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ABSTRA CT: This paper  aims at verifying ho w the argu ment structure of the verb-
derived nouns  in spoken Portugues e repr esents the potential valen cy of the input verb 
predicate in searching for generalizations about the rule system which governs the 
expression forms .  
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1. Pressupostos teó ricos e p roposta d e trabalho  

 
U m grand e nú mero de predicados no minais mantém correspondên cia sintático-

semântica co m predicados verbais em virtude de regra de derivação lexical. Co mo 
predicações encai xadas , esses no mes d everbais são  dotados de uma especi fi cidade 
gramatical extremamente interessante: pod em manter praticamente intact a a estrutura 
argu mental do termo pri mitivo que lhes deu origem e fun cionar como termo na 
predicação mat riz, assu mindo, assi m, funçõ es sintáticas, s emânticas e prag máticas qu e, 
de outro  modo , n ão seria possível, caso se mantivessem co mo verbos.  

A Gramáti ca Funcion al considera argum entos os termos qu e são  requeridos 
pela semântica do predi cado. Termos que fornecem informações adicion ais são 
chamados de satélites (Dik, 1989) . Argu mentos são ob rigatórios, enquanto satélites são 
facultativos, isto é, podem ser retirados da predicação sem prejudicar a informação 
essencial . Co mo nem sempre são expressos os argu mentos do nome d everb al, este 
trabalho examina os fatores que det ermin ariam, então , a expressão e a não-expressão de 
argu mentos n esse tipo d e construção encaixada.  

Segundo Dik (1997 ), os ajustes formais mais co muns entre o p redicado verbal  
e a expressão de termo no minal são os seguintes: um operador de predicado pass a a zero 
e inversament e zero, a operador de termo; u m p redicado verb al torna-se núcleo 
nominal; o primeiro e o segundo argu mento podem tanto assu mi r a forma de u ma 
exp ressão  de possuidor quanto  a de um adjetivo atributivo; já um sat élite adverbial só 
pode assu mir a forma de u m adjetivo atributivo, confo rme Figura 1  abai xo. 

A exp ressão fo rmal mais saliente e, por isso mes mo, a que Dik discute mais 
detalhadamente, concerne ao ajuste de argumentos à expressão d e sintag mas de 
possuidor. Isso signi fica que, seja qual fo r a forma de expressão do possuidor 
(genitivos, sintag mas-d e ou prono mes poss essivos), ela constitui o modelo para a 
exp ressão  de argu mentos nos no mes dev erbais.  

                                                 
1 Bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq-Nível IC (Proc. 301185 -92-1). 
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 Os argumentos ajustados são tipicamente o pri mei ro e o segundo argumento de 
u ma predicação, tendo este últi mo função semântica típica de Meta (entidade afetada ou 
efetuada pel a predicação ). Há certa dose d e co mpetição ent re os argu mentos p ara 
ocupar a posi ção de possuidor. Nos p redicados de u m lugar, o ajuste é auto mático, 
sendo expresso co mo possuidor o argumento único da predicação encaixada. Já no caso 
de predicados de dois lugares, os argumentos concorrem por uma única posição 
disponível de possuidor.  

 
construção encaixada 

∅ Π-operador Predicado 1ºº argumento 2ºº argumento Satélite 
      
      
∅ Determinante Quantificador Nome Possuidor Adjetivo 

 

termo de primeira ordem  
Figura 1: ajustes formais nos nomes deverbais (cf. Dik, 1997, p. 158) 

 
Sobre a expressão de argu mentos, h á u ma tendência in equívoca, detectada por 

DuBois (1987) no sacapulteco e po r Pezatti (1992) no português, para orações co m u m 
único argumento l exical, geral mente n a posição de Meta, i mplicando nu ma regra de 
estrutura preferida do tipo "evite mais de u m argumento lexical na o ração " (DuBois, 
1987). Dik (1985) obs erva um co mportamento s emelhante das p redicaçõ es no min ais 
derivadas nu ma amostrag em do hol andês, em que oco rre um úni co exemplo de 
predicado transitivo co m a expressão tanto de Agente quanto de Meta. Isso i mplica que, 
similarmente à regra de u m argumento lexical n a predicação básica, não -derivada, a 
exp ressão da regra nas no minalizações pode resu mir-se a "expresse o argu mento nu m 
sintag ma de possuidor" (Dik, 1985 , p. 25 ), já qu e a morfologia do português não 
licencia, como a do inglês, a inserção de dois argu mentos nos nomes derivados, por não 
dispor da exp ressão de possuidor com o uso si multâneo de genitivo e d e SP co m a 
preposição  of.  

Com base n esses princípios, investiga-s e, n este trab alho, o modo co mo se 
resolve de fato no uso real essa ‘co mpetição’ entre os argu mentos para ocup ar a posição 
de possuidor nos nomes deverbais. Para tanto, utiliza-se como corpus o inquérito EF-
377 do Projeto N URC-SP (Castilho & Preti, 1986), examinando-se, por um lado, a 
exp ressão argumental dos no mes dev erb ais em relação à valência poten cial do 
predicado  verbal pri mitivo e, por outro , a forma de mani festação dos argu mentos 
exp ressos. 
 
2. E xpressão  argu mental nos d ados examinados 
 

Para examin ar a express ão argumental, observ e-se, inicial ment e, a relação 
entre valência potencial , se considerado o verbo original, e a valên cia de fato realizada 
na predicação  encai xad a co m no mes  deverbais, conforme mostra a t abela 1 abai xo. 
 Os dados conduzem às seguintes g eneralizações: (i) a estrutura argu mental do 
predicado verb al raramente é preserv ada nos no mes deverb ais: os monovalen ciais, co m 
incidência pouco significativa no corpus, 21 .0 % (16/78), mant êm 50.0 % d e seu 
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argu mento único preservado, no caso, o sujeito potencial; (ii) os no mes bival enciais, 
que são francamente majoritários, 79.0 % (62/78), preserv am apenas 29.0% (18/62) de 
sua estrutura argu mental potenci al; (iii) a maioria desse total pouco significativo 
preserva o argumento objeto potencial co m u m índice d e 72.0 % (13/18) em oposição ao 
índice de manuten ção  de sujeito potenci al, qu e é d e 22 .0% (04/18). 

 
TABELA 1: Relação entre valência potencial e valência realizada 

Função sintática dos argumentos Valência 1 Valência 2 Total 
 N % N % N % 
Sujeito 8 100.0 04 22.0 12 46.0 
Objeto   13 72.0 13 42.0 
Sujeito e objeto   01 6.0 01 4.0 
Subtotal 8 50.0 18 29.0 26 33.0 
Nom es sem  expressão valencial 8 50.0 44 71.0 52 67.0 
Total 16 21.0 62 79.0 78 100.0 

 
 U ma explicação possível para a alta incidên cia de casos de não preenchi mento 
da estrutura argu mental é que, em g eral , a organização textual já fornece informação 
sufici ente sobre os argu mentos da predi cação encaixad a (cf. Neves , 1996). Vê-se em (1) 
u ma ocorrên cia qu e ilustra clarament e essa p ropriedade pragmática. 
 
(1) ele percebeu qu e era capaz de CRIAR::... e criar uma imagem...(...) então:: ele vai 

tentar usar esta criação... qu e ele é capaz de fazer... para garantir a caça...(E F-SP-
405:52-3)  

 
 Os argu mentos de criação em (1) são facil mente recup eráveis no cotexto: o 
sujeito é ele (o ho mem pré-histórico) e o objeto é imagem; o respeito à máxi ma da 
quantidade - “ seja tão informativo quanto necessário ” – (Grice, 1975) repres enta u m 
bloqueio ao licenciamento d a expressão sintática dos argu mentos na reto mad a seguinte. 
Observe-se, todavia, (2) abai xo . 
 
(2) porque na medida... em que acabava a caça do lugar OU (que) em virtude da época 

do ano no inverno por exemplo... imigravam para lugares mais quentes eles também 
precisavam  acompanhar ... o  a migração da caça (E F-SP-405:49) 

 
O argumento ca ça no SN gri fado, qu e é o sujeito na predicação input  

correspondente, não é informação acessóri a, qu e possa ser descartad a: ao estab elecer 
u ma distinção  destituída de ambigüidades entre as expressões p aral elas migração do 
homem e migração da caça, torna-s e i mprescindível para a continuidade temática do 
texto. Al ém disso, representa entidad e genérica e constitui informação prag maticamente 
nova, em oposição à informação anterior, dad a, contida no SN a ca ça do lugar; a 
exp ressão  sintática desse argumento tem, port anto, motivação semântica e pragmática. 

É a função prag mática do no me dev erbal  na continuidade discursiva que 
determina a expressão formal dos argumentos. Se a função da p redicação no minalizada 
for introduzir um novo referente no discurso, ela dev erá conter o argumento resp ectivo; 
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se, por outro l ado, exercer função de manutenção da coesão  textual, reto mando u ma 
predicação precedente, os argu mentos da predicação input poderão ser formal mente 
exp ressos ou  não . 
 Observe-se, agora, a forma de express ão dos argu mentos preservados nos 
nomes deverbais aqui investigados , cuja freqü ência geral aparece n a tabela 2 abai xo. 
 

TABELA 2: forma de expressão dos argumentos dos nomes deverbais 

expressão dos argum entos Sujeito  Objeto 
 N % N % 
SP com  preposição ‘de’ 07 54.0 09 64.0 
Outro SP /adjetivo/relativo ‘cujo  03 23.0 05 36.0 
Pronom e possessivo 03 23.0  0 
Subtotal 13 17.0 14 23.0 
Nomes sem expressão  65 83.0 48 77.0 
Total 78 100.0 62 100.0 

 
 Com bas e na relação argu ment al que os co mplementos expressos exercem na 
estrutura da predicação input, se argumento interno (objeto) ou se argumento externo 
(sujeito), pod e-se afirmar que a expressão predo min ante é a de possuidor, n a forma de 
u m SPr ep cuja preposição introdutora é de. E mbora sejam poucos os  nomes dev erb ais 
que licen ciam a expressão da estrutura argu mental, os casos expressos mostram que 
essa é a distribuição preferenci al. Por outro lado , pronomes possessivos só represent am 
argu mentos externos potenciais. Obs erve-se em (3 a-c) ab aixo casos de sujeito potenci al 
exp ressando-se formal mente como sintag ma-de, prono me possessivo e adjetivo, 
respectivamente. 
 
(3)a. eles também precisavam a companhar... o  a migração da caça s e não eles iam  

ficar sem com er (E F-SP-405:49) 
 b. eu vou trabalhar com barro vou fazer minhas criações ou eu vou pintar um     

quadro... (EF-SP-405:51) 
 c. no final das contas toda a evolu ção humana ... não d eixa d e ser  exatam ente a 

evolução  do domínio qu e o  homem tem sobre a natureza... (EF-SP-405:52) 
 

 A express ão de objeto poten cial con fi rma a hipótese de Dik (1985 ), segundo a 
qual, havendo u m argumento na fun ção semântica de Meta, este deve receber a 
con figuração formal de um sintagma-de, ou d e sintag ma de possuidor, con fo rme indica 
o índice d e 64,0% (9/14) nos dados  an alisados na t abela 2. O exemplo contido em (4) 
abai xo é u m  caso ilustrativo d essa p redo minância. 
 
(4) quando à coleta se eles dep endiam... da  colheita de frutos... raízes... que eles NÃO 

plantavam... (EF-SP-405:50) 
 
 Como  é co mu m nos predicados verb ais, o argumento interno é normal mente a 
informação nova, focal , e o argu mento externo é a in fo rmação dad a, tópica. O exemplo 
(4) mostra que o nome dev erb al mantém em geral essa organização in formacional. O 
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texto é u ma aula sobre a arte do ho mem p ré-histórico e, por conseguinte, são os homens 
pré-históricos, coletores , que dep endiam da colheita de frutos e raízes. A no minalização 
não necessita incluir o argu mento externo, que já é in formação disponível – 
textualmente evocada nos termos de Prince (1981 ) -, mas a natureza da colheita que eles 
faziam é informação nova e, co mo tal, deve receber a exp ressão  de u m SN.  
 A expressão de sintagma-de como fo rma predominante d e mani festação 
argu mental in clusive para a referência ao sujeito potenci al, co m u m índice de 54,0  % 
(7/13), encontra sua principal justi ficativa nos predicados monov alen ciais. No  caso de 
predicados bivalenciais, predo mina a exp ressão do argumento Meta potencial , ou 
objeto, na fo rma de sintagma-de, e o argu mento externo, s e for expresso, poderá 
receber a expressão de um possuidor pré-no minal ou  de u m adjetivo em posição pós-
nominal. Adjetivos expressando o argu mento externo poten cial, como em (3 c), não 
estão previstos na proposta de Dik (1985 ), confo rme esquema na Figura 1. 
 
3. Conclusão: formulação de reg ras d e expressão argu mental  
 

Os resultados mostram qu e a valênci a do verbo pri mitivo é raramente 
preservada no no me d everb al. O não preenchi mento da estrutura argumental deve-se ao 
fato de que em g eral a organização textual já fo rnece in formação su fi ciente sobre os 
argu mentos da predicação encai xada, sendo, po rtanto, in formacional mente redundante 
exp ressá-los, respeitando-s e, ness e caso , a Máxima d a Quantidad e (Gri ce, 1975), 
segundo a qual, não  se dev e dizer mais do  que o necessário. 

Quanto à expressão dos argumentos, os resultados obtidos permitem fazer as 
seguintes generalizaçõ es: (I) Se há u m pri meiro argu mento, então (a) expresse o 
pri meiro  argu mento co mo u m possuidor pré-nominal, no  caso  um prono me possessivo 
(regra preferid a) ou co mo u m adjetivo atributivo em posição pós-no minal. (II) Se há u m 
segundo argu mento n a fun ção de Meta, então (b ) expresse a Meta nu m sintag ma-de 
(regra obrigatória). (III) Se, hav endo um pri meiro argu mento, não se aplicam nem I nem 
II, então (c) expresse o pri meiro argu mento como um sintagma-de (regra op cional, mas 
preferida). (IV) Expressam-se termos não especi fi cados em a-c aci ma, de acordo co m 
sua própri a função  semântica. 

As regras aci ma expressam a preferênci a para a expressão argu mental mediante 
o uso de sintagma-de, tanto para o sujeito (regra III) qu anto para o objeto (reg ra II), 
preservando, ao mes mo tempo , o princípio fornecido pelos dados de que, havendo 
comp etição entre argu mentos , o argumento em fun ção de Met a tem priorid ade. Ao 
argu mento na fun ção de sujeito potencial, cabe a expressão de um prono me possessivo, 
como em minha produção de soja, ou de um adjetivo, co mo em a produção humana de 
soja; este, todavia, de âmbito referen cial mais genéri co que aquel e. A regra IV dá conta 
de casos co mo a preocupação  de Maria com a alimentação, em que o segundo 
argu mento n ão exerce a função s emântica de Meta potencial.  

Esse sistema d e regras cobre as seguintes características gerais observadas nos 
dados: há uma forte preferên cia para que pelo menos u m argu mento assu ma a exp ressão 
de possuidor; o argumento na função  de Meta, s e houver, deve assumi r a expressão de 
possuidor em posição pós-nominal; embora esse conjunto de regras possa produzir u ma 
construção  co m dois argumentos n a express ão de possuidor, u m deles ocupa 
necess ariament e a posição pós-no minal , na forma de u m sintag ma-de, e o outro, 
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obrigatoriamente o pri meiro argu mento , ocupa a posição pré-no min al, na forma de 
prono me possessivo, ou a posição pós-nomin al, n a forma de adjetivo atributivo, o que 
i mplica u ma alteração no esquema de derivação proposto por Dik (1985), que n ão prevê 
essa possibilidade. 

Para finalizar, pode-se afi rmar que, mes mo provisórias, essas generalizações 
ainda exigem u ma investigação empírica e teórica mais pro funda, que permit a avaliar de 
modo mais decisivo a n atureza argu mental dos no mes deverbais. De qualqu er modo, se 
este trab alho propiciou a abertura d e u ma trilha qu e ainda merece s er percorrida em 
investigações futu ras, foi capaz d e atingir su a meta de fornecer u ma contribuição 
consideráv el para a co mp reens ão da sintaxe de um tipo de construção encai xada do 
português falado e p ara as regras formais de express ão da Teori a da Gramática 
Funcional. 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é veri ficar o modo como a estrutura argu ment al 
dos nomes  dev erbais no português falado  repres enta a val ência potencial do predicado 
verbal input em busca de gen eralizaçõ es sobre as regras que governam as formas de 
exp ressão .  
 
PALAVRAS-CHA VE: no minalização; p redicação encaixada; estrutura argu mental. 
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