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ABSTRA CT: We developed resear ch about the functionality of the linguistic elements. 
With the aim to contribute with the teaching of  the moth er tongue we propose a work 
that begin from the d efinitions and the proposed examplifications by the traditional 
grammar. W e evaluated the argumentative content of the nominative predicate 
considerated as a speech act of  asseveration. 
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0. Introdu ção 

 
A gramática tradi cional não aborda a fun cionalidade dos elementos lingüísticos 

e, em se tratando do  nível sintático , apela para u ma visão  bipartida e hierárquica p ara 
análise da frase, o qu e torna redutora e p erturbadora a des crição proposta, já que 
frag ment a enunciados . Ao av aliarmos o teor argu mentativo inscrito no predicado  
nominal (PN), p ercebemos que o produtor do texto, guiado por u m apelo exterior, 
ditado por interpretação que emerge d a ‘situação de interação’, procura estabelecer 
informaçõ es suscetíveis ao esp erado  pelo contorno interacional . Essa hipótese orientou 
a observ ação da funcionalidade do PN, que é con cebido nos manuais normativos co mo  
se foss e u m elemento lingüístico desprovido de sentido semântico e de efeito 
prag mático. 

Basicamente, o chamado p redicado no minal é considerado, aqui , um ato  de 
asseveração. Obs ervando as condições a serem satisfeitas para que o ato ilocutório 
realize-se efetivament e na ambiência do texto escrito, segui mos sugestão de  Koch  
(1984) ao reportar-s e às condiçõ es pressuposicionais, as quais , se não satisfeitas, 
trans formam-s e o fator de des mantelamento do enunci ado, que, si mplesment e, não se 
torna apto a ser usado de forma apropriada. Nesse sentido, migramos essa noção de 
‘desmantelamento ou não’ para os argu mentos ladeadores do PN. N a seqüên cia, 
relatamos a sond agem que fizemos d e u m t exto considerado de teor argu mentativo. 

 
1. O  predi cado  no min al segundo  a gramática tradicion al  
 

 A conceituação dos el ementos sintáticos, presente nos manuais tradi cionais, 
revela u ma preo cupação com a noção de hi erarquia i mpost a nos termos essen cial, 
integrante e acessório, o que acena, de certa forma, para todo o trajeto de classi ficação e 
conceituação . O nível semântico é men cionado  nos manuais tradicionais geralmente 
como u ma espécie de detalhe, inscrito em forma de notas ou observação , expediente que 
exi me os autores de se prolongarem di ante das definiçõ es, as quais, de fato, precis am 
ser avaliadas  sintática, semântica e prag mati camente.  

Cunha & Cintra (1985) e Al meida (1986) descrevem o p redicado no minal  de 
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forma a compará-lo ao predicado v erbal . Os pri meiros autores entendem qu e os verbos  
intransitivos e transitivos são significativos, ou seja, “ trazem u ma idéia nova ao sujeito”, 
o que não ocorre co m os verbos de ligação (caract erísticos do predicado no min al). 
Porém, esses  gramáti cos decl aram que nos v erbos intransitivos a ação não v ai além do  
verbo, está integral mente contida nas formas verb ais. E xemplos que sustentam essa 
explicação são Sobe a névoa...A sombra desce. Co m referênci a aos transitivos, Cunha & 
Cintra dizem qu e o processo verb al não está contido integral mente no verbo, mas  
trans mitido a outros elementos . Na parte dedicada à regênci a verbal , explicam que, 
quanto à predicação, os verbos nocionais se dividem em intransitivos e transitivos. O 
termo "nocion al " é usado sem maiores explicaçõ es, num cont exto em que se elen ca a 
transitividade variada  de determinados v erbos (por exemplo, assistir). 

Os autores distinguem verbos copul ativos de significativos; as fras es "Estavas  
triste" e "Estava m em casa " são usadas para demonstrar a di ferença - no pri meiro caso, 
o verbo é de ligação e, no segundo , signifi cativo. Parece, porém, ser  possível, nos dois 
casos, u m acrésci mo d e idéia nova ao sujeito, a “ de permanecer em cas a” e a  de “ estar 
triste”, respectivamente. 

Al meida (1985), ao an alisar os verbos de ligação, entend e que n ão atribuem 
ação a nenhu m sujeito, e, si m, u ma qualidade. Para este autor, tais verbos são de 
predicação incompleta, requ erem u m co mpl emento que é constituído de qualidade e não 
de pesso a ou  coisa.  
 Provavel mente a insistência nessa visão hierárquica quando da avaliação dos  
termos sintáticos, i mposta nos manuais, i mp eça u ma avaliação que se apro xi me do nível 
semântico de análise. Por isso, na seqüênci a, t entamos apresent ar laços teóricos que 
conduzam a u ma avaliação do  papel fun cional do  predicado  no min al. 
 
2. O  perfil discursivo 
 
 Ducrot (1984) sugere questões do tipo “ por que certas palavras, em certas  
circunstân cias, são dotad as d e eficácia”? A proposta reporta-s e basicament e à 
construção  d a  caracterização s emântica dos enun ciados, e u ma das preocupações  
iniciais do autor, ao estabelecer essa caracterização , é frisar a di ferença entre frase e 
enunciado . A fras e  é  considerada  u ma  entidade abstrata; um objeto teórico, cuja 
significação d eve ser levad a em consideração pelo p esquisador quando d a an álise do 
sentido do enunciado. A signifi cação é o valor semântico  da frase, cuj a constituição é 
permead a de instruções , de senhas, que possibilitam cheg ar ao sentido (valor semântico) 
do enunciado . O enun ciado  é  a  mani festação da frase e, por isso, o resultado dos 
compon entes fras ais, do contexto discursivo, que envolve u ma data, um locutor e um ou  
mais alocutários. 

O ato de enunciação é constituído pela produção de u m enunciado; a 
interpretação deste, port anto, acontece em dois mo mentos: na veri ficação da 
significação  da frase e n a dos efeitos provocados pela aparição do enunciado . O 
interlocutor interpreta um enun ciado qu e lhe é trans mitido associando os indícios da 
frase ao  cont exto de ocorrên cia. 
 A distinção entre frase e enunci ado refl ete várias i mplicações d e ordem 
conceitual e terminológica. Interessa-nos, aqui, o fato de a frase conter certas instruções  
com a função d e orientar o l eitor para determinadas conclusões  e de o sentido dos  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 158-162, 2004. [ 159 / 162 ]



enunciados poder contemplar u m jogo de argumentação que se circunscreve na seleção  
de determinados elementos sintaticamente descritos. 
 Ducrot  também  propõe  uma outra estratégia, a de apropriação da fala do  
outro, em cujo arcabouço  entram em cena s eres n ão explicitamente identi ficados: os 
enunciadores. O  s er  enunciador  distingue-s e do lo cutor por não lhe serem atribuídas  
palavras precisas; se “ fala”, é somente no sentido em que a enunciação é vista co mo  
exp ressando  seu  ponto de vista, su a posição , su a atitude, mas  não , no s entido materi al 
do termo , suas  palav ras. A  vo z  do  enunciado r  pode  ser  incorporada  sob fo rma de 
asserções atribuídas aos interlo cutores , a terceiros, à opinião pública, ou a u ma outra 
face do locutor. Koch (1984) explica ser um fato do discurso que p ermite “ ao locutor a 
possibilidade de tirar conseqü ênci as de u ma ass erção cuja responsabilidad e não assu me 
diretamente, atribuindo-a a um enun ciador estranho”. 
 A polifonia refl ete, pois, u ma d as estratégias d a linguagem ampl amente 
utilizadas no con fronto discursivo. É possível, então, num mes mo enunciado, u ma 
representação de pontos de vista, quer de maneira explícita ou implícita. E m predicados  
nominais co m o v erbo  ser, tem-s e um ato de fala (dep endente da forma co mo está 
inserido no con fronto interlocutivo) que p rovoca efeitos ilocutórios ancorados.  O 
movi mento polifônico ajuda no pro cesso de d eslindamento do texto, já que s e insere 
como d ado, como pista n a cena enun ciativa requerida pelo produtor do texto. E m 
particular interessa-nos  seu relacionamento com o  ato de asseveração do tipo PN. 

Isso sugere que a extens ão e o efeito de sentido provocados pelo ato de 
asseveração na ambiência do texto escrito depend em da inten ção do produtor. No  
percu rso instaurado podem oco rrer amarras argu mentativamente estab elecidas d e forma 
que se possa d emonstrar as  convicções . 

 
3. Função  sintática / função  discursiva 

 
A escolh a de um ou outro  enunci ado gera conseqü ências na enunciação . O 

efeito de sentido causado pel a aparição do PN em textos escritos depende dos  
argu mentos ladeadores, já qu e para assev erar é preciso uma certa co mprovação. No  
texto, co m t eor argu mentativo, deno minado (1 ) Trabalho de ca melô é fuga da  
marginalida de, conclui pesquisa, de Raquel de Sou za, o PN referen cia certa posição  
assu mida, que recl ama suportes argument ativos posteriores ou anteriores, lad eado res, 
portanto, dess e ato. O parágrafo inicial , ab aixo t ranscrito, contempla esse movi mento e 
serve para ilustrar o que dissemos . E m n egrito estão os atos de ass everação, e os 
suportes argu mentativos, sublinhados. 

 
(2) A venda ambulante não é tra balho. Essa é a opinião de 38 camelôs de 
São Paulo. Expulsas ou sequer convidadas para o mercado formal , essas  
pessoas se viram obrigadas a montar uma barraquinh a e vender bugigangas nas  
ruas da cidade. No entanto, creditam à prática apen as u m "j eito de ganhar a 
vida" sem co met er cri mes. "Eles não criam u ma identidade d e trabalh ador 
como outro profissional qualquer. (3) O trabalho de camelô é encara do como  
ganha pão e o jeito de distinguir-se daqueles que co metem atos ilícitos para ter 
dinheiro, apes ar da pers eguição policial ", co menta Francis co José Ramires , que 
pesquisou o tema entre 1999 e 2001. Os resultados estão em seu trabalho de 
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mestrado, ap resent ado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciênci as Humanas  
da U SP. 

 
No título, (1) Trabalho de camelô  é fuga  da margi nalidade, conclui  

pesquisa, utiliza-se a assev eração é fuga da marginalidade, que receb e co mo suporte 
uma espécie de vo z autorizada, con clui pesquisa, inserida para denotar “credibilidade”, 
e que sustenta d e forma recursiva todo o  parágrafo. O trajeto  polifôni co é um reforço, 
portanto.  

Outro ato d e asseveração, (2) A venda  ambulante não é trabalho, 
ressalta/reafirma o inicial mente posto, o qu e se repete nas outras asserções.  Em Essa é 
a opinião de 38 camelôs de São Paulo, reto mam-se as asserções n a voz de personagens  
(os camelôs) auto rizados , o que gera novo suporte polifônico/argu mentativo. Na porção  
grifada que v ai de Expulsas até cidade , descreve-se u ma espécie de causalidade. Em No  
entanto, creditam à prática apenas um "jeito de ganhar a vida" sem cometer crimes, há 
um movi mento de contraposição que se con fi rma no aspeamento que se segue: "Eles  
não criam uma identidade de trabalhador como outro profissional qualquer”. Após, 
tem-s e u m movi mento de contraposição , dado mais en faticamente em ato não ilícito 
versus perseguição policial: dessa forma estab elecem-se os pap éis de víti ma e algoz. 
Novo ato de asseveração, (3) O trabal ho de ca melô é enca rado como ganha pão, 
referend a a tônica fuga da marginalidade. Em com enta Francisco José Ramires, que 
pesquisou o tema entre 1999 e 2001. Os resultados estão em seu trabalho de mestrado, 
apresentado na Faculdade d e Filosofia, Letras e Ciên cias Humanas da USP,  
estabelece-s e suport e que an cora as asserções , tornado -as mais  con fi áveis, já qu e as  
informaçõ es foram rep assadas  por p esquisador da USP.  

 
 O PN, co mo ato de ass everação, depende, portanto , de arranjos  
argu mentativos. Abai xo, u m levant amento que permite obs ervar o trajeto d ado ao  
parág rafo  inicial: 
 
a) é fuga da  marginalidade (assev eração 1); 
b) conclui pesquisa (inserção  polifôni ca); 
c) não é trabalho (assev eração  2); 
d) é a opinião de 38 camelôs de São Paulo (assev eração em segundo plano - inserção  

polifônica -  argu mento); 
e) a vida obrigou (assev eração  em segundo  plano - argu mento); 
f) No entanto até qualquer (asseveração po r contraste - em segundo plano –  

argu mento); 
g) é en carado como ganha pão (assev eração 3); 
h) ato não ilícito versus  persegui ção policial (assev eração em segundo plano); 
i) conclui pesquisa / co menta Francisco José Ramires até USP - (ins erção polifônica 

– argumento  que i mp ri me credibilidade).  
 

4. Conclusão 
 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 158-162, 2004. [ 161 / 162 ]



O valor argu ment ativo do PN atribui ao verbo u m det erminado sentido, e 
coloca o predicado no min al na fileira dos nocionais, digamos. Parafras eamos, dessa 
forma, o que a gramática explica e, ao mesmo tempo , d ela dis cordamos . 

No Predicado Nominal há uma afirmação acionadora de contornos  
argu mentativos que evidenciam/ con firmam u m posicion amento. Os argu mentos 
ladeadores podem assu mir o perfil de inserção polifônica, de contraposição, de novas  
asserções estabelecidas no mes mo plano ou subsidiári as, com reto mad as, d escrições de 
fatos co mprob atórios, etc. Tem-se o qu e Du crot anunci a como instruções , senhas, que 
vão estab elecendo o s entido: ousaríamos dizer que ess as instruçõ es, no t exto escrito 
analisado, estão também nos atos ilocutórios e em seus contornos argu mentativos.  

  
RESUMO: Desenvolv emos p esquisa sobre a funcionalidad e dos elementos lingüísticos. 
Co m o objetivo de contribuir com o  ensino da língua matern a, propo mos u m t rab alho 
que parte das definiçõ es e das exempli ficações propostas  p ela gramática tradicional. 
Avaliamos o teo r argu mentativo do predicado no minal, considerando-o  u m ato  de fala 
de asseveração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: predicado no min al; argu mentatividade;  ato de fala; assev eração. 
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