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Neste texto, tenho por objetivo reexaminar os atributos característicos da 
construção com objeto incorporado em português, com base nos pressupostos teóricos e 
metodológicos da abordagem funcionalista, tal como concebida, dentre outros, por 
Givón, Hopper, Thompson, Du Bois e Taylor, em seus vários trabalhos. 

De um modo especial, a análise a ser empreendida fornecerá evidência a favor 
do tratamento conferido aos dados lingüísticos pela Teoria dos Protótipos, 
principalmente conforme advogada por Taylor (1998). 

De início, convém que se esclareça que estou utilizando a expressão objeto 
incorporado para me referir ao SN nu objeto de estruturas como as grifadas em (1), 
conforme já tive oportunidade de esclarecer em Saraiva (2001): 

 
(1) ...tem dias que eu tenho aula à noite... e quem:: Fica no ... éh:: ...com a 

Nata::sha é o Carlos meu maRIdo... [...] ele troca FRAL::da ... [...] ele não 
lava ... não passa... mas ele troca FRAL::da ... dá mamadeira ... CUIda 
da meNIna né... 

 
O rótulo escolhido procura salientar algumas peculiaridades que essa 

construção apresenta, que se assemelham aos casos de incorporação nominal típicos das 
línguas polissintéticas. Aqui me interessam, sobretudo, o caráter não-referencial do SN 
objeto, sua posição fixa logo após o verbo e sua função subclassificadora em relação à 
ação ou processo expressos pelo verbo. Em outras palavras, o objeto de construções 
como as destacadas em (1) é interpretado como um conceito, isto é, à luz do conjunto 
de atributos que definem sua classe, e não a partir das entidades portadoras de tais 
atributos. Desse modo, o sentido do nome associa-se ao sentido do verbo de tal modo 
que verbo e SN passam a formar um todo semanticamente coeso, a traduzir uma idéia 
unitária, como advogado em Saraiva (op. cit.). 

Em (1), por exemplo, a expressão trocar fralda é interpretada como uma 
atividade diferente de trocar figurinha, trocar carro, dar mamadeira, andar, 
passear etc. O foco de atenção, nesse exemplo, não são as fraldas nem as mamadeiras, 
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mas a seqüência de ações usualmente praticadas pelo marido, que justificam considerá-
lo um bom pai, que participa dos cuidados com a filha. 

Retomada a conceituação da estrutura em apreço, deve-se acrescentar que os 
dados para este trabalho foram extraídos de 8 narrativas orais espontâneas, coletadas a 
partir da orientação de Labov (1972). Os informantes, na faixa etária dos 20 aos 55 
anos, são todos nascidos e educados na Grande Belo Horizonte. Seu nível de 
escolarização vai da formação universitária à pós-graduação. Tais narrativas fazem 
parte do banco de dados do GREF – Grupo de Estudos Funcionalistas da 
Linguagem. 

Foram detectadas 67 ocorrências de objeto incorporado, cujos atributos passam 
a ser examinados, a seguir, sob a perspectiva dos protótipos. 

As primeiras características examinadas se referem à forma do nome e a seus 
traços semânticos, como podem ser verificadas em I e II: 

 
I) Forma do nome incorporado 
a) forma singular neutra para a oposição semântica de singularidade x pluralidade: 

88% 
b) forma singular marcando singularidade: 0% 
c) forma plural neutra para a oposição singularidade x pluralidade: 10% 
d) forma plural assinalando pluralidade: 12%. 
 
II) Traços semânticos do nome 
a) humano: 2% 
b) animado: 4% 
c) inanimado: 94%. 
 
A quantificação registrada em I nos revela que, em português, há preferência 

maciça para a Incorporação Nominal de nomes na forma singular, neutra para a 
expressão semântica de número. Apenas 12% dos casos apresentam marcas de plural, 
sendo que, para 10%, o uso do plural ou singular é indiferente, já que o plural não 
representa pluralidade. 

Quanto aos atributos semânticos, em II se lê que 94% dos objetos incorporados 
apresentam o traço inanimado. Todavia não se pode excluir a existência de 
Incorporação Nominal com nomes animados ou humanos, embora na amostra a 
percentagem seja ínfima. 

Um outro aspecto examinado diz respeito às propriedades de seleção semântica 
dos verbos das construções em tela. Das várias alternativas potencialmente possíveis, 
apenas três se manifestaram nas narrativas analisadas, conforme registradas abaixo: 

 
III) Papel semântico selecionado pelo verbo para o objeto 
a) objetivo: 64% 
b) paciente: 28% 
c) resultativo: 8%. 
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Dos verbos com os quais houve IN, 64% selecionam o papel semântico 
objetivo, tal como entendido por Whitaker-Franchi (1987), para seu complemento 
direto. 28% selecionam o papel de paciente e 8% o resultativo. 

Contudo é conveniente que se destaque, com referência a esses resultados, que 
a noção de todo semântico obtida entre V e SN, nos casos de IN, se sobrepõe à função 
semântica do complemento. Em outras palavras, a propriedade modificadora, 
subclassificadora do nome em relação ao verbo, comentada anteriormente, fica em 
primeiro plano neste tipo de estrutura, obscurecendo a relevância do papel semântico 
atribuído pelo verbo, como já havia sido ressaltado também em Saraiva (op. cit.). 

Os resultados obtidos com relação aos parâmetros apresentados até o momento 
revelam, pois, a seguinte direcionalidade dos atributos da construção com objeto 
incorporado: 

– nome na sua forma básica, neutra para a expressão semântica de 
singularidade ou pluralidade; 

– nome inanimado; 
– verbo que seleciona complemento objetivo, isto é, nem afetado nem 

resultante de ação ou processo construtivos. 
 
A seguir, passo a analisar o comportamento pragmático-discursivo do OI em 

português. Na literatura lingüística referente às línguas polissintéticas, freqüentemente 
aponta-se a não proeminência pragmático-discursiva dos nomes incorporados, sua 
ausência de relevância e persistência tópica. Givón, por exemplo, em vários de seus 
trabalhos, alerta para o fato de que a IN é um dos recursos de que as línguas dispõem 
para o “ rebaixamento” ou “ demoção do status” de objeto direto dos itens que se 
enquadram em uma dessas situações: são previsíveis, estereotipados, ou não-
referenciais e topicamente não-relevantes. Dito de outra forma, trata-se de objetos 
atípicos, que não introduzem nem retomam participantes do discurso. 

Também Du Bois (2001) chama a atenção para o fato de que o falante, ao usar 
um OI, não-referencial, fornece uma pista para seu interlocutor de que não precisa abrir 
um arquivo cognitivo (cognitive file) para futuras referências a esse SN. Para Du Bois, a 
maior evidência da referencialidade de um SN, da sua codificação como participante do 
discurso, é a possibilidade de sua retomada (traking) no texto subseqüente à sua 
menção, principalmente na posição de sujeito/tópico. 

Logo, dadas as características do nome incorporado, espera-se que sejam 
raros os casos de menções subseqüentes à primeira. 

Considerando tais idéias, procurou-se examinar o status informacional do 
objeto incorporado em português e a possibilidade, ou não, de retomadas posteriores à 
ocorrência do nome. Em IV e V, registram-se os resultados a que se chegou: 

 
IV) Status informacional 
a) o nome não foi mencionado previamente no discurso: 60% 
b) o nome é “ intermediariamente acessível”: 36% 
c) o nome é “ muito acessível”: 4%. 
 
V) Continuidade (retomada) no discurso subseqüente 
a) o nome não é retomado: 60% 
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b) o nome é retomado como objeto incorporado ou como participante 
secundário e efêmero: 39% 

c) o nome é retomado como SN pleno na posição de sujeito/tópico: 1%. 
 
Em IV se lê que, em 60% dos casos, o nome não havia sido mencionado 

previamente no discurso. Em 36%, houve ou menção anterior sob a mesma forma de 
objeto incorporado, ou a recuperação do nome a partir de um frame no mesmo episódio. 
Essas alternativas foram registradas em IV sobre a rotulação “ intermediariamente 
acessível”, tomando de empréstimo a terminologia de Ariel (2001). 

Finalmente, 4% das ocorrências (isto é, 3 casos) podem ser enquadrados como 
nomes “ muito acessíveis”, ou seja: introduzidos ou retomados anteriormente como SN 
pleno, na posição de sujeito ou objeto, no mesmo episódio. 

Os números da tabela IV corroboram, assim, as expectativas anteriormente 
apresentadas: também em português predominam os casos em que o nome aparece pela 
primeira vez no discurso na condição de objeto incorporado, cumprindo sua função 
subclassificadora em relação ao verbo. 

Deve-se ressaltar, portanto, que esses resultados evidenciam a inadequação de 
um tratamento monolítico dos fatos lingüísticos, à maneira da categorização clássica. 
Embora os nomes incorporados sejam predominantemente novos, não se pode 
considerar esse atributo como indispensável para a caracterização do SN nu objeto em 
português. Como se lê em IV, 40% das ocorrências desse constituinte não representam 
primeira menção. Ou seja: há a possibilidade de se retomar um SN já mencionado 
(mesmo que seja um SN referencial) e se optar por um uso posterior dele, como não-
referencial.  

O parâmetro – continuidade no discurso subseqüente à ocorrência do nome – 
refere-se à possibilidade, ou não, de a estrutura com OI criar um frame propício à 
retomada do SN. Na tabela V, verifica-se que, em 60% das ocorrências, o nome 
incorporado não é retomado no discurso subseqüente. Há, no entanto, 39% de 
retomadas do nome, mas nas seguintes condições: mantendo-se a construção de objeto 
incorporado ou codificando um participante secundário e efêmero, que aparece em 
posições diferentes do sujeito. Por fim, houve apenas 1 caso (=1%) em que o nome foi 
recuperado como tópico. Todavia não se caracterizou como um tópico individualizado, 
mas sim de caráter genérico e sem persistência no discurso subseqüente. 

Em suma: a análise registrada nas tabelas IV e V confirma a não-proeminência 
pragmático-discursiva dos nomes incorporados em português, sua ausência de 
relevância e persistência tópica. 

O último aspecto da construção em foco, a ser analisado neste texto, refere-se à 
sua distribuição nos planos discursivos de Figura e Fundo, tal como entendidos por 
Hopper e Thompson (1980), dentre outros trabalhos. Observe-se a seguinte tabela: 

 
VI) Planos da narrativa 
a) Figura: 36% 
b) Fundo: 64% 
 
Em VI, constata-se que 64% dos dados coletados se distribuem no Fundo e 

apenas 36% na Figura. Esse resultado harmoniza-se com a análise dos demais 
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parâmetros aqui examinados. Logo, assim como observado por Hopper & Thompson 
(1980), com referência aos traços de transitividade, também os atributos 
predominantes nas construções com OI em português apontam para a mesma direção na 
escala de prototipicidade desse SN: 

 
Atributos predominantes do nome incorporado em português 
• nome na forma básica, neutra para a expressão semântica do número; 
• nome inanimado; 
• preenchimento do papel semântico objetivo selecionado pelo verbo para 

seu complemento; 
• ausência de proeminência pragmático-discursiva; 
• ausência de persistência tópica; 
• construção de fundo. 
 
Tais fatos coadunam-se, ainda, com a função subclassificadora do SN nu 

objeto em relação ao verbo, como anteriormente comentado. Tendo em vista a não-
referencialidade desse constituinte, espera-se que sua atipicidade sob essa perspectiva 
desencadeie seu caráter atípico também com relação aos outros atributos focalizados. 

Pondo fecho a este trabalho, deve-se dar destaque, mais uma vez, ao maior 
poder de descrição e explicação de uma teoria lingüística que incorpore a noção de 
prototipicidade em suas categorizações. O exame dos dados demonstrou que, apesar do 
predomínio dos atributos acima mencionados na categorização das construções com 
incorporação nominal, há casos que não se conformam completamente com esses 
atributos. Logo, apenas uma análise aberta para os efeitos da prototipicidade, uma 
análise de caráter não monolítico, é capaz de incorporar tais dados e explicar seu 
comportamento em parte “desviante”. 

 
RESUMO: Este texto analisa as construções com objeto incorporado em narrativas orais 
do português brasileiro. São focalizados os traços formais e semântico-pragmáticos 
destas estruturas sob a perspectiva da teoria dos protótipos. 
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