárquica e que a 

informação mais relevante tende a vir em primeiro lugar tanto na fala quanto na escrita. 

Para ilustrar esse subprincípio, tomemos o exemplo clássico da construção “Vim, vi e 

venci”, no qual as palavras estão distribuídas de acordo com a sequência temporal em 

que os eventos acontecem na realidade. 

Nessa perspectiva, acrescentamos que as marcas linguísticas configuram o modo 

pelo qual o falante manifesta o conteúdo em seu discurso. Assim, concordamos com a 

afirmação de Zipf (1935 apud HAIMAN, 1985, p. 167) de que a “alta frequência é a 

causa de pequeno tamanho”, reconhecendo que o que é familiar, recebe expressão 

reduzida.  

A seguir, discutiremos o princípio da marcação adotado pela LFCU. 
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2.1.2 Princípio da marcação 
 

 

O princípio da marcação diz respeito “à presença vs ausência de uma 

propriedade nos membros de um par contrastante de categorias linguísticas” 

(FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 60). Segundo Givón (1990 apud FURTADO DA 

CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 24), há três critérios que podem ser usados para 

distinguir uma categoria marcada de uma não marcada, evidenciando um contraste 

binário. São eles: 

 

 

(a) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou 

maior) do que a estrutura não marcada correspondente; 

(b) Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente, 

consequentemente mais saliente cognitivamente que a não marcada; 

(c) Complexidade cognitiva: a estrutura marcada geralmente é mais complexa 

cognitivamente (no que se refere a esforço mental ou duração de processamento) 

que a estrutura não marcada. 

 

 

Um dos contrastes binários que pode ser exemplificado em nossa língua diz 

respeito à afirmação/negação. A negativa é mais complexa estruturalmente (tem um 

morfema a mais) e cognitivamente (pressupõe a afirmativa correspondente, pois 

contradiz uma asserção previamente mencionada na interação com o interlocutor), 

sendo assim menos frequente.  

Contudo, Croft (1990) já apontava para uma “inadequação” dessa noção de 

binariedade na definição do princípio de marcação, optando por visualizá-lo em uma 

perspectiva escalar, haja vista que as formas não podem ser tratadas dentro de um 

parâmetro dicotômico em todas as línguas. Dessa maneira, uma mesma estrutura pode 

ser marcada em relação à outra, porém não marcada se comparada a uma terceira.  

Givón (1995) corrobora essa visão, afirmando que a marcação é um fenômeno 

relativo ao contexto, sendo explicada com base em fatores comunicativos, 

socioculturais, cognitivos ou biológicos. O autor acrescenta ainda que a marcação não 

se limita às categorias linguísticas, estendendo-se a outros fenômenos, como a distinção 
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entre o discurso formal, que é mais marcado em relação ao discurso informal, por se 

tratar de assuntos mais abstratos. Por sua vez, o discurso informal é mais marcado que a 

conversação espontânea, que é cognitivamente acessada com mais rapidez e facilidade, 

referindo-se a assuntos comuns do cotidiano social. 

No que tange ao objeto deste estudo, as construções relativas de gerúndio, 

pudemos constatar que são menos marcadas estruturalmente em relação às 

desenvolvidas (ou finitas) correspondentes, já que não se iniciam com o pronome ou 

advérbio relativo. Assim, as construções relativas gerundivas são menos “pesadas”, haja 

vista sua configuração mais básica. Já os subprincípios relacionados à frequência e 

complexidade cognitiva são mais difíceis de serem operacionalizados, pois a frequência 

de uso e o esforço cognitivo demandado pelo uso das estruturas de relativização em 

geral dependem muito do contexto discursivo.  

Esta pesquisa sobre as construções relativas de gerúndio adota o modelo da 

Linguística Funcional Centrada no Uso, uma vez que se compromete com a análise 

linguística a partir dos usos que falantes e escritores fazem dessas construções em 

contextos bastante delineados. A partir dessas contribuições, discorreremos na seção 

seguinte sobre a conexão de orações complexas, enfatizando a relação da oração relativa 

de gerúndio com sua matriz. 

 

 

 2.2 Conexão de orações 

 

 

Conforme expusemos na introdução desse trabalho, temos o objetivo de 

desenvolver um estudo que leve em conta as particularidades da construção relativa de 

gerúndio, compreendida como a relativa de gerúndio propriamente dita, ligada à sua 

matriz. 

Ao classificar a articulação de orações, as gramáticas atualmente se apoiam na 

dicotomia coordenação/subordinação e/ou parataxe/hipotaxe. Partiremos de uma análise 

tradicional para explicar esses processos. Vejamos o que nos diz Carvalho (2004, p. 10): 

  

 

A inclusão do tratamento concedido a esses processos pela abordagem 
tradicional [...] se faz necessária uma vez que as propostas de 
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descrição e tipologização de sentenças complexas que têm sido 
apresentadas na literatura linguística, independentemente das 
correntes teóricas em que se inserem, fazem, de algum modo, 
referência a essa abordagem: ou a questionam, demonstrando suas 
incoerências, e/ou ampliam os seus conceitos. 

 
 
 

Os processos de coordenação e subordinação são citados pela Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) e abordados pela maioria das gramáticas tradicionais como 

processos de estruturação sintática de períodos compostos. Porém, reconhecemos, com 

base em pesquisas no âmbito do Funcionalismo, que as relações de coordenação e 

subordinação operam não apenas no âmbito do período composto, mas também em 

períodos simples e na formação de sintagmas por meio da articulação das palavras.  

Segundo Mateus et alii (1983), na coordenação, os constituintes são 

independentes sintaticamente um do outro, sendo a estrutura composta por conectores 

ou pausas, e o nexo semântico pode ser de conjunção, disjunção, contrajunção e 

condição-consequência. Já na subordinação, os constituintes são dependentes 

sintaticamente um do outro, incluindo nesta classificação os casos em que há 

encaixamento de uma estrutura em outra (construções completivas e relativas) ou 

aqueles em que não há encaixamento (construções adverbiais). 

Cunha e Cintra (1985), ao trabalharem com os processos de articulação de 

orações, consideram somente a função sintática das orações. De acordo com eles, as 

orações coordenadas são justapostas ou ligadas por conjunções coordenativas, e as 

orações subordinadas equivalem aos termos essenciais, integrantes ou acessórios de 

uma outra oração, classificando-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. 

Bechara (1999) é um dos poucos gramáticos tradicionais a apresentar os termos 

hipotaxe e parataxe, sendo o primeiro sinônimo de subordinação e o segundo de 

coordenação. Em relação à hipotaxe, o autor afirma que: “o importante é [...] verificar 

que este tipo de propriedade [...] tem uma aplicação mais extensa. Em princípio, toda 

unidade superior ao estrato do monema pode ser subordinada. Um texto inteiro pode 

funcionar como uma oração num outro texto” (BECHARA, 1999, p. 47). A abordagem 

adotada pelo autor não se distancia da tradicional, pois mesmo reconhecendo a 

articulação em termos de estratos, preserva a questão da dependência entre as orações.  

Percebemos que a perspectiva tradicional, ao classificar as estruturas em 

coordenadas e subordinadas, tendo como parâmetro o grau de dependência entre as 

orações, nem sempre considera a relação semântico-pragmática. A dependência 
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sintática, por sua vez, que é um traço característico da tradição gramatical no âmbito da 

integração de orações, nem sempre apresenta aplicação clara nos dados reais de língua 

em uso. Como destaca Garcia (2006), por exemplo, há estruturas coordenadas que não 

são independentes, denominadas estruturas de “falsa coordenação”. Nessas estruturas, 

há coordenação ao mesmo tempo em que há uma espécie de subordinação psicológica, 

não evidenciando autonomia de sentido entre as orações. 

Assim, percebemos que há consideráveis divergências no tocante ao critério da 

(in)dependência na articulação de orações. Rosário (2007a) afirma que os critérios 

semânticos e sintáticos, bem como o conceito de dependência presente nas definições de 

gramáticos tradicionais, ainda geram incompreensões e falta de clareza. No que tange à 

subordinação, por exemplo, Rocha Lima (1999) e Ribeiro (2004) afirmam que esse 

processo possui uma relação de dependência sintática. Para Almeida (2004) e Bueno 

(1963), a relação é de dependência semântica. O mesmo acontece com o processo da 

coordenação. Segundo Cunha e Cintra (2001) e Kury (2003), a coordenação exibe uma 

independência semântica. Para Rocha Lima (1999) e Ribeiro (2004), trata-se de uma 

relação de independência sintática. 

Azeredo (2003, p. 50-51), ao abordar os conceitos de subordinação e 

coordenação, evidencia a diferença existente entre esses dois processos. O autor ressalta 

a necessidade de diferenciarmos uma conceituação de base semântica de outra de base 

sintática. Observemos: 

 

 

Subordinação e coordenação não correspondem sempre a conceitos 
muito claros e inconfundíveis. Tradicionalmente, é comum identificar 
unidades coordenadas com unidades independentes e unidades 
subordinadas com unidades dependentes. Esta identificação nada 
esclarece até que se defina a natureza dessa dependência, que para uns 
é puramente sintática, mas para outros deve dizer respeito antes ao 
sentido. 

 

 

Em síntese, de acordo com Koch (1995), Gryner (1995), Castilho (1998), Decat 

(1999), Garcia (2006) e Rosário (2016), o critério da (in)dependência não é suficiente 

para explicar a natureza da integração das orações. Com base nisso, Lopes (2004) 

afirma que a heterogeneidade de estruturas completivas, relativas e adverbiais evidencia 
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que a oposição entre coordenação e subordinação não é a mais adequada para classificar 

orações complexas. 

Com o objetivo de dar conta da heterogeneidade dos tipos de enunciados, a 

LFCU aborda a articulação de orações por meio dos componentes da sintaxe, da 

semântica e da pragmática. Segundo Neves (2006), os estudos que tratam da articulação 

de orações consideram o modo de organização do discurso.  

Nesse campo, o critério da prototipicidade apresentado por Taylor (1989) é 

utilizado em uma tentativa de organizar as estruturas linguísticas em grupos distintos. 

Segundo esse critério, os elementos pertencentes a uma mesma categoria não possuem, 

obrigatoriamente, o mesmo status em relação à questão da frequência e de suas 

ramificações. Para Taylor, as estruturas são classificadas conforme seus traços, 

similitudes e suas propriedades mais relevantes.  

Neves (2006), em abordagem semelhante à de Taylor (1989), afirma que o 

protótipo, “membro que ostenta o maior número de propriedades que bem caracterizam 

uma categoria” (cf. NEVES, 2006, p. 2) determina a classificação dos demais membros 

de uma categoria em virtude de sua semelhança com o núcleo conceptual desta mesma 

categoria. A autora apresenta duas visões que nos ajudam a compreender melhor a 

conceptualização dessa categoria: 

 

 

A categoria decorre, pois, das relações associativas entre os diversos 
referentes, não sendo necessariamente postulada uma entidade central 
que a represente. Como mostra Kleiber (1988), essa é, na verdade, 
uma ‘versão ampliada’ da semântica do protótipo, a qual sucedeu a 
uma versão padrão, que apresentou duas fases: na primeira, o 
protótipo é entidade central em torno da qual se organiza a categoria, 
situando-se no centro aqueles exemplares que têm maior semelhança 
com o protótipo, e na periferia os que têm menor semelhança (o 
protótipo é o melhor exemplar da categoria, para o falante, e a análise 
semântica representa associar-se um vocábulo a um referente, na 
determinação do protótipo); na segunda fase, o protótipo é visto como 
uma entidade cognitivamente construída com base nas propriedades 
típicas da categoria (pode-se, ainda, falar de um melhor representante 
ou exemplar da categoria, mas apenas com base no conjunto das 
propriedades que representam da melhor forma a categoria). (NEVES, 
2006, p. 2). 

 

 

Ao aplicarmos essa teoria ao estudo das construções relativas de gerúndio, 

evidenciamos que essas construções são classificadas obedecendo-se a suas 



53 
 

características mais representativas. Observa-se que a classificação das orações relativas 

do português, em restritivas ou explicativas, é feita em relação aos traços prototípicos de 

cada uma delas, analisando-se as características definidoras de cada classe a partir de 

critérios sintáticos e semânticos. De fato, verifica-se que há um número significativo de 

estruturas em posição marginal no contexto real de uso dessas orações. Em outras 

palavras, há estruturas de relativização que não compartilham traços comumente usados 

para definir restrição e explicação como duas categorias unívocas. 

Portanto, concordamos com Rosário (2012, p. 13) que a teoria dos protótipos 

permite uma análise mais abrangente dos dados, haja vista que os exemplos marginais 

podem ser abordados pela investigação linguística, partindo do princípio de que as 

categorias são fuzzy, ou seja, não discretas e com limites fluidos.  

Para a análise das construções relativas reduzidas de gerúndio, levamos em 

conta o estudo de Hopper e Traugott (1993), o qual estabelece um continuumde 

integração semântico-sintática na vinculação de orações. As orações são integradas 

desta maneira: 

 

Quadro 3 - Cline de integração oracional (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 170) 

   Parataxe                 >                          Hipotaxe                       >          Subordinação 

- dependente                                     + dependente                                     + dependente 

- encaixada                                         - encaixada                                       + encaixada 

 

 

A partir da análise do quadro acima, Hopper e Traugott (1993) propõem que, na 

parataxe, o elo de ligação, pelo fato de estar explícito, estabelece uma menor integração 

entre as orações. Na hipotaxe, há uma interdependência, e não uma integração total 

como acontece na subordinação, em que uma oração completa o sentido da outra. 

Neves (2007, p. 230) acrescenta que essa organização proposta por Hopper e 

Traugott (1993) cruza duas tradições: “a primeira entre a parataxe e hipotaxe, a partir do 

parâmetro ‘dependência’, e a segunda entre coordenação e subordinação, a partir do 

parâmetro ‘integração’”. 

O quadro 4 detalha melhor a proposta dos autores: 
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Quadro 4 - Hopper & Traugott (1993) 

       Parataxe                                       hipotaxe                                     subordinação 

(independência)                              (interdependência)                           (dependência) 

núcleo                                                                                                   margem 

integração mínima                                                                            integração máxima 

elos maximamente explicitados                                                  elos minimamente explicitados 

 

 Nos estudos das orações relativas de gerúndio, percebemos que as relativas do 

tipo restritiva possuem um grau maior de dependência na construção complexa, 

encaixando-se no grupo das subordinadas, ao passo que as do tipo apositiva possuem 

um grau menor de dependência sintático-semântico, aproximando-se do eixo da 

hipotaxe. Observemos as ocorrências abaixo, para fins de exemplificação: 

 

 

(21)  “GISELE  

nossa o meu sonho foi horrível, ja não é primeiro e o pior é q no meu sonho todo 

mundo esta esperando o fim do mundo em uma data, só que os terremotos começão 

bem antes as ondas gigantes enfim o FIM... e no sonho é como se eu fosse aunica 

pessoa há saber que o mundo realmente fosse acabar....nossa é horrível prédios 

trincando,ondas gigantescas, muitas pessoascorrendo pra tentar se salvar. sinto que é 

um aviso!” (http://www.meus-sonhos.org/sonhos/1378-sonho-com-o-fim-do-mundo) 

 

 

Na ocorrência (21), temos duas orações relativas restritivas de gerúndio 

trincando e correndo, as quais têm como antecedentes, respectivamente, os SNsprédios 

e muitas pessoas. Observamos que tais orações são subordinadas, pois possuem um 

grau maior de dependência sintática e semântica no período em que se inserem, estando 

encaixadas à matriz, não tendo mobilidade e sendo necessárias para o entendimento do 

período, visto que esclarecem a informação trazida pela oração matriz. 

Já na ocorrência em (22), apresentada abaixo, encontramos uma oração relativa 

apositiva de gerúndio, que tem como antecedente o pronome Alguns. Percebemos que a 

oração em destaque aproxima-se das hipotáticas por possuir mobilidade e por poder ser 

retirada do período sem grande prejuízo sintático e semântico. Em outras palavras, não 

se faz totalmente obrigatória para a interpretação e o entendimento das informações 

trazidas no período. 
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(22) “...As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertam ainda. 

                          Alguns, achando bárbaro o espetáculo,  

                          prefeririam (os delicados) morrer. 

                          Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

                          Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

                          A vida apenas, sem mistificação...” 

                          (http://piauijuridico.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html) 

 

 

Hopper e Traugott (1993 apud GARCIA REIS, 2010, p. 29) ressaltam uma 

questão importante no que tange ao conceito de integração: “trata-se de integração 

sintática ou semântica? Qual a relação entre os níveis?” A partir do levantamento dessas 

questões, Neves e Braga (1998) reconhecem uma interrelação entre esses dois níveis, 

como se observa nos termos abaixo: 

 

 

A integração sintática, por seu turno, constituiria um reflexo da 
integração semântica ou pragmática dos estados de coisas codificados 
pelas orações em questão, (construções de tempo e de condição) e se 
deixaria medir pela dependência e pelo encaixamento das orações 
(NEVES; BRAGA, 1998, p.197). 

 
 

 

Haiman (1985) elabora uma equação, a fim de explicitar a relação icônica 

existente entre integração sintática e integração semântica, afirmando que maior 

independência dos eventos na gramática reflete na independência conceitual entre as 

orações; menor distância linguística entre as orações reflete menor distância conceitual. 

Podemos prever, a partir das questões elencadas acima, que a natureza sintática das 

orações relativas de gerúndio se constitui, em grande parte, em termos do conteúdo que 

elas expressam. 

Ao abordar a questão da conexão de orações, deparamo-nos também com os 

estudos de Lehmann (1988). O autor propõe seis parâmetros a fim de identificar o grau 

de integração entre as orações. São eles: degradação hierárquica da cláusula 
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subordinada, nível sintático do constituinte ao qual a oração se refere, 

dessentencialização, gramaticalização do verbo principal, entrelaçamento das orações, e 

grau da explicitude do elo.  

Lehmann (1988) estabelece um continumm que vai de um polo de máxima 

elaboração a outro de máxima compressão (condensação) de conteúdo lexical e/ou 

gramatical. No lado esquerdo, temos cláusulas simples, que apresentam orações 

sintaticamente independentes e que podem ser interligadas por um conectivo (orações 

coordenadas). Já no lado direito, temos orações complexas, um constituinte da oração 

matriz depende sintaticamente de uma segunda oração que pode estar ou não 

nominalizada. O continumm é apresentado a seguir: 

 

 

Quadro 5 - Continuum de articulação de cláusulas (LEHMANN, 1988 p. 217) 
 

elaboração<——————————————————> compressão 

Degradação hierárquica da cláusula subordinada 
fraca<——————————————————> forte 

parataxe                                                                   encaixamento 
 

Nível sintático do constituinte 
alto<——————————————————> baixo 

sentença                                                                         palavra 
 

Dessentencialização 
fraca<——————————————————> forte 

cláusula                                                                          nome 
 

Gramaticalização do verbo principal 
fraca<——————————————————> forte 

verbo lexical                                                              afixo gramatical 
 

Entrelaçamento 
fraco<——————————————————> forte 

cláusulas disjuntas                                                    cláusulas com sobreposição 
 

Explicitude da articulação 
máxima<——————————————————> mínima 
síndese                                                                             assíndese 

 

 

O autor afirma que alguns tipos de construções podem ocorrer entre as 

extremidades. Dentre elas, destacam-se as orações correlatas, cláusulas nominais 
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dessentencializadas, cláusulas adverbiais nominalizadas, construções com verbos 

seriais, entre outras. Em relação à forma de cada oração, o grau máximo no estatuto 

oracional é o de uma oração desenvolvida, e o grau mínimo é de uma nominalização 

(dessentencialização), ficando as reduzidas no intermédio (LEHMANN, 1988). 

Em relação ao parâmetro degradação hierárquica da cláusula subordinada, é 

estabelecido um continuumque vai da parataxe ao encaixamento (em outras palavras, de 

uma oração menos dependente a uma oração mais dependente). A posição relativa das 

orações é uma característica importante dentro deste parâmetro. De acordo com 

Lehmann (1988), um sintagma subordinado pode estar dentro da oração matriz, vir 

antes ou até depois dela. 

Sobre o parâmetro nível sintático do constituinte, Lehmann (1988) apresenta três 

graus: o nível da sentença (acima da oração), o nível da cláusula e o nível do verbo. O 

autor afirma que quanto mais baixo for o nível sintático ao qual a oração se liga, maior 

será a integração entre a oração subordinada e sua matriz. 

O parâmetro da dessentencialização, de acordo com Lehmann (1988), refere-se 

ao grau de nominalidade ou sentencialidade das orações. No processo de redução, ela 

perde as propriedades de uma oração, ou seja, é dessentencializada em graus variados. 

A oração subordinada cada vez mais adquire propriedades nominais, tanto internamente 

como na sua distribuição. Ao final desse processo de nominalização, a oração torna-se 

um nominal ou constituinte adverbial de uma oração matriz. 

Ao abordar o parâmetro de gramaticalização do verbo principal, Lehmann 

(1988, p. 201) define gramaticalização como “um processo diacrônico e um continuum 

sincrônico no qual um item lexical passa a itens gramaticais.”14 O autor propõe um 

continuum para melhor elucidar esse parâmetro, vejamos: 

 

 

Figura 1 -Gramaticalização do verbo da principal (LEHAMNN, 1988, p. 204) 

Predicado independente------------------------------------------------------------- operador gramatical 

Verbo lexical           evidencial           modal          auxiliar         afixo derivacional / gramatical 

 

 
 

                                                            
14Tradução minha. 
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No continuum apresentado, cada extremidade se opõe completamente em 

relação à gramaticalização. Na extremidade à esquerda do continuum, o verbo da matriz 

ainda se configura como um item lexical pleno; na extremidade oposta, o verbo da 

matriz se encontra gramaticalizado, estando incorporado ao verbo da subordinada como 

um afixo. 

O parâmetro entrelaçamento das orações utiliza os aspectos semânticos e 

sintáticos para definir o grau de integração entre as orações. No aspecto semântico, as 

proposições apresentadas nas orações podem compartilhar alguns elementos em relação 

ao significado. Já no aspecto sintático, esse compartilhamento não é constatado nos 

elementos que constituem as proposições.  

O entrelaçamento apresenta ainda o compartilhamento de alguns elementos, 

como sujeito, predicado e propriedades temporais e aspectuais. Por exemplo, as orações 

relativas de gerúndio são observadas levando em conta a correferencialidade de sujeito, 

a temporalidade das ações entre a relativa de gerúndio e sua matriz e o distanciamento 

entre a oração relativa de gerúndio e o sintagma nominal referente. 

O parâmetro explicitude da conexão distingue-se da oposição entre a parataxe e 

hipotaxe, pois leva em consideração não somente a presença ou ausência de conectivo, 

mas também as formas de dessentencialização das orações. Esse parâmetro é 

estabelecido em um continuum, que vai da síndese (presença de conectivo) em uma 

extremidade à assíndese (ausência de conectivo). 

 

 

Figura 2-Explicitude da conexão15  (LEHMANN, 1988, p. 213, grifo nosso) 

síndese ____________________________________________________________ assíndese 
            oração subordinada anafórica  
                                  verbo gerundial 
                                               sintagma preposicional  
                                                               advérbio conectivo 
                                                                           conjunção específica 
                                                                                             subordinador universal 
                                                                                                            forma verbal não finita 

 

 

A partir da análise do continumm proposto por Lehmann (1988), podemos 

perceber que as construções gerundivas estão posicionadas mais à direita do continuum, 

                                                            
15 Tradução minha. 
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mais integradas à oração matriz, onde se localizam as formas verbais não finitas (grifo 

nosso), caracterizando-se a assíndese, ou ausência de ligação. 

Nesta seção, foram apresentados alguns estudos pautados na LFCU. 

Reconhecemos que, de um modo geral, as perspectivas de Hopper e Traugott (1993) e 

Lehmann (1988) vêm à tona com o objetivo de romper com a visão tradicional de que a 

oração coordenada é independente sintática e semanticamente de sua matriz, e que a 

subordinada é totalmente dependente sintática e semanticamente de sua matriz, como se 

não houvesse exceções e casos especiais ou fronteiriços. Esses autores propõem uma 

classificação dentro de um continuum que permite constatar que as orações possuem um 

maior e menor grau de dependência, logo as questões de graduação ganham grande 

destaque.  

Com isso, concluímos a apresentação dos pressupostos teóricos e conceitos 

fundamentais que embasam nossa análise sobre as construções relativas de gerúndio. 

Debruçamo-nos nos pressupostos funcionalistas acima apresentados, levando em 

consideração, principalmente, os estudos de Hopper e Traugott (1993) e de Lehmann 

(1988), os quais nos permitiram entender e analisar, de forma mais precisa e clara, as 

estratégias de relativização e conexão emergidas detectadas nessas construções. 

No próximo capítulo, exporemos os procedimentos metodológicos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Como já exposto no decorrer deste trabalho, objetivamos verificar e analisar 

mais a fundo as construções relativas de gerúndio do português brasileiro 

contemporâneo, por meio da coleta de dados disponíveis no corpus do Português, 

disponível em https://www.corpusdoportugues.org/.  

Pautados nos pressupostos da LFCU, a análise se desenvolve a partir de material 

real de uso, ou seja, o corpus oferece ao pesquisador uma amostra do objeto em situação 

de comunicação e em diferentes contextos (FURTADO DA CUNHA, BISPO e SILVA, 

2013). 

O suporte teórico oferecido pelo Funcionalismo Linguístico, aliado a outras 

correntes teóricas, principalmente a Gramática das Construções, permite-nos analisar 

essas construções com base em dados do português em uso, e não em formulações 

abstratas, opondo-se, assim, a abordagens formais.  

Lança-se mão de uma análise qualiquantitativa. A abordagem quantitativa trata 

da contabilização e reunião de um número significativo de dados, suficientes para uma 

análise que possui amostras diversas.A abordagem qualitativa, por sua vez, trata da 

análise desses dados em relação aos fatores de ordem sintático-semântica e pragmática, 

implicados nas instâncias de uso dessas construções. 

A verificação da frequência de ocorrência (frequência token) do fenômeno 

linguístico em relação aos parâmetros analisados evidencia as tendências de uso na 

língua ao mesmo tempo que nos permite realizar uma descrição e interpretação dos 

dados de forma mais assertiva. Sobre essa questão, faz-se mister uma distinção entre 

frequências type e token (BYBEE, 2003).  

A frequência type refere-se ao número de diferentes expressões que um padrão 

específico possui, ao passo que a frequência token refere-se ao número de vezes que a 

mesma unidade ocorre em determinado corpus. A partir desses conceitos, reconhecemos 

que quanto mais abstrata for a construção, mais alta frequência type ela terá e, 

consequentemente, será mais alta a sua frequência token, sendo, portanto, mais 

produtiva. 

De acordo com a abordagem funcionalista, empreendida nesta pesquisa, a noção 

de construção (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013) foi fundamental para a seleção de 

dados no corpus, pois acredita-se que, para identificação das construções relativas de 
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gerúndio, faz-se necessário o entendimento das relações entre a forma e a função 

emergidas dessas construções. 

No que diz respeito aos dados transcritos do corpus, intencionamos prover o 

leitor desta pesquisa de um contexto mínimo que possa disponibilizar as inferências 

essenciais à interpretação dos dados. Assim sendo,as ocorrências são sempre destacadas 

em meio a alguns períodos antes e depois da relativa de gerúndio propriamente dita. 

Desenvolvemos a análise das construções em estudo a partir dos seguintes parâmetros: 

 

 

a) Propriedades funcionais das relativas restritivas de gerúndio; 

b) Propriedades funcionais das relativas apositivas de gerúndio; 

c) Tempo e modo verbal da oração matriz; 

d) Correferencialidade entre os sujeitos; 

e) Tipo semântico do verbo da oração relativa de gerúndio. 

 

 

Uma análise mais aprofundada de cada parâmetro será empreendida no capítulo 

seguinte, dedicado à análise de dados.  

Os exemplos extraídos de gramáticas, artigos e demais obras de referências são 

destacados com as letras do alfabeto latino, de modo que sua origem não se confunda 

com os dados extraídos de nosso corpus, como foi verificado até aqui. Também 

preocupamo-nos de dispor os dados extraídos do corpus em uma sequência numérica 

crescente, alinhados à direita e em fonte reduzida. 

A seguir, apresentamos a primeira seção deste capítulo, a descrição do corpus. 

Por último, são apresentados os dados descartados, devidamente justificados. 

 

 

3.1 Corpus 

 

 

Os dados selecionados para a realização desta pesquisa foram retirados do 

corpus sincrônico do Português Brasileiro, referente ao século XXI, disponível no site 

eletrônico https://www.corpusdoportugues.org/, como já mencionado anteriormente. 

Esse corpus consiste em um banco de dados que contém aproximadamente um bilhão 
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de palavras em português, extraídas de mais ou menos um milhão de páginas da web de 

quatro países que falam português (Brasil, Portugal, Angola e Moçambique). As 

páginas pesquisadas da web para esta pesquisa contêm textos de diversos gêneros, 

porém, em sua maioria, prevalecem textos narrativos e descritivos. Foram encontrados e 

selecionados relatos pessoais, notícias, histórias, entre outros. 

Limitamos nossa pesquisa ao português brasileiro moderno, o qual pode ser 

encontrado no tópico WEB / DIALETOS do site referido. Esse tópico possui um corpus 

que permite verificar as variações em grande quantidade de dados do português 

moderno, em centenas de páginas da web e em textos de diferentes gêneros na 

modalidade escrita. Foram coletados 114 dados, dentre os quais 50 referem-se a 

construções relativas restritivas de gerúndio, 50 referem-se a construções relativas 

apositivas de gerúndio, 10 referem-se a construções relativas finitas e 4 referem-se a 

construções hipotáticas de gerúndio. 

Apesar de o foco deste trabalho ser a construção relativa de gerúndio 

propriamente dita, que soma 100 ocorrências em nosso corpus de pesquisa, decidimos 

coletar os outros 14 dados (construções relativas finitas e construções hipotáticas de 

gerúndio), pois são usos linguísticos fortemente associados ao nosso objeto de estudo. 

Essas 14 ocorrências apresentam limites difusos em relação às relativas gerundivas. Na 

seção seguinte, essa questão será ilustrada e mais bem explicitada. 

Nossa preferência pela modalidade escrita é justificada nos estudos de Traugott e 

Dasher (2002, p. 45), pelo fato de que “dados escritos podem refletir convenções de uso 

entre um grupo letrado que não são compartilhadas pelo discurso da comunidade em 

geral16.” 

 

 

3.2 Dados descartados 

 

 

Como já foi mencionado anteriormente ao longo desta pesquisa, o gerúndio 

presta-se a diferentes usos no português brasileiro, sendo encontrado em perífrases 

aspectuais, orações relativas, orações hipotáticas, entre outras. Partindo desse 

                                                            
16 “Written data may reflect conventions of use among a literate group that are not shared by the speech 
community at large.” 



63 
 

pressuposto, ao investigar as ocorrências no corpus, deparamo-nos com a alta 

frequência de construções hipotáticas gerundiais.  

Apesar de priorizarmos nesta pesquisa as orações relativas de gerúndio, não 

podemos deixar de elucidar a alta frequência das hipotáticas. Além disso, há muitos 

casos fronteiriços e de difícil análise, em que tanto uma interpretação relativa como 

hipotática seriam possíveis. Deve-se destacar que a concepção de língua adotada nesta 

pesquisa considera essas ocorrências como naturais, haja vista a gradiência do sistema 

linguístico. Portanto, como são dados bastante ricos, ainda que fora do escopo 

específico deste trabalho, decidimos abordá-los nesta seção referente a dados 

descartados. 

Por ora, esses dados são, de fato, descartados da pesquisa, mas certamente serão 

analisados de forma mais profunda em etapas posteriores deste empreendimento de 

investigação do gerúndio. Afinal, essa é uma longa agenda que reclama a atenção dos 

pesquisadores, e este trabalho intenta assumir a análise de uma parte dessa grande rede 

de usos linguísticos. 

As orações de gerúndio com funções hipotáticas codificam circunstâncias 

relacionadas a um estado de coisas. Vejamos algumas ocorrências desses usos, 

acompanhadas de um breve comentário para melhor elucidar as relações circunstancias 

emergidas: 

 

 

(23)   Por isso, o texto da criança representa graficamente unidades e cortes semelhantes aos 

da linguagem oral, refletindo as várias reestruturações de representações linguísticas, ao 

mesmo tempo em que também representa unidades da escrita convencional ou aspectos 

que as caracterizam, refletindo o envolvimento da criança com a 

escrita. (http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/NozakiIzu

mi.htm) 

 

 

Em (23), percebemos que a oração hipotática em destaque estabelece uma 

relação de causa e consequência entre dois fatos. Pode-se estabelecer como causa “as 

várias reestruturações de representações linguísticas”. Essa causa desencadeia a 

consequência de “o texto da criança representar graficamente unidades e cortes 
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semelhantes aos da linguagem oral”. A oração de gerúndio acima, por essa razão, pode 

ser desenvolvida em uma finita introduzida pelo conector porque. 

Vejamos uma segunda ocorrência de dados descartados: 

 

 

(24) O homem contemporâneo ainda acredita que ao se ajoelhar e implorar por 

ajuda ou pedir perdão, tudo será resolvido. A saída ainda não é essa, há necessidade de 

rever suas atitudes, possibilitando assim uma melhoria na evolução. 

(https://vidaeternocrescimento.blogspot.com/2009/06/busca-da-origem-e-

destino.html) 

 

 

Na ocorrência acima, há uma relação de finalidade ou de propósito entre a 

oração matriz (há necessidade de rever suas atitudes) e a hipotática de gerúndio 

(possibilitando assim uma melhoria na evolução). A necessidade de rever as atitudes 

indica o propósito necessário para possibilitar a melhoria na evolução. Em princípio, a 

oração de gerúndio poderia ser substituída por uma oração finita introduzida pela 

preposição para ou pela locução conjuntiva a fim de que. 

Mais um dado: 

 

 

(25) O presente estudo, deste modo, buscou analisar a escrita de crianças e de 

adolescentes, ambos os grupos em fase de escolarização, observando, em especial, com 

base na teoria de Luria, o processo de controle dentro dos limites da atividade do 

próprio sujeito que escreve, e a informação expressa na linguagem escrita apoiada na 

utilização dos meios gramaticais desdobrados da linguagem. (http://alb.com.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/NozakiIzumi.htm) 

 

 

No dado (25), a oração hipotática de gerúndio (observando, em especial, com 

base na teoria de Luria, o processo de controle dentro dos limites da atividade do 

próprio sujeito) modifica a predicação da oração matriz que a antecede, indicando o 

modo como foi analisada a escrita de crianças e de adolescentes. Em outras palavras, 

trata-se de uma hipotática modal, que se revelou muito frequente no corpus. 

Por fim, indicamos um último tipo de dado descartado: 
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(26) Sem ordem, sem justiça, caminhando em virtude do mecanismo inerente às 

proprias coisas, a sociedade brasileira poderá progredir materialmente, mas não 

moralmente, se uma bem acentuada convergência de vontade, e de consciência, não 

assumir a direcção da sua evolução para a verdade, que é o summo bem e commum. 

(https://vidaeternocrescimento.blogspot.com/2016/11/a-nossa-razao-de-ser-jornal-razao-

100.html) 

 

 

A oração hipotática em (26) estabelece uma relação temporal com a matriz, 

podendo ser parafraseada por uma oração introduzida pela conjunção quando: Sem 

ordem, sem justiça, quando a sociedade caminha em virtude do mecanismo inerente às 

proprias coisas, a sociedade brasileira poderá progredir materialmente... Nesse 

exemplo, o ato de a sociedade brasileira caminhar em virtude do mecanismo inerente às 

próprias coisas, necessariamente, precede o ato de a sociedade brasileira progredir 

materialmente. Assim, pode-se sugerir maior equivalência entre a oração de gerúndio 

com uma oração finita introduzida por depois que. 

Nas breves análises apresentadas acima, realizamos algumas paráfrases dos 

exemplos com a presença de conjunções, a fim de que chegássemos à relação de sentido 

mais próxima codificada pela oração hipotática de gerúndio e a oração matriz.  

Atentamos para o fato de que existem casos, no entanto, em que outras relações 

semânticas podem estar presentes, como situações em que há sobreposição de valores 

semânticos. Contudo, em razão do recorte deste trabalho, não serão analisados esses 

casos, haja vista o recorte eleito para esta dissertação. Esses são tópicos para a 

continuidade deste trabalho em outra etapa de investigação. 

No próximo capítulo, passa-se à descrição e análise de dados propriamente dita. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 
 

 

As pesquisas e os estudos desenvolvidos a respeito das orações relativas têm-se 

voltado para sua descrição e classificação prototípica, ou seja, grande parte dos estudos 

está focada nas chamadas orações adjetivas desenvolvidas (ou relativas finitas). Nesse 

sentido, análises produtivas foram desenvolvidas, desde Mollica (1977), com seu 

pioneirismo na investigação das relativas, até estudos mais recentes, como Bispo 

(2007a, b), Decat (2001), entre outros. 

Assentados em pressupostos da LFCU e em contribuições da Gramática de 

Construções, propomos uma rede hierárquica das construções relativas do português, 

com foco nas construções de gerúndio, que são objeto desta pesquisa. Vejamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  [SN + [(Pro)rel (SV)]] finita           [SN + (SVN rel)] não finita 

 

 

[SN + [(SVN rel) ger]]                   [SN + [(SVN rel) part]]         [SN + [(SVN rel) inf]]   

 

 

[SN + [(SVN rel) ger] restritiva]        [SN + [(SVN rel) ger] apositiva] 

 

  

Em primeiro lugar, reiteramos que a nossa compreensão sobre “construções 

relativas” não se coaduna com o que os estudos tradicionais chamam “orações 

adjetivas” (ou “relativas”). Na esquematização proposta, em todos os casos, o SN – 

CONSTRUÇÕES 
RELATIVAS 

Figura 3 - Hierarquia construcional das relativas de gerúndio 
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comumente visto como elemento pertencente à oração “principal” – faz parte da 

construção relativa, haja vista sua forte vinculação com a oração adjetiva propriamente 

dita. Assim, entendemos como construção relativa a união do SN antecedente mais a 

oração relativa propriamente dita. 

 Em segundo lugar, sem dúvida, a rede das construções relativas é bem mais 

ampla que a apresentada. Não é nosso objetivo retratá-la com todos os detalhes e 

minúcias. Por exemplo, as relativas finitas não foram “desdobradas” na figura. A rede 

retratada tem como foco principal apresentar o locus das construções relativas de 

gerúndio (restritivas e apositivas). Daí o negrito nesses elementos. 

  Verificamos que as construções relativas restritivas e apositivas de gerúndio 

estão alocadas no nível mais baixo da figura, pois são menos esquemáticas que as de 

níveis superiores. Vale destacar que as construções relativas de gerúndio competem pelo 

uso com as relativas de particípio (Receber e considerar qualquer moção, ou matéria 

importante e oportuna, trazida pelos representantes das Lojas, ou seja, Mestres e 

Vigilantes17) e relativas de infinitivo (Tenho quase a certeza que ouvi alguém a cantar 

aqui dentro18), e por isso estão alinhadas em um mesmo nível.  

Partindo do conceito de domínio funcional que está na base do Funcionalismo 

Clássico, como sendo uma área linguística bem mais geral e que não passa por processo 

de construcionalização, como referência, caso, impessoalização, irrealis, tempo, modo, 

aspecto etc., reconhecemos que as construções apresentadas neste estudo pertencem ao 

domínio da relativização (TEIXEIRA; ROSÁRIO, 2016, p. 146). Essa informação está 

presente na caixa Construções relativas, no topo da figura. 

Logo abaixo da caixa, em um segundo nível, encontram-se as construções 

relativas finitas e não finitas, como as duas grandes opções do falante em língua 

portuguesa para a expressão do domínio da relativização. Em seguida, as não finitas 

desdobram-se em três, em perfeita correspondência com as infinitivas, gerundivas e 

participais. Por fim, o nó das gerundivas distribui-se em dois padrões mais concretos: as 

relativas restritivas e as relativas apositivas. 

As reflexões apresentadas ao longo desta pesquisa atestam a plausabilidade de 

uma análise mais aprofundada dessas construções. Para isso, na análise dos dados de 

nossa pesquisa, consideramos os seguintes parâmetros nas descrições de cada 

constructo: a) propriedades funcionais das orações relativas restritivas e apositivas de 

                                                            
17 Dado retirado do Corpus do Português (disponível em: https://www.corpusdoportugues.org/web-dial/). 
18 Dado retirado do Corpus do Português (disponível em: https://www.corpusdoportugues.org/web-dial/). 
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gerúndio; b) tempo e modo verbal da oração matriz; c) correferencialidade entre o 

sujeito da oração matriz e da relativa; d) tipo semântico do verbo da relativa.  

Entendemos que esses fatores de análise ajudam a elucidar e caracterizar as 

construções relativas gerundivas de forma um pouco mais aprofundada. Entretanto, cabe 

reiterar que as construções em análise são muito frequentemente “próximas” das 

construções hipotáticas adverbiais. Nesse sentido, em sintonia com a base teórica 

adotada, postulamos que as análises empreendidas seguem uma visão escalar ou 

gradiente de categorização. Isso significa que uma relativa pode, ao mesmo tempo, 

também ser analisada sob o ponto de vista de uma hipotática, por exemplo. Isso se dá 

em virtude dos limites difusos entre as categorias, como foi explicitado no capítulo 

anterior. Com relação às orações não finitas, esse fenômeno tende a se tornar ainda 

comum, tendo em vista a natureza híbrida das chamadas formas nominais do verbo 

(nomes e verbos ao mesmo tempo). Feita essa importante observação, partimos para a 

análise de dados efetivamente. As seções que seguem correspondem aos parâmetros de 

análise selecionados para este trabalho. 

 

 

4.1  Propriedades funcionais das construções relativas restritivas de gerúndio 
 

 

Como já mencionado anteriormente, sabemos que as orações relativas de 

gerúndio, assim como as relativas desenvolvidas, também são divididas em dois grupos: 

as restritivas e apositivas. Nesta seção, apresentamos algumas propriedades sintático-

semânticas das construções relativas restritivas de gerúndio. 

Em seus estudos sobre as relativas, Veloso (2013, p. 2110) afirma que as orações 

relativas do tipo restritiva modificam o grupo nominal ou o nome que têm como 

referente, estando integradas, tanto prosódica como sintaticamente, como podemos 

atestar na ocorrência a seguir: 

 

 

(27) O Presidente Lula aprovou uma medida provisória autorizando a mistura de 2% de 

biodiesel ao diesel convencional, o que poderá gerar uma grande economia de divisas, 

podendo chegar a US$ 160 milhões nos primeiros 8 anos, o equivalente a 800 milhões de 
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litros de petróleo, desencadeando um possível processo de crescimento econômico no 

país. O prazo para vigorar essa medida inicia-se em 1º de janeiro de 2006. 

(https://www.biodieselbr.com/destaques/2005/combustivel-renovavel.htm)  

 

 

 

Em (27), a oração relativa restritiva de gerúndio em destaque tem como referente 

o sintagma nominal uma medida provisória,que funciona como objeto direto na oração 

matriz. Percebemos que a relativa restritiva de gerúndio modifica o sintagma nominal 

que a antecede, restringindo-o ao definir o tipo de medida provisória aprovada pelo 

presidente.Trata-se de uma medida provisória específica, que tem como objetivo 

misturar 2% de biodiesel ao diesel convencional. 

Rocha Lima (1999, p. 271), ao abordar as relativas restritivas, afirma que essas 

orações têm como função delimitar o referente com o qual forma um todo significativo. 

Com isso, não podem ser suprimidas, sob pena de que a oração matriz fique prejudicada 

em sua compreensão. Observemos, para tanto, a ocorrência abaixo: 

 

 

(28) O uso de iscas envenenadas é outra alternativa de controle da praga. Pode-se usar iscas 

contendo inseticida fosforado ou carbamato, farelo de sorgo, trigo ou milho, açúcar ou 

melaço e água. (https://www.agrolink.com.br/colunistas/coluna/praga-

subestimada_383678.html) 

 

 

Na ocorrência em (28), percebemos que não é possível suprimir a oração relativa 

de gerúndio sem perda de significado no período, pois a oração de gerúndio restringe o 

antecedente iscas. Não se trata de quaisquer iscas, mas de iscas que contam com uma 

determinada especificação. Na medida em que enumera os itens possíveis de serem 

usados juntamente com as iscas no controle da praga, a oração relativa indica elementos 

que se opõem a outros itens que não são possíveis de serem usados nesse controle. 

Entretanto, em nossas análises, verificamos que tal afirmação não é aplicável a 

todas as construções relativas restritivas. Encontramos ocorrências em que a oração 

relativa restritiva de gerúndio pode ser suprimida, sem que haja perda semântica 

significativa da construção. Dessa forma, essas orações podem não obedecer à ideia 
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categórica de delimitar, precisar a significação do antecedente. Verifiquemos tal 

afirmação a partir da análise dos constructos abaixo: 

 

 

(29) Mas isto deveria ser com “todo” imigrante que entrasse, não simplesmente para 

dificultar, mas também para mostrar um pouco mais de seriedade…é claro que gostamos 

de ter turistas…de ter mais alguns ‘cérebros’ pensando por aqui…mas nossos ‘cérebros’ 

também precisam de mais incentivo…mais investimento... 

(http://www.coisaparecida.com/2012/03/brasil-lei-de-imigracao/) 

 

 

(30) Por milhares de anos a adivinhação tem sido um bastardo do paganismo, nascido do 

medo, da curiosidade e da superstição. A superstição dos dias de hoje é um problema 

de muitas faces envolvendo o folclore, a psicologia e a teologia. Os capítulos seguintes 

originam-se no trabalho de aconselhamento de um ministro evangélico e de um 

teólogo. Tal ministério é uma fonte contínua de material nesta área. Meu arquivo de 

casos ocultos cresceu para um número maior do que 20.000. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.ht

m)  

 

 

A relativa restritiva de gerúndio em (29) tem como antecedente o sintagma 

nominal ‘cérebros’ e o especifica, na medida em que acrescenta uma informação a este. 

De fato, apesar de a relativa “pensando” se comportar morfossintaticamente como 

restritiva, não “restringe” propriamente o antecedente. O mesmo acontece na ocorrência 

em (30), a qual tem como referente o sintagma nominal faces. Observamos que, em 

ambos os casos, a restrição não é totalmente necessária para a compreensão do 

antecedente nem do período em termos semânticos. 

Sem dúvida, essa questão da “necessidade” de uma oração relativa em termos 

semânticos é polêmica e precisa ser tratada com muito cuidado. Afinal, qualquer 

alteração morfossintática tende a acarretar significados diferentes, adicionais e/ou 

modificados. Em outras palavras, uma oração relativa instanciada em um contexto real 

de uso linguístico sempre acrescentará algum significado ao antecedente, sem dúvida. 

Por outro lado, essa “necessidade” de oração relativa para uma completa compreensão 

do período não se dá da mesma forma em todos os casos. É o que apresentamos na 
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análise desses dados (29) e (30). A diferença de ambos os casos em relação à (28), em 

uma “escala de necessidade” para a construção do significado, é bastante perceptível. 

Bispo (2018, p. 37) reconhece que as instâncias de uso das relativas restritivas 

em geral relacionam-se pragmaticamente com o propósito de o escritor/falante 

“esclarecer a seu interlocutor o referente específico a que remete, evitando que este 

selecione um elemento diferente daquele em questão”. Consideremos o dado a seguir: 

 

 

(31) Eu tenho em meus arquivos cerca de 40 exemplos envolvendo gatos e a maioria 

deles engloba o mesmo problema, uma pessoa causando uma aparição em uma casa ou 

fazenda. A maioria das universidades se recusa a reconhecer eventos como esse já que 

eles estão abaixo da proibição de seu próprio ensino realístico. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.ht

m) 

 

 

No trecho acima, o informante utiliza a oração relativa restritiva de gerúndio 

envolvendo gatos para recortar semanticamente seu antecedente exemplos, esclarecendo 

ao seu interlocutor que tipos de exemplos há em seus arquivos. 

Outro ponto que merece destaque nos estudos das construções relativas de 

gerúndio diz respeito à equivalência entre finitas e não finitas. Cunha e Cintra (1985) e 

Bechara (2001) afirmam que as orações reduzidas são equivalentes às desenvolvidas e 

se distinguem destas apenas por não possuírem o verbo em um tempo do modo 

indicativo ou subjuntivo e pela ausência do elemento conector. 

Simões (2004), compartilhando com os autores acima citados, afirma que as 

orações relativas tanto podem ser expressas por uma subordinada desenvolvida como 

por uma subordinada reduzida de gerúndio, e aponta ainda que essas duas formas estão 

em competição no português brasileiro contemporâneo. Vejamos um dado para fins de 

ilustração: 

 

 

(32) Adicionalmente a casa encheu-se de uma série de barulhos e podia-se ouvir o som de 

portas abrindo-se e fechando-se pela casa e um cheiro forte que nauseava a todos. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm

) 
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Nesse dado, as orações relativas de gerúndio abrindo-se e fechando-se pela casa 

podem ser transformadas em uma relativa desenvolvida sem prejuízo da informação, 

como em (32a): 

 

 

 (32a) Adicionalmente a casa encheu-se de uma série de barulhos e podia-se ouvir o 

som de portas que se abriam e que se fechavam pela casa e um cheiro forte que 

nauseava a todos. 

 

 

Podemos afirmar que, no dado (32), a equivalência é facilmente estabelecida 

devido à proximidade do SN portas com os verbos no gerúndio abrindo-se e fechando-

se. Essa proximidade de SN e forma nominal gerundiva permite uma convincente 

paráfrase da construção por uma relativa desenvolvida prototípica, pois ao desenvolver 

a oração reduzida, o pronome relativo ficaria logo após o SN relativizado, não havendo, 

portanto, elementos intervenientes. De fato, segundo Dias e Garcia Reis (2004, p. 126), 

“a presença de material interveniente pode impedir a equivalência entre a reduzida e a 

desenvolvida”. 

A equivalência entre a relativa de gerúndio e a relativa desenvolvida ocorreu na 

totalidade dos constructos correspondentes às construções restritivas analisadas. Porém, 

alguns autores como Campos (1980) e Moutella (1995) reconhecem que nem sempre é 

possível substituir uma oração reduzida de gerúndio por uma desenvolvida. 

Abordaremos mais detalhadamente, na seção seguinte, essa questão da equivalência. 

A partir das considerações tecidas a respeito das relativas restritivas de gerúndio, 

constatamos que essas construções possuem a função semântica de delimitar/recortar o 

referente de um nome antecedente, porém, enxergamos que tal delimitação não se faz 

obrigatória em alguns casos. 

A seguir, apresentamos uma análise das propriedades funcionais das relativas 

apositivas de gerúndio. 
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4.2 Propriedades funcionais das construções relativas apositivas de gerúndio 
 

 

Nesta seção, ocupamo-nos da descrição das construções relativas apositivas de 

gerúndio flagradas em nossos dados de pesquisa, em contraste com o tratamento dado 

ao tema por gramáticos e linguistas. Consideramos aspectos sintático-semânticos e 

pragmáticos envolvidos na descrição dessas construções, ao mesmo tempo em que 

adotamos a nomenclatura “apositiva”, pautados em aspectos de ordem semântica que 

serão abordados a seguir. 

As orações relativas do tipo apositiva se diferenciam das restritivas por estarem 

isoladas do referente por uma pausa, indicada na escrita pela vírgula (KURY, 2003, p. 

79). Assim como as restritivas de gerúndio, essas construções apresentam-se sem 

conectivo, com o verbo no gerúndio e referem-se a um sintagma nominal antecedente. 

No que tange às propriedades semânticas, as orações relativas apositivas possuem 

valores que diferem das do tipo restritivas, tal como será explorado ainda nesta seção. 

Segundo Neves (2000, p. 397), a oração relativa apositiva “acrescenta uma 

informação acerca do antecedente a que se refere [...] não fazendo nenhuma 

delimitação”. A autora afirma ainda que, “no caso de uma oração adjetiva explicativa, o 

antecedente, que já está delimitado independente dela, pode referir-se não apenas a um 

conjunto, mas ainda a um indivíduo único” (NEVES, 2000, p. 377). Atestamos o 

argumento proposto por Neves (2000) na ocorrência abaixo: 

 

 

(33) Em nota assinada por 16 dirigentes da corrente, incluindo quatro integrantes da 

Executiva Nacional do PSOL, a CST anuncia que “se retira da campanha e chama voto 

crítico em Edmilson”. O apoio de Lula parece ter sido particularmente mal digerido pelo 

grupo: “Com a definição de Lula de gravar programas de tevê para Edmilson todos os 

limites foram ultrapassados. (http://www.viomundo.com.br/politica/o-apoio-de-lula-e-a-

crise-do-psol-em-belem.html) 

 

 

Em (33), percebemos que a oração relativa apositiva de gerúndio acrescenta uma 

informação acerca de um único referente corrente e não o delimita, funcionando, assim, 

como uma unidade informacional menos dependente da oração matriz. 
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Vilela e Koch (2001), em estudo sobre as orações relativas, afirmam que: 

 

 

a frase explicativa, apositiva ou não-restritiva [...] fornece, para a 
identificação do denotado, uma informação suplementar, não 
necessária (embora importante do ponto de vista comunicativo). Pode 
ser suprimida sem que a frase subordinante se torne incompreensível 
ou se altere semanticamente, e está separada da frase subordinante por 
uma pausa. (VILELA; KOCH, 2001, p. 397). 
 

 
 

Oliveira (2001, p. 96), ao abordar as relativas, e embasada em estudos 

funcionalistas, afirma que teria ocorrido com essas construções a derivação funcional 

atribuição > definição, acompanhada da derivação estrutura cláusula explicativa > 

cláusula restritiva. A autora defende que essa mudança nas relativas “seria responsável 

pela distinção de frequência e de funcionalidade de tais estruturas no estágio atual do 

português” (OLIVEIRA, 2001, p. 96), sem anulação da produtividade da forma 

obrigatória. Com isso, a autora postula que teríamos a explicativa como “uma expressão 

categórica mais antiga, de motivação discursiva, menos integrada do ponto de vista 

semântico-sintático”, ao passo que a restritiva seria derivada da explicativa e mais 

recente, constituindo “uma organização sintática subordinada ao SN a que se refere e de 

maior ocorrência” (op. cit, p. 96). 

Ainda sobre as classificações das relativas, Veloso (2013, p. 2067) atesta que as 

apositivas “formam um sintagma autônomo com valor referencial próprio”. Em outras 

palavras, essas orações não favorecem a identificação do referente. Essa identificação é 

reconhecida pelo sintagma nominal que precede a oração relativa. Vejamos: 

 

 

(34) A existência de tais cadeias de mercadorias, ligando múltiplos processos 

produtivos, levava a que, para o conjunto de todos os “capitalistas”, o grau de 

acumulação dependesse da margem que pudesse ser criada, numa situação em que esta 

margem podia flutuar consideravelmente. 

 (http://www.primeiralinha.org/textosmarxistas/capithistorico1.html) 

 

 

Em (34), a oração relativa apositiva de gerúndio somente introduz um 

comentário em relação ao sintagma nominal cadeias de mercadorias. Com isso, 
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percebemos que a oração relativa em destaque não é essencial na construção da 

identificação do referente, pois seu referente já está delimitado pelo pronome 

demonstrativo tais que o precede. Com isso, a oração relativa tem um valor referencial 

próprio, podendo, assim, ser omitida sem grave prejuízo semântico e sintático da 

construção como um todo. 

Essa observação com relação ao antecedente ajuda a ratificar nossa posição de 

considerar esse elemento dentro do que consideramos “construção relativa”. De fato, a 

natureza do antecedente tem sido preterida nas análises realizadas sobre as chamadas 

orações adjetivas. Essa preterição acontece, segundo nossa hipótese, porque comumente 

ele é um elemento da oração “principal”, que em geral não recebe nenhum tratamento 

analítico mais aprofundado. Nesta pesquisa, ao contrário, o antecedente recebe grande 

importância. Contudo, reconhecemos que um estudo mais aprofundado desse termo 

sintático ainda precisa ser realizado. 

Ao classificar as orações relativas, Kury (2003, p. 79) afirma que as explicativas 

exprimem o sentido geral do substantivo com que se relacionam e possuem o valor 

aproximado de um aposto explicativo ou atributivo. Com isso, sua eliminação “não traz 

em princípio prejuízo lógico, mas principalmente estilístico, ao sentido geral” (KURY, 

2003, p. 79).   

Em seus trabalhos sobre as orações relativas, Decat (2001, p. 108) afirma que “a 

oração apositiva por seu aspecto semântico equivale a um aposto, assumindo o aspecto 

formal desse, ao vir separada por vírgula (ou similar)”. Observemos a ocorrência a 

seguir: 

 

 

(35) “...Isso pode ser considerado uma boa administração? Como a sua administração faria 

diferente?”. Notem que a primeira parte da pergunta é um editorial,promovendo a visão 

da emissora. Só a segunda pede a visão do candidato. Ou, claro, o JN poderia citar como 

SP paga o pior salário do Brasil a seus professores. Enfim, são tantas opções... Claro que 

o JN decidiu falar mal do PT nas três ocasiões. Tudo bem, qualquer pessoa que olha pra 

trás (o que não é um ponto negativo, pelo contrário!) e sabe analisar a História sabe 

quem a Globo apoiou em todas as eleições e quem ela apoia agora. Não é surpresa. Mas 

bem que a emissora poderia assumir seu apoio. Seria um pouco mais honesto que posar 

de neutra e imparcial...” (http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2010/08/serra-entre-

amigos-no-jn.html/)  
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Em (35), a oração relativa apositiva de gerúndio veicula uma informação 

suplementar acerca de seu referente editorial, assemelhando-se, dessa forma, a um 

aposto, pois está separada da oração matriz por vírgula e se constitui, de fato, como uma 

unidade informacional adicional. 

O mesmo acontece nos constructos abaixo. Vejamos: 

 

 

(36) Após aproximadamente cem anos, no século VIII A.C, um trabalho paralelo sobre este 

mesmo material foi feito por um grupo de patriarcas, dando origem a duas narrativas 

diferentes. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/biblical_criticism_pomazansky_p.

htm) 

 

(37) Anônimo asked: 

Boa noite, porque o grupo reptilia é considerado parafiletico e porque essa condição 

muda quando consideramos a aves um grupo de irmão de crocodilia, formando o grupo 

archosauria? (http://pergunte.evolucionismo.org/post/44477113182) 

 

 

Na ocorrência em (36), o antecedente da oração relativa apositiva de gerúndio, 

um trabalho paralelo, já tem seu campo de significação restrito, o que faz com que a 

relativa que a ele se liga se torne mais acessória. O mesmo acontece na ocorrência em 

(37), em que a oração relativa acrescenta uma informação adicional ao seu antecedente 

as aves. 

A partir das análises feitas, corroboramos as postulações defendidas por Decat 

(2001), pois da mesma forma que um aposto, a informação veiculada pela oração 

apositiva é suplementar, diferenciando-se, assim, da restritiva, por não servir para 

identificar um sintagma nominal antecedente. Ao contrário, costuma funcionar como 

um “adendo”, quando posicionada no final de um enunciado ou parágrafo. 

Em termos funcionais, atestamos que as relativas apositivas são menos 

vinculadas ou menos integradas ao antecedente. Isso faz com que a construção relativa 

apositiva apresente elementos mais frouxos. Por outro lado, a construção relativa 

restritiva (analisada na seção anterior) apresenta vinculação mais forte, comportando-se 

morfossintaticamente como uma unidade mais integrada de significado. É por essa 
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razão que os estudos pioneiros no campo de integração de orações em perspectiva 

funcional propunham que as relativas restritivas estão mais próximas das estratégias de 

complementação. As apositivas, por sua vez, estariam mais próximas do fenômeno da 

hipotaxe (ROSÁRIO, 2016, p. 264-265). Nossa pesquisa comprovou essa proposição. 

No que se refere à questão da equivalência entre a relativa de gerúndio e a 

relativa desenvolvida, observamos que foi possível o desdobramento em todos os 

constructos analisados, sem alteração semântica significativa no período, como 

podemos verificar a seguir: 

 

 

(38) a. Há também críticas sobre a autoria dos Salmos, colocando sobre suspeita a autoria de 

diversos Salmos de Davi, que teriam sido escritos sob a dominação Persa, durante o 

cativeiro da Babilônia. Estes seriam os "Salmos do Segundo Templo." 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/biblical_criticism_pomazansky_p.

htm) 

 

b. Há também críticas sobre a autoria dos Salmos, que colocam sobre suspeita a autoria 

de diversos Salmos de Davi, que teriam sido escritos sob a dominação Persa, durante o 

cativeiro da Babilônia. Estes seriam os "Salmos do Segundo Templo." 

 

 

A ocorrência em (38) foi transformada em oração relativa desenvolvida, sendo 

iniciada pelo pronome relativo que, reconhecidamente o elemento relativizador mais 

canônico do português. Na paráfrase, não houve significativa interferência no 

significado. Em outras palavras, não houve alteração no tocante à compreensão das 

informações apresentadas nos períodos. 

Contudo, reconhecemos, por meio de pesquisas desenvolvidas por alguns 

autores, como, por exemplo, Dias e Garcia Reis (2004), que na modalidade escrita o 

desdobramento de uma relativa reduzida em uma desenvolvida sem alteração semântica 

na construção, por vezes, não é possível. Segunda as autoras, isso se explica da seguinte 

forma: 

 

 

Na modalidade escrita, as cláusulas reduzidas de gerúndio 
apresentaram um índice baixo em relação à possibilidade de 
transformá-las em relativa desenvolvida. Uma possível explicação 
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para um menor número de reduzidas com possibilidade de 
transformação em desenvolvidas na escrita seja devido à possibilidade 
de estas cláusulas apresentarem sobreposição de valores semânticos,o 
que não ocorre na modalidade falada. (DIAS; GARCIA REIS, 2004, 
p. 127) 
 

 
 
 

As autoras acrescentam que, normalmente, quando a oração relativa reduzida de 

gerúndio possui como antecedente uma outra oração, não há possibilidade de 

transformação da reduzida em desenvolvida sem perda ou modificação da informação. 

Vejamos um dado de uma relativa apositiva de gerúndio apresentada pelas autoras, a 

fim de entendermos melhor as considerações tecidas: 

 

 

(n) Mas uma língua unificada teria vida breve. Em pouco tempo, cada grupo 

selecionaria os termos adequados ao seu ambiente à sua cultura, diferenciando 

novamente as linguagens. (Junho/2002) 

 

(o) Mas uma língua unificada teria vida breve. Em pouco tempo, cada grupo 

selecionaria os termos adequados ao seu ambiente à sua cultura, o que diferenciaria 

novamente as linguagens.19 

 

 

Dias e Garcia Reis (2004, p. 128) afirmam que a oração relativa na ocorrência 

em (n) retoma toda a oração matriz anterior, e que em casos desse tipo, há a 

possibilidade de transformá-la em uma relativa desenvolvida sem cabeça. Segundo as 

autoras, as relativas “sem cabeça” são definidas como construções em que não é 

possível identificar o substantivo (o sintagma nominal, o referente) que a oração relativa 

modifica, e essas estruturas ocorrem, normalmente, no final de um enunciado. 

Atestamos, em nossa análise, que a asseveração feita pelas autoras é verídica, 

haja vista, por exemplo, a análise do constructo a seguir: 

 

 

(39) a.“À medida que os ideogramas passavam a significar mais que as imagens, assumindo 

valores fonéticos distintos, passaram também a transcrever sons da fala, evoluindo do 

                                                            
19  Dado retirado de Dias e Garcia Reis (2004, p. 128). 
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sistema ideográfico para o fonográfico, o alfabético. A fase alfabética caracteriza-se, 

deste modo, pelo uso de letras que representam os sons, dando origem aos alfabetos. O 

uso da escrita alfabética proporcionou ao homem maior liberdade em sua comunicação, 

já que este sistema apresentava-se como um código amplamente 

difundido.“(http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/Nozaki

Izumi.htm) 

 

b.“À medida que os ideogramas passavam a significar mais que as imagens, assumindo 

valores fonéticos distintos, passaram também a transcrever sons da fala, evoluindo do 

sistema ideográfico para o fonográfico, o alfabético. A fase alfabética caracteriza-se, 

deste modo, pelo uso de letras que representam os sons, o que dá origem aos alfabetos. 

O uso da escrita alfabética proporcionou ao homem maior liberdade em sua 

comunicação, já que este sistema apresentava-se como um código amplamente 

difundido.“ 

 

 

 

Observamos que no constructo (39a), a oração relativa dando origem aos 

alfabetos retoma toda a oração anterior pelo uso de letras que representam os 

sons,como forma de concluir uma ideia, podendo ser parafraseada por uma relativa sem 

cabeça, como podemos ver em (39b). Dessa forma, o pronome demonstrativo o, que 

aparece no início da relativa desenvolvida, é reconhecido como sendo o antecedente da 

relativa e se refere a toda informação mencionada no contexto anterior. 

Em suma, constatamos que as orações relativas apositivas de gerúndio ocorrem 

de forma menos integrada à oração matriz. Essas orações possuem uma independência 

relativa, por isso elas são concebidas como sendo uma informação suplementar, 

parentética e também uma unidade informacional por si mesma, separada pela marca 

gráfica da vírgula. Com isso, faz-se necessária a junção das perspectivas semântica e 

sintática para uma análise mais satisfatória dos elementos linguísticos encontrados nessa 

construção. 
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4.3 Tempo e modo verbal da oração matriz 
 

 

Em relação aos parâmetros tempo e o modo verbal da oração matriz, 

consideramo-los separadamente. Outro conceito igualmente importante é o de 

modalidade. Segundo Neves (2006), o conceito de modalidade passa pela difícil 

separação de fronteiras entre a lógica e a linguística. Com isso, reconhecemos que a 

modalidade representa a relação entre o locutor, o enunciado e a realidade objetiva. No 

que diz respeito a essa variável, a ocorrência do modo indicativo na oração matriz 

revelou-se quase na totalidade dos dados, ocorrendo em 95%. 

Apesar de as formais nominais não serem modos verbais stricto sensu, 

decidimos abrigá-las na mesma tabela a seguir, para que a comparação quantitativa 

entre os dados seja facilitada. Dito isso, observemos a tabela a seguir: 

 

 

Tabela 1 - Modo verbal da oração matriz 

Modo verbal da 
oração matriz 

Orações relativas 
restritivas de gerúndio 

Orações relativas 
apositivas de gerúndio 

Total 

Indicativo 
48 

(96%) 
47 

(94%) 
95 

(95%) 

Imperativo - 
1 

(2%) 
1 

(1%) 
Formas nominais 

(infinitivo) 
1 

(2%) 
2 

(4%) 
3 

(3%) 
Formas nominais 

(gerúndio) 
1 

(2%) 
- 

1 
(1%) 

Total 
50 

 
50 

 
100 

 

 

A partir da análise da tabela 1, percebemos que a alta ocorrência do modo 

indicativo na oração matriz constitui um padrão mais geral das construções complexas 

formadas com orações relativas de gerúndio. 

Além disso, reiteramos mais uma vez que nosso foco de análise está nas 

construções relativas (equivalentes na Tradição gramatical ao período composto). A 

partir dessa tabela, fica destacada uma importante propriedade formal dessas 

construções: a prevalência do indicativo na matriz. Em estudos focados apenas nas 

orações relativas propriamente ditas, essa informação não seria notada. 
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Vejamos algumas ocorrências, a fim de ilustrar melhor os dados da tabela 1: 

 

 

(40) “...Alguns meses atrás, quando eu e o maridão fomos transferir nosso título, de SC para 

CE, para não perdermos uma eleição sequer, vi um folheto pedindo voluntários. E eu 

sempre quis ser mesária, então preenchi uma ficha. E ainda perguntei pro maridão: “E 

você? E você? Você não 

quer?...”(http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2010/08/oferecida-e-aceita-como-

mesaria.html/  27 DE AGOSTO DE 2010)  

 

(41) Brasil X lei de imigração: olho por olho, dente por dente? 

Desde muitos anos (eu diria desde muito antes de 2008, quando aquela estudante foi 

barrada no aeroporto de Barajas/Madrid e foi parar na TV, denunciando maus tratos e o 

diabo a quatro) brasileiros, brasileiras e toda uma lista de nacionalidades latinas são 

impedidas de entrar na Espanha. Muitas sem motivo aparente, a maioria por 

descumprir a normativa bastante conhecida, passagem de volta, dinheirinho no bolso, 

uma cartinha dizendo onde vai ficar nos dias da viagem, entre outras cositas más. 

Desde os tempos de apogeu econômico e boom imobiliário a Espanha “sofre” com a 

imigração (i) legal. (http://www.coisaparecida.com/2012/03/brasil-lei-de-imigracao/) 

 

 

Os dados (40) e (41) apresentam construções relativas restritivas de gerúndio. 

Observamos que, em (40), a oração matriz possui o verbo principal no pretérito perfeito 

do modo indicativo: vi um folheto.Nessa ocorrência, a oração de gerúndio restringe o 

SN um folheto ao mesmo tempo em que especifica o que havia nele. Por sua vez, em 

(41), a oração matriz apresenta o verbo principal descumprir no infinitivo, seguido da 

preposição por. A oração de gerúndio em (41) tem como antecedente o SN uma 

cartinha, e o delimita na medida em que evidencia o conteúdo proposto expresso. 

Encontramos um dado bastante curioso, no qual a oração relativa restritiva de 

gerúndio se liga a uma oração matriz que possui o verbo principal na forma nominal do 

gerúndio, vejamos: 

 

 

(42) A fé do fazendeiro nos feiticeiros havia diminuído e ele havia consultado vários 

médicos, sem resultado. Quando seu filho chegou aos quinze anos começou a ter 
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experiências ainda piores, vendo monstruosas figuras andando pela casa. Uma manhã ele 

foi acordado por alguma força invisível e sua mão direita ficou completamente paralisada. 

Novamente os tratamentos médicos não produziram qualquer melhora. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm)  

 

 

Podemos observar que a oração relativa de gerúndio andando pela casa e sua 

matriz (vendo monstruosas figuras), que também se encontra no gerúndio, descrevem 

ações simultâneas em progresso por um tempo indeterminado. Confirmamos essa ideia 

e reconhecemos que a oração vendo monstruosas figuras é classificada também como 

uma hipotática de gerúndio, tendo como sua matriz a oração que a antecede (começou a 

ter experiências ainda piores). 

Observemos abaixo ocorrências de relativas apositivas de gerúndio: 

 

 

(43) “A música que hoje aqui trago, "Não sou o único", é conhecida de sobejo e acompanha-

me há muito. A autoria é dos Xutos& Pontapés, mas prefiro esta versão ao vivo, dos 

Resistência, contando no caso com o precioso contributo do guitarrista Pedro Jóia.” 

(http://adeus-ate-ao-meu-regresso.blogspot.com.br/) 

 

(44) Fornecemos aos nossos clientes, uma grande variedade de oportunidades para apostar 

em todos os desportos, incluindo futebol, ténis, desportos motorizados, basquetebol e 

futsal. (http://clearload.bid/rweasy/-

1TLHV/246619/https://onlineguardian.net/results.php?verify=capaciteredacao.forum-

livre.com&rndad=2978519064-1530670301) 

 

 

Na ocorrência em (43), a oração matriz prefiro esta versão ao vivo,que se liga à 

relativa de gerúndio, possui o verbo principal preferir conjugado no presente do 

indicativo. A oração apositiva nessa ocorrência justifica a preferência do escritor em 

relação à versão ao vivo dos “Resistência” em detrimento da dos “Xutos& Pontapés”, 

funcionando como um mero “apêndice”. Já em (44), a oração matriz uma grande 

variedade de oportunidades para apostar em todos os desportos apresenta o verbo 

principal apostar em sua forma de infinitivo, acompanhado da preposição para. Nessa 
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última ocorrência, está nítido o fato de a oração relativa apositiva de gerúndio esclarecer 

ao leitor quais são os desportos oferecidos aos clientes ao enumerá-los. 

Encontramos somente um dado com verbo no modo imperativo. Vejamos: 

 

 

(45) "Fujamos da soberba do fariseu e aprendamos a profunda humildade das palavras do 

publicano, clamando com arrependimento: "Salvador do mundo, sê misericordioso para 

com teus servos." 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/ano_liturgico_1b.htm) 

 

 

Em (45), a oração de gerúndio - clamando com arrependimento – liga-se a uma 

oração matriz que possui o verbo no modo imperativo. Percebemos que o uso do verbo 

aprendamos, no imperativo, na oração matriz, indica uma sugestão dada pelo falante: o 

falante dá um conselho/ordem e, em seguida, mostra de que forma os interlocutores 

devem proceder para fugir da soberba do fariseu e aprender a profunda humildade das 

palavras do publicano.  

No que diz respeito ao tempo verbal da oração matriz em construções com a 

relativa de gerúndio, observamos considerável produtividade em alguns tempos verbais. 

A distribuição dos tempos verbais está explicitada na tabela 2, a seguir: 

 

 

Tabela 2 - Tempo verbal da oração matriz 

Tempo verbal da 
matriz 

Orações relativas 
restritivas de 

gerúndio 

Orações relativas 
apositivas de 

gerúndio 

Total 

Presente 
(modo indicativo) 

27 
(56%) 

26 
(55%) 

53 
(53%) 

Pretérito perfeito 
 

11 
(23%) 

15 
(31%) 

26 
(26%) 

Pretérito imperfeito 
(modo indicativo) 

9 
(19%) 

1 
(2%) 

10 
(10%) 

Futuro do presente - 3 
(6%) 

3 
(3%) 

Futuro do pretérito 1 
(2%) 

1 
(2%) 

2 
(2%) 

Pretérito mais-que-
perfeito 

- 1 
(2%) 

1 
(1%) 

Imperativo - 1 
(2%) 

1 
(1%) 

Total 48 48 96 
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Vejamos abaixo alguns dados, seguidos de alguns comentários acerca de cada 

tempo verbal encontrado na análise dos constructos: 

 

 

a) Oração matriz no presente: 

 

(46) Há em toda a existência textos ocultos falando sobre espelhos proféticos ou mágicos. 

O feiticeiro com a ajuda do espelho mágico pode curar ou perseguir através da magia, 

tratar a pessoa à distância ou usar o amor e a defesa mágica e muito mais. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm) 

 

 

Em (46), a oração relativa restritiva de gerúndio falando sobre espelhos 

proféticos ou mágicos se liga à oração matriz que se encontra no tempo presente: Há em 

toda a existência textos ocultos. Verificamos que a relativa delimita o antecedente textos 

ocultos ao realizar um recorte semântico, na medida em que explicita o conteúdo 

apresentado nos textos. O tempo presente, neste caso, refere-se a fatos tomados como 

verdades pelo escritor. É interessante notar que o verbo no gerúndio nesta construção 

funciona como uma partícula de realce, podendo ser suprimido sem alteração no 

entendimento da construção, mesmo ocorrendo em uma restritiva. 

 

 

b) Oração matriz no pretérito perfeito: 

 

(47) “Dee foi ilibado da heresia e a experiência não parece ter afectado a sua 

dedicação à aprendizagem, pois depressa apresentou uma petição à nova rainha, 

pedindo-lhe a cooperação num plano para preservar e recuperar certos monumentos da 

antiguidade clássica.” (http://cova-do-urso.blogspot.com.br/2008/08/john-dee-o-

astrlogo-de-elizabeth-i-de.html) 

 

 

Na ocorrência anterior, verificamos que a oração matriz depressa apresentou 

uma petição à nova rainha, correlacionada à oração relativa apositiva de gerúndio 
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pedindo-lhe a cooperação num plano, constitui-se com o verbo no tempo pretérito 

perfeito. O uso desse tempo verbal na oração matriz a que se liga a relativa de gerúndio 

indica ação já concluída dentro de uma sequencialidade de eventos característicos de 

uma narração. 

 

 

c) Oração matriz no pretérito imperfeito: 

 

(48) “Eu tbm já sonhei duas vezes, uma em 2009 e outra em 2010 que tudo se 

acabava...Da ultima vez foi mais horrível que da anterior pois eu estava com meu filho 

que hoje tem dois anos e tinha um lugar cheio de corredores com muitos cachorros 

comendo carne e tomando sangue de pessoas mortas até que eu me escondi debaixo de 

um couxão abraçando muito forte meu filho para protege-lo, após um tempo sai 

debaixo desse couxão e achei uma saida onde encontrei um tio e uma tia minha que me 

disseram o seguinte..."Não temeis, pois todos que crerem em Deus serão 

salvos."...fiquei muito imprecionada...não consigo esquecer...sinto que preciso seguir 

uma religião...sinto que a Assembleia de Deus seria ela...mas não tenho iniciativa para 

mudar meus costumes...pois sempre fui católica...Mas sinto que Deus tem uma mição 

maior pra mim!!!” (http://www.meus-sonhos.org/sonhos/1378-sonho-com-o-fim-do-

mundo) 

 

 

Em (48), a oração matriz tinha um lugar cheio de corredores com muitos 

cachorros apresenta-se com o verbo no pretérito imperfeito, indicando uma ação que 

ocorreu anteriormente a outra no passado, apresentada na sequência dos enunciados, 

não evidenciando a certeza de conclusão. As orações relativas comendo carne e 

tomando sangue de pessoas mortas têm como antecedente o SN muitos cachorros, e o 

restringe, ao passo que descrevem as ações realizadas por eles.  

 

 

d) Oração matriz no pretérito mais-que-perfeito: 

 

(49) De fato, as duas obras possuem semelhanças esperadas. O que eu poderia dizer é que: o 

livro e o filme são complementares. Gosto muito da maneira em que Zuenir começa a 

sua obra analisando a participação da figura feminina, uma pena eu não ter o livro aqui 
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para reproduzir uma de suas ideias: mas é mais ou menos assim: o autor explica que a 

efervescência política acabou com muitos casamentos. As mulheres saiam de casa pois 

aquela percepção de “dona do lar”, cuidando dos filhos, começara a 

mudar. (https://laamoraa.wordpress.com/2012/10/08/o-ano-que-nao-terminou/) 

 

 

No dado (49), temos a oração relativa apositiva de gerúndio cuidando dos filhos 

em posição intermediária no período, e há uma informação secundária ao SN “dona do 

lar”. Observamos também que a oração matriz vinculada à relativa de gerúndio 

encontra-se no tempo verbal pretérito mais-que-perfeito e se liga à oração de gerúndio, 

evidenciando uma ação já concluída anterior a outra apresentada no cotexto. 

 

 

e) Oração matriz no futuro do presente: 

 

(50)  Aposte numa variedade de mercados pré-jogo e Ao-Vivo em todos os jogos de 

Futebol do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e do Campeonato do Mundo 

2018 em directo, e desfrute de inúmeras oportunidades de aposta em Ténis de Grand 

Slam. Poderá também aceder ao mesmo leque alargado de mercados e eventos através 

do seu telemóvel ou tablet, incluindo o nosso fantástico serviço de apostas ao vivo, na 

bet365 em Movimento. Para ajudar a aumentar a emoção no Ao-Vivo, oferecemos a 

Transmissão Ao Vivo de mais de 140.000 eventos em directo no seu computador todos 

os anos. (http://clearload.bid/rweasy/-

1TLHV/246619/https://onlineguardian.net/results.php?verify=capaciteredacao.forum-

livre.com&rndad=2978519064-1530670301) 

 

 

Em (50), a oração matriz Poderá também aceder ao mesmo leque alargado de 

mercados e eventos através do seu telemóvel ou tablet encontra-se no tempo futuro do 

presente, representada pela locução verbal poderá aceder. Portanto, reconhecemos 

através do cotexto que a informação apresentada na oração matriz acontecerá em um 

tempo posterior. A relativa apositiva de gerúndio incluindo o nosso fantástico serviço 

de apostas ao vivo acrescenta uma informação suplementar em relação a seu SN 

telemóvel ou tablet. 
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f) Oração matriz no futuro do pretérito: 

 

(51) Ele anunciou a si próprio com as palavras "Em nome de Nosso Senhor Jesus, nosso 

abençoado e exaltado Senhor e salvador" e então disse que ela era a profetisa que iria 

abençoar a humanidade com os seus escritos. A simples esposa do fazendeiro havia se 

tornado uma médium espírita psicografa. O parapsicólogo iria ver esse exemplo como 

uma mera automação psíquica envolvendo os pensamentos subconscientes. É verdade que 

devemos considerar que a mulher em questão não teve contato com os mortos e nem 

assumir que este é um caso direto de demonização, mas, de qualquer forma, ao se 

considerar uma profetisa, a mulher caiu vítima do pecado do orgulho... 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm) 

 

 

Já na ocorrência em (51), verificamos que a oração matriz O parapsicólogo iria 

ver esse exemplo como uma mera automação psíquica encontra-se no futuro do 

pretérito, representada pela locação verbal iria ver, indicando uma ação hipotética, 

sendo possível ou não sua realização. A relativa restritiva em destaque refere-se ao SN 

automação psíquica, e o restringe ao definir tal automação. 

 

Em síntese, observamos a maior frequência de uso da oração matriz nos tempos 

presente (modo indicativo), pretérito perfeito e pretérito imperfeito. A partir das análises 

desenvolvidas e das características dos tempos verbais, reconhecemos que a 

predominância pelo presente está relacionada ao contexto da enunciação, em que o 

escritor não precisa, não quer ou não pode situar a ação nem no passado e nem no 

futuro, intencionando, porventura, enunciar fatos verdadeiros em qualquer época, de 

forma mais genérica (AZEREDO, 2008, p. 127). Pode-se afirmar também que, ao 

empregar o modo indicativo, principalmente o tempo presente, o falante codifica certeza 

diante do conteúdo expresso, não faz projeções, mas se situa na categoria do realis.  

Em segundo lugar, observamos que o tempo do pretérito perfeito teve 

considerável frequência de uso. Segundo Azeredo (2008, p. 127), nos tempos 

perfectivos, as ações possuem uma localização temporal, se não especificada pelo 

escritor, anterior ou posterior ao momento da enunciação. A partir da visão do autor, 

reconhecemos que os tempos perfectivos somados ao contexto em que se inserem nos 
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dados observados, encontram-se mais distante do grau de certeza do que o presente do 

indicativo, por exemplo.  

Palmer (1986) e Bybee (1998) reconhecem que não é possível enxergar a 

modalidade como uma categoria discreta, portanto, pode-se concluir que, apesar de 

algumas diferenças em relação à semântica, a predominância de formas verbais de 

presente e pretérito na oração matriz está correlacionada ao contexto em que se 

encontram as construções relativas de gerúndio. Como estabelece Campos (1980 apud 

GARCIA REIS, 2010, p. 100), a forma do gerúndio “se caracteriza pelo aspecto 

imperfectivo cursivo, estabelece relações de sentido com orações que codificam estados 

de coisas perfectivos e imperfectivos”.  

A seguir, o parâmetro de análise correferencialidade será abordado. 

 

 

4.4 Correferencialidade entre os sujeitos 

 

 

Um dos parâmetros utilizados na análise das construções relativas de gerúndio 

está associado à correferencialidade entre o sujeito da oração matriz e o da oração de 

gerúndio. Em sua interpretação mais frequente, a oração relativa de gerúndio refere-se a 

um sintagma nominal que pode estar expresso ou não na oração matriz, ocupando 

diferentes funções sintáticas. Ao analisarmos as construções relativas de gerúndio no 

corpus, encontramos orações que possuem como antecedente o sujeito da oração matriz 

com que se relaciona, sendo este, portanto, também o seu sujeito. Desta forma, dizemos 

que há correferencialidade entre os sujeitos. Vejamos a ocorrência abaixo, em que a 

correferencialidade entre os sujeitos das orações ocorre: 

 

 

(52)  Existe, também, um conjunto mais pequeno de pessoas, igualmente disperso, 

operando, por norma, como entidades econômicas autônomas, que partilham de algum 

modo entre si a margem final da cadeia de mercadorias, que constitui o diferencial 

entre os custos totais de produção e o rendimento total realizado pelo detentor do 

produto final. (http://www.primeiralinha.org/textosmarxistas/capithistorico1.htm) 
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Na ocorrência em (52), percebemos que a oração relativa tem como referente o 

SN um conjunto mais pequeno de pessoas, o qual constitui-se como sujeito na oração 

matriz. Portanto, dizemos que, neste caso, há correferencialidade entre os sujeitos, pois 

o sujeito da oração relativa de gerúndio é o mesmo da oração matriz.   

Por outro lado, encontramos estruturas com sujeitos não correferenciais. 

Vejamos: 

 

 

(53) O próprio homem tinha sofrido muito e a despeito de um tratamento médico 

prolongado sua condição não melhorava. À noite ele tinha a experiência de um forte 

par de mãos impedindo-o de respirar e o jogando na cama novamente. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.ht

m)  

 

 

Em (53), o sujeito da oração matriz é o pronome ele. Nesse dado, encontramos 

duas orações relativas de gerúndio: impedindo-o de respirar e o jogando na cama 

novamente. O sujeito de ambas é o SN um forte par de mãos, presente na oração matriz. 

Portanto, dizemos que não há correferencialidade entre os sujeitos da oração matriz e da 

oração relativa de gerúndio. 

A tabela a seguir mostra a distribuição e porcentagem das orações relativas de 

gerúndio em relação à correferencialidade entre os sujeitos: 

 

 

Tabela 3 - Correferencialidade entre os sujeitos 

Correferencialidade Orações relativas 
restritivas de 

gerúndio 

Orações relativas 
apositivas de 

gerúndio 

Total 

Não correferencial 35 
(70%) 

37 
(74%) 

72 
(72%) 

Correferencial 15 
(30%) 

13 
(26%) 

28 
(28%) 

Total 50 50 100 
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De forma geral, constata-se a recorrência de sujeito não correferencial nas 

construções relativas restritivas e apositivas de gerúndio, com um índice geral de 72%. 

As diferenças entre restritivas e apositivas, em termos percentuais, não é significativo, 

visto que a variação atinge menos de 5%.  

A questão da correferencialidade está associada claramente às relações sintático-

semânticas estabelecidas nessas construções. Em sua maioria, encontramos no corpus 

em análise que a função sintática do sintagma nominal relativizado é de complemento 

verbal (objeto direto e indireto) e, em segundo lugar, de sujeito na oração matriz.  

Em trabalho com as orações relativas de gerúndio, Dias e Garcia Reis (2004, p. 

124) constatam que, na escrita, o elemento relativizado mais recorrente possui a função 

sintática de objeto direto seguido pelo objeto indireto e depois o sujeito. As autoras 

justificam tal fato, afirmando que a utilização de uma oração relativa de gerúndio nesses 

casos serviria para evitar a repetição do que, que pode aparecer em uma cláusula 

posterior ou anterior ao período complexo em que se encontra a relativa (GARCIA 

REIS, 2004, p. 124). 

Na ocorrência em (52), mostrada anteriormente, a oração de gerúndio relativiza 

o sujeito da oração matriz, sendo seguida por uma oração relativa finita iniciada pelo 

pronome relativo que. Portanto a escolha pela reduzida neste caso corrobora a afirmação 

de Dias e Garcia Reis (2004), servindo para evitar a repetição do que. Vejamos mais um 

dado a fim de ratificar as considerações apresentadas pelas autoras: 

 

 

(54) Pesquisas sobre o período em que foram escritos os livros sagrados, ou em 

alguns casos, sobre suas autorias, não irão mudar a autoridade sagrada dos livros do 

Velho Testamento. A Igreja aceita o Cânon do Velho Testamento compilado e 

confirmado perto do período de Esdras, sem nenhuma investigação histórica sobre os 

livros. O importante é que cada livro contém um valioso material sobre doutrina e 

moralidade, confirmando a expectativa pela vinda do Messias. Como sabemos, grande 

parte dos livros do Velho Testamento não citam seu autores, e muitos livros são 

chamados apenas pelo nome de um de seus principais indivíduos. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/biblical_criticism_pomazansky_p

.htm)  
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Podemos atestar que a preferência pelo uso da relativa apositiva de gerúndio 

destacada acima é confirmada pelas considerações feitas por Dias e Garcia Reis (2004), 

evitando assim a repetição do que, já ocorrido na oração que a antecede. 

O parâmetro da correferencialidade entre os sujeitos, ao contrário do que 

supúnhamos, não se mostrou significativo para a diferenciação entre relativas apositivas 

e restritivas. Como vimos na tabela, o comportamento sintático de ambas, no que tange 

a esse fator, ficou bem semelhante. Por outro lado, é possível constatar que a não 

correferencialidade é um traço geral das relativas de gerúndio, o que é surpreendente. 

Afinal, em se tratando de uma forma nominal do verbo, era esperado que houvesse 

correferencialidade, justamente pela expectativa de não expressão do sujeito junto ao 

gerúndio. 

Na seção seguinte, abordamos o último parâmetro de análise das construções 

relativas de gerúndio, o tipo semântico do verbo. 

 

 

4.5  Tipo semântico do verbo da oração relativa de gerúndio 

 

 

Alguns autores, dentre eles Campos (1980), Braga (1996), Garcia Reis (2004) e 

Simões (2007), afirmam que as orações de gerúndio possibilitam diferentes 

interpretações, e acrescentam que propriedades semânticas relacionadas a elas 

contribuem para emergência de diferentes significados. Posto isso, analisamos nesta 

seção o tipo semântico do verbo presente nas construções relativas de gerúndio. 

Para esta análise, adotamos a distinção das semânticas verbais proposta por 

Scheibman (2001), baseada na taxonomia geral de processos verbais do inglês abordada 

por Halliday (1994), a qual dispõe de três processos gerais da existência humana: ser, 

sentir e fazer (HALLIDAY, 1994 apud SCHEIBMAN, 2001, p. 66).  

As categorias semânticas verbais são as seguintes: cognitivo, existencial, 

sensitivo, material, perceptivo, relacional e verbal. Acrescenta-se a categoria corpóreo, 

proposta por Dixon (1991 apud SCHEIBMAN, 2001, p. 67) e possessivo/relacional, 

baseada em Scheibman (2001).  

A seguir apresentamos um quadro, enumerando alguns exemplos para melhor 

ilustrar os tipos semânticos verbais utilizados. 

 



92 
 

 

Quadro 6 - Tipos semânticos verbais 

Tipos semânticos de verbo Descrição Exemplos 
Cognitivo Atividade cognitiva Saber, pensar, relembrar 
Corpóreo Interação e gestos corporais Comer,beber, dormir 

Existencial Existência, acontecimento Ser, ter, ficar 
Sensitivo Emoção, desejo Gostar, querer, sentir 
Material Acontecimentos e feitos 

concretos e abstratos 
Fazer, ir, pegar 

Perceptivo Percepção, atenção Olhar, ver, ouvir 
Percepção/Relacional Percepção (sujeito não 

sensitivo) 
 Olhar, cheirar, soar 

Possessivo/Relacional Posse (x tem a) Ter, pegar 
Relacional Processo de ser (x é a) Ser, tornar-se 
Elocução Dizer, expressar 

simbolicamente um 
significado 

Dizer, falar, perguntar 

Fonte: Adaptado e traduzido de Scheibman (2001, p. 67) 

 

No que se refere aos resultados obtidos nesta pesquisa, é constante a presença 

dos seguintes tipos de verbos nas construções relativas de gerúndio: 

 

Tabela 4 - Tipos semânticos verbais das orações relativas de gerúndio 

Tipos semânticos de 
verbo 

Orações relativas 
restritivas de 

gerúndio 

Orações relativas 
apositivas de 

gerúndio 

Total 

Material 32 
(64%) 

23 
(46%) 

55 
(55%) 

Possessivo / 
Relacional 

6 
(12%) 

9 
(18%) 

15 
(15%) 

Elocução 5 
(10%) 

7 
(14%) 

12 
(12%) 

Cognitivo 4 
(8%) 

6 
(12%) 

10 
(10%) 

Relacional - 5 
(10%) 

5 
(5%) 

Corpóreo 2 
(4%) 

- 2 
(2%) 

Sensitivo 1 
(2%) 

- 1 
(1%) 

Total 50 50 100 
 

 

Em nossos dados, não encontramos verbos existenciais, perceptivos e 

perceptivo-relacionais nas construções relativas de gerúndio. Verificamos a maior 
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recorrência de verbos do tipo material, possessivo/relacional e de elocução. A seguir, 

apresentamos constructos com os referidos tipos verbais: 

 

 

(55) Os animais haviam sido desenhados logo que eram feridos e isso confere com 

as caçadas mágicas ainda usadas hoje por tribos africanas primitivas. Foi relatado que 

tribos africanas nativas usando esse tipo de magia ainda têm sucesso. Eles desenham os 

animais que desejam matar e então atiram nas figuras enquanto repetem alguns feitiços. 

Mais tarde, no mesmo dia, eles trazem animais com as mesmas feridas que foram 

anteriormente desenhadas. Na Alemanha também foram feitas observações sobre essa 

forma primitiva de caça.Quando a forma do homem ou animal é profanada, o médium 

responsável sofre da mesma maneira. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.ht

m)  

 

 

Na ocorrência em (55), nota-se que o verbo que aparece na oração relativa 

restritiva de gerúndio é o usar. De acordo com as categorias propostas por Scheibman 

(2001), esse verbo se enquadra na categoria de verbos do tipo material. O verbo usar, 

inserido na oração de gerúndio, tem como antecedente o SN tribos africanas nativas, e 

mantém uma ligação com este relacionada ao ato do fazer, à medida que requer um 

participante, neste caso as tribos africanas nativas, para executar determinada ação.O 

tipo do verbo material presente na oração de gerúndio acima, relaciona-se com o tempo 

e com a concretude da ação, que indica uma realidade. 

A fim de exemplificar a instanciação do verbo possessivo/relacional, 

apresentamos o constructo abaixo: 

 

(56) Nessa ocasião, é costume expor à veneração dos fiéis, no meio da Igreja, o 

ícone chamado "O Esposo" em que o Cristo, com os olhos fechados, de pé num ataúde, 

diante da cruz se mostra paciente e ao mesmo tempo Rei da glória, como costuma estar 

escrito no letreiro. 

A vigilância do cristão, tendo sempre em mente a volta do seu Senhor e sobre a qual se 

insiste durante a Grande Semana, é uma atitude fundamental para ele. O tropário do 
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Esposo, logo acima apresentado, é repetido a cada dia do ano no Ofício da meia-noite 

(no grego = Mesonyktikóm).  

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/ano_liturgico_1b.htm) 

 

 

O verbo presente na relativa apositiva em destaque (tendo) insere-se na categoria 

dos verbos possessivos/relacionais. Nessa categoria, os verbos favorecem uma 

interpretação de posse e, concomitantemente, de processo. O antecedente da oração 

relativa de gerúndio A vigilância do cristão estabelece com a relativa à ideia de posse da 

crença na volta do seu Senhor. Isso acontece devido à semântica do verbo utilizado na 

oração de gerúndio, indicando um uso mais metafórico em relação à ideia de posse, 

fazendo com que se entenda a informação apresentada na oração de gerúndio em 

relação à sua matriz como um conteúdo difundido, compartilhado pelo senso comum.  

O constructo (57) é um tipo de dado frequente no corpus: 

 

 

(57) No começo dos trabalhos literários hebreus, adaptados mais tarde em monumentos 

literários, várias canções populares foram incluídas, por exemplo, a música de Débora, 

que tornou-se parte do capítulo V do livro dos Juízes, e a música de Miriam, que tornou-

se parte do capítulo XV do livro do Êxodo, além de músicas mencionadas no capítulo do 

livro dos Números. 

1 — Durante o reino de Davi, foram feitos os primeiros registros históricos oficiais, 

contando sobre os eventos anteriores a monarquia, formando a base do livro dos Juízes e 

do primeiro livro dos Reis. 

2 — No IX século A.C, perto do ano de 850 — aproximadamente 600 anos após a morte 

de Moisés — profecias orais e registros rudimentares da lei foram compiladas por um 

único indivíduo, que mais tarde serviu como base para os outros quatro livros.  

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/biblical_criticism_pomazansky_p.htm) 

 

 

O verbo contar, presente na oração relativa apositiva de gerúndio no dado 

acima, insere-se na categoria dos verbos de elocução. Na análise do dado (56), o verbo 

contar, inserido na oração de gerúndio, relaciona-se com a oração matriz ao expressar 

simbolicamente o conteúdo inserido nos primeiros históricos oficiais, sendo este o 

antecedente da relativa. Além disso, reconhecemos que os verbos dessa categoria 
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servem como introdutores no discurso, daí a escolha desse elemento gramatical na 

oração apositiva, a qual, por sua vez, serve para introduzir algum conteúdo 

informacional adicional. 

Os verbos dos tipos cognitivo, corpóreo, sensitivo e relacional flagrados na 

análise foram menos recorrentes. Contudo, faz-se mister fornecer alguns dados que 

instanciam o uso desses verbos. Vejamos algumas ocorrências: 

 

 

a) Oração relativa de gerúndio com verbo do tipo cognitivo: 

 

(58) Voltando-se para a psiquiatria vemos que muitas famílias que possuem os livros acima 

citados são sujeitas a doenças mentais, distúrbios emocionais e outras doenças nervosas e 

psíquicas, confundindo os próprios psiquiatras, que raciocinam sobre a causa e o efeito. 

Mais uma vez eu posso dizer que aconselhei tanta gente que vejo que a magia pode 

desencadear ou causar distúrbios psíquicos e alguns psiquiatras renomados têm 

reconhecido isso. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.htm) 

 

 

Na ocorrência em (58), temos um verbo do tipo cognitivo (confundindo), que no 

cotexto apresentado codifica uma atividade mental experimentada, não 

intencionalmente, por muitas famílias. A escolha por um verbo desse tipo em uma 

relativa apositiva é justificada pela correlação desta com a oração matriz, a qual 

apresenta elementos linguísticos ligados a reações mentais e sentimentos, como 

podemos identificar claramente no constructo em foco. 

 

 

b) Oração relativa de gerúndio com verbo do tipo corpóreo: 

 

(59) Poema de Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 

A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim 

E outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando e cantando e rindo 
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E gozando o nosso segredo comum 

Que é saber por toda a parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena. 

A Criança Eterna acompanha-me sempre. 

A direcção do meu olhar é o seu dedo apontando. 

O meu ouvido atento alegremente a todos os sons 

São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas. 

(https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/sem-categoria/gerundio-e-gerundismo/)  

 

 

Em (59), o verbo do tipo corpóreo (apontando) encontrado na relativa restritiva 

relaciona-se com a oração matriz que o antecede, na medida em que delimita ações 

físicas intencionais executadas pelo corpo e que se manifestam a partir da interação 

apresentada na narrativa.  

 

 

c) Oração relativa de gerúndio com verbo do tipo sensitivo: 

 
(60)  Um homem de negócios sofrendo de uma doença orgânica consultou um 

homem que oferecia a cura através da oração com o pagamento de uma pequena taxa. 

Alguns dias depois o homem doente visitou seus amigos e reclamou de não conseguir 

mais rezar e da estranha sensação de que algo maligno o rodeava. Ele tentou ler o Novo 

Testamento, mas não o pôde. Novamente ele procurou a ajuda dos amigos e disse-lhes 

"vocês têm de me ajudar, pois forças malignas estão me perseguindo.  

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/between_christ_satan_koch_p.ht

m) 

 

 

Na ocorrência em (60), deparamo-nos com um verbo do tipo sensitivo 

(sofrendo), relacionado a um sentimento experienciado, no contexto em que se insere, 

por determinado homem de negócios. A escolha por uma relativa restritiva nesse 

período faz-se necessária ao mesmo tempo que delimita o antecedente Um homem de 

negócios e justifica a ação apresentada na oração matriz evidenciada pelo verbo 

consultar. 
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d) Oração relativa de gerúndio com verbo do tipo relacional: 

 

(61) O lado negativo do criticismo contemporâneo está nessa dissecação desenfreada no texto 

bíblico, tornando a Bíblia em apenas um livro para ser analisado por seus seguidores. Já 

mostramos seus sentimentos pela Bíblia. Não acreditando na integridade do Livro Sagrado, 

privam suas almas da Bíblia. 

(http://www.fatheralexander.org/booklets/portuguese/biblical_criticism_pomazansky_p.htm) 

 

 

Por último, em (61), temos um verbo do tipo relacional (tornando), que 

representa relações estabelecidas no processo humano de percepção da realidade. Nesse 

último constructo, entendemos que a Bíblia se torna apenas um livro para ser analisado 

por seus seguidores devido à dissecação desenfreada estabelecida pelas relações 

humanas que evidenciam o lado negativo do criticismo. Com isso, verificamos que a 

escolha do verbo em (61), em uma oração relativa apositiva, é proposital ao ponto que 

acrescenta uma informação adicional ao SN dissecação desenfreada e, ao mesmo 

tempo, estabelece uma relação de concomitância com a oração matriz. 

 

Constatou-se nessa pesquisa a alta frequência de uso de verbos do tipo material, 

de elocução e possessivo/relacional em detrimento de outras categorias verbais. Apesar 

de serem apenas descritivos, os resultados para a escolha do verbo ressaltam a 

influência do dinamismo das construções relativas de gerúndio na codificação das 

funções semânticas e pragmáticas. Portanto, evidenciamos mais uma vez a alta 

produtividade e frequência de uso dessas construções em diversos contextos. 

Com base na investigação dos dados desta pesquisa, chegamos a importantes 

constatações. As construções relativas de gerúndio devem ser analisadas com base em 

um gradiente sintático-semântico. Afinal, apesar de compartilharem traços comuns, as 

restritivas e as apositivas estão em pontos distintos do continuum de integração 

oracional. 

Atestamos o fato de as orações relativas restritivas encontrarem-se mais 

integradas ao sintagma nominal antecedente, portanto, mais dependentes da oração 

matriz, pertencendo ao nível da subordinação, ao passo que as relativas apositivas estão 

menos integradas ao antecedente, por conseguinte, menos dependentes da oração 
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matriz, aproximando-se do nível da hipotaxe. Logo, apesar de ambas serem relativas, 

comportam-se de forma distinta, inclusive no plano da vinculação sintática. 

Constatamos a alta frequência do modo indicativo e dos tempos perfectivos e 

imperfectivos observados nos dados ao analisar a oração matriz com que se relaciona a 

relativa de gerúndio. Isso se deve ao fato de que essas construções veiculam 

informações novas para o leitor, permitindo considerá-las como uma estratégia de 

progressão do discurso, sendo encontradas em textos do tipo descritivo, argumentativo 

e, principalmente, narrativo. 

A respeito da correferencialidade do sujeito, observamos que a maioria das 

construções relativas de gerúndio analisadas no corpus possui sujeito não correferencial 

ao da oração matriz, o que nos permite argumentar a favor da existência de diferentes 

graus de integração da oração de gerúndio com a sua matriz, reforçando, assim, a 

hipótese de que essas estruturas oracionais não podem ser tratadas como um bloco 

homogêneo, como é feito em muitas gramáticas produzidas no país. 

Por último, e não menos importante, atestamos a presença, na maior parte dos 

dados, dos verbos do tipo material, possessivo/relacional e de elocução encontrados nas 

orações relativas de gerúndio. Concluímos que a presença desses verbos nas construções 

relativas de gerúndio esteja relacionada a fatores de ordem semântica, favorecidos pelos 

diferentes gêneros textuais e, consequentemente, pelos diversos contextos em que a 

relativa de gerúndio aparece.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesta seção, reconhecemos que é o momento de concluirmos esta pesquisa sobre 

as construções relativas de gerúndio, sumarizando as reflexões e mostrando os 

resultados a que chegamos nesta empreitada. A revisão bibliográfica que realizamos e o 

levantamento e a análise de dados a que procedemos forneceram pistas linguísticas 

consideráveis para tecermos algumas considerações e verificarmos se os objetivos 

propostos no capítulo da introdução forma alcançados. Aqui cabe recuperarmos os 

objetivos inicialmente traçados, além de realizarmos uma síntese de nosso percurso: 

 

 Descrever as características sintáticas e semânticas das relativas de gerúndio em 

abordagem construcional; 

 Analisar qualitativa e quantitativamente os dados extraídos do corpus; 

 Verificar a questão da equivalência entre as relativas reduzidas de gerúndio e as 

relativas desenvolvidas; 

 Identificar o tempo e o modo verbal mais frequentes na oração matriz e, assim, 

descrever a relação existente entre a matriz e a relativa de gerúndio; 

 Analisar a correferencialidade entre os sujeitos da oração relativa de gerúndio e 

o da oração matriz;  

 Investigar o tipo semântico do verbo mais recorrente nessas construções. 

 

No capítulo referente à revisão bibliográfica, capítulo 1, abordamos os usos do 

gerúndio e traçamos uma pequena trajetória dessa forma nominal até os dias atuais. Na 

primeira seção, constatamos a produtividade do gerúndio, podendo ser utilizado em 

diversas construções com diferentes funções. Devido à sua função de localizador 

temporal natural, serve como pano de fundo da oração matriz, indicando, 

principalmente, se o tempo da oração reduzida é anterior, simultâneo ou posterior ao 

tempo da ação apresentada na oração matriz.  

Na segunda e terceira seções do capítulo 1, tratamos da discussão que descreve 

as funções sintático-semânticas da oração relativa e da oração relativa de gerúndio em 

específico. Verificamos que ambas fazem referência a um SN antecedente e, pelo seu 

caráter atributivo, tanto a relativa finita quanto a relativa de gerúndio expressam um 
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modo de ser, uma qualidade, uma atividade transitória ou permanente ao modificarem 

um sintagma nominal encontrado na oração matriz.  

Ao abordar o arcabouço teórico da LFCU, no capítulo 2, procuramos descrever 

alguns conceitos basilares para os estudos das construções relativas de gerúndio, dentre 

os quais se destacam os princípios de iconicidade e marcação. Segundo Givón (1990), 

quanto maior a quantidade de informação, maior é a quantidade de forma. Em relação 

ao princípio da iconicidade, podemos afirmar que as construções relativas de gerúndio 

possuem mais quantidade de elementos morfossintáticos para codificar a informação 

nova apresentada pela relativa, se comparadas às finitas (ou desenvolvidas). No que diz 

respeito ao princípio da marcação, consideramos as construções relativas gerundivas 

como menos marcadas em relação às desenvolvidas, devido à ausência do pronome ou 

advérbio relativo.  

Ainda no capítulo 2, pautados nos estudos de Hopper e Traugott (1993) e de 

Lehmann (1988), abordamos os processos de articulação de orações (coordenação / 

parataxe x hipotaxe /subordinação), e analisamos as construções relativas de gerúndio 

inseridas em um continuum de integração semântico-sintático. Constatamos que essas 

construções estariam mais a direita do continuum, podendo ter um grau maior de 

dependência, a despeito da necessária distinção entre restritivas e apositivas. 

No capítulo 3, sobre os procedimentos metodológicos, descrevemos os 

procedimentos de análise, as características do Corpus do Português Brasileiro 

selecionado para esta pesquisa, e mostramos os dados descartados a fim de enfatizar o 

quão produtiva é a construção gerundiva, que se associa a outros matizes e valores. De 

forma resumida, trabalhamos com 114 dados, os quais foram extraídos de diversos sites 

da web em diferentes contextos de uso. 

Na análise de dados do Capítulo 4, amparada pela pesquisa teórica que 

realizamos, apontamos resultados relevantes para o estudo em foco e propusemos uma 

rede hierárquica das construções relativas, como podemos visualizar novamente a 

seguir: 
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Figura 3 - Hierarquia construcional das relativas de gerúndio 
 

 

 

 

 

 

  [SN + [(Pro)rel (SV)]] finita           [SN + (SVN rel)] não finita 

 

 

[SN + [(SVN rel) ger]]                   [SN + [(SVN rel) part]]         [SN + [(SVN rel) inf]]   

 

 

[SN + [(SVN rel) ger] restritiva]        [SN + [(SVN rel) ger] apositiva] 

 

 

 

Tomamos como construção relativa neste estudo a junção do SN antecedente 

mais a oração relativa, como está na figura 3 acima. Enfatizamos, a partir da rede 

hierárquica acima apresentada, que as construções relativas restritivas e apositivas de 

gerúndio são types instaciados pelas relativas de gerúndio propriamente ditas.  

Podemos afirmar que as construções relativas de gerúndio são esquemáticas, 

pois todos os slots da construção estão abertos para o preenchimento. São produtivas, 

porque seus slots podem ser preenchidos por diversos itens: o slot do verbo, por 

exemplo, pode receber tipos semânticos distintos – material, possessivo/relacional, 

elocução, relacional, entre outros. Ademais, essas construções constituem-se como 

composicionais, pois a semântica das partes é exigida para elaboração do sentido da 

construção. 

Em relação às propriedades funcionais das relativas restritivas de gerúndio, 

constatamos que a informação trazida por essas construções pode ser estabelecida a 

partir de diferentes situações de ordem pragmática. Em outras palavras, podemos 

afirmar que existem orações relativas restritivas de gerúndio que realmente são 

CONSTRUÇÕES 
RELATIVAS 
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necessárias para o entendimento do período, e outras em que a informação apresentada 

se faz menos relevante e necessária para o entendimento da informação geral.  

No que se refere às propriedades funcionais das relativas apositivas de gerúndio, 

podemos comprovar, a partir da análise dos dados, que essas orações ocorrem de forma 

menos integrada à oração matriz em detrimento da restritiva, pois a informação 

compartilhada nessas construções é considerada como suplementar, funcionando como 

uma unidade informacional por si mesma, apresentando, assim, uma independência 

relativa.  

Com isso em mente, chegamos à hipótese diretriz deste estudo, de que as 

construções relativas de gerúndio do tipo restritiva enquadram-se no eixo da 

subordinação, ao passo que as do tipo apositiva no eixo das hipotáticas. Isso foi 

confirmado ao dectartamos as funções que poderiam ser veiculadas por essas 

construções. De fato, as restritivas são muito mais integradas à matriz que as apositivas. 

Em ambos os casos, tanto nas restritivas quanto nas apositivas, verificamos que 

a equivalência com a relativa desenvolvida foi possível em todas as ocorrências, sem 

alteração semântica no período, apesar de a literatura prever o contrário. 

Em 95% dos dados, tanto da relativa restritiva quanto da relativa apositiva, 

encontramos como modo verbal da oração matriz mais recorrente o indicativo, e os 

tempos verbais mais frequentes foram o presente do indicativo (53%) e o pretérito 

perfeito (26%) e pretérito imperfeito (10%). Chegamos à conclusão de que a maior 

recorrência do indicativo e dos tempos verbais perfectivos e imperfectivos na oração 

matriz ligada à oração relativa de gerúndio está relacionada ao contexto da enunciação. 

Assim, a ideia de temporalidade expressa pela forma do gerúndio e pelos tempos 

verbais acima elencados indica distintos graus de certeza de realização da ação descrita 

na matriz e situa a ação expressa na matriz nas categorias do realis e irrealis. 

No que tange ao parâmetro sobre a correferencialidade entre os sujeitos, 

concluímos que em 72% dos dados analisados, em ambos os tipos de relativa, o sujeito 

da relativa de gerúndio não é correferencial ao sujeito da oração matriz. 

O último parâmetro de análise desta pesquisa refere-se ao tipo semântico do 

verbal das orações relativas. Encontramos os verbos do tipo material (55%), 

possessivo/relacional (15%) e de elocução (12%) como os mais recorrentes. 

Evidenciamos que a alta frequência de uso dos tipos verbais constatados deve-se a 

questões de ordem discursivo-pragmática emergidas das construções relativas de 

gerúndio, como, por exemplo, as questões ligadas ao ato de fazer emergidas de verbos 
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materiais, a ideia de posse e processo ligada aos verbos possesivos/relacionais, e o ato 

do dizer ligado aos verbos de elocução, sendo também utilizados como introdutores no 

discurso. Constatamos também que os verbos do tipo existencial, perceptivo e 

perceptivo/relacional não foram encontrados nos dados analisados.  

Por fim, podemos dizer que as construções relativas de gerúndio caracterizam-se 

principalmente por veicularem informação nova para o ouvinte/leitor, podendo, assim, 

ser consideradas como uma estratégia de progressão no discurso. 

A perspectiva funcionalista, por meio da qual abordamos as construções 

relativas de gerúndio, implica o reconhecimento da diversidade de usos que fazemos da 

língua em virtude das mais variadas situações de interação social de que participamos e 

somos envolvidos. Certamente, encerramos este estudo com a plena convicção de que a 

investigação científica, independentemente do objeto estudado, não se encerra com o 

término da pesquisa. Somos conscientes de que deixamos nossas contribuições sobre as 

construções relativas de gerúndio, porém, reconhecemos que há questões em aberto a 

serem tratadas, investigadas e/ou discutidas em trabalhos semelhantes a este.  

Assim, fica a consciência de que há uma contribuição real ao estudo das 

relativas de gerúndio nesta dissertação, mas fica igualmente a consciência de que este 

trabalho permanece em aberto, sujeito a sugestões, contribuições e críticas, atentando 

para o aprimoramento da investigação empreendida. 
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