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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: OBJETO DE ESTUDO, OBJETIVOS E OUTROS 

 
Este trabalho de pesquisa insere-se na Área da Lingüística Histórica e na 

Linha de Pesquisa Constituição Histórica do Português, abordando a história 

interna da língua, e vincula-se ao Programa para a História da Língua Portuguesa 

(PROHPOR), sediado no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia 

(ILUFBA) e coordenado pela Professora Doutora Rosa Virgínia Mattos e Silva, 

orientadora das pesquisas aqui apresentadas, e pela Professora Doutora Tânia 

Conceição Freire Lobo. 

Agentividade e indeterminação do sujeito são, em Lingüística, temas ainda 

não suficientemente trabalhados; sua definição e identificação nos textos não é 

sempre consensual. Por essa razão, buscando uma melhor compreensão do que 

sejam agentividade e indeterminação do sujeito e de como elas se relacionam no 

português, tanto no português europeu (PE) como no português brasileiro (PB), 

apresenta-se este estudo, que trata os referidos temas, da maneira como, por hora, 

pareceu mais oportuno e produtivo. E a razão de tratar dados representativos da 

língua portuguesa em duas sincronias — nos séculos XIX e XX — é que estes 

séculos, na história do português, sobretudo do PB, têm relevância comprovada: 

Tarallo (1996) demonstrou ter havido, na passagem do século XIX para o XX, 

quatro grandes mudanças sintáticas no PB. Talvez, no que se refere à agentividade 

e à indeterminação do sujeito, estes séculos ofereçam também dados interessantes. 

 
1 OBJETO DE ESTUDO 
 

Este trabalho aborda, como já se disse, a agentividade e a indeterminação do 

sujeito, que são propriedades semânticas, enfocando a relação semântica que se 

estabelece entre o predicador verbal e seu sujeito, seja ele sintático, lógico (o 
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agente da passiva) ou sintático-lógico. Desta forma, o que interessa aqui são 

orações como, por exemplo, entre outras: 

 
(1) Maria arrumou a casa. 

(2) A casa foi arrumada por Maria. 

(3) (Ø) Arrumaram a casa. 

(4) A casa foi arrumada (Ø). 

 
Nas orações em (1) e (2), o Agente ou o desencadeador direto da ação 

expressa pelo predicador verbal está explícito ou lexicalmente preenchido; trata-

se, respectivamente, do sintagma nominal Maria e do sintagma preposicionado por 

Maria: o primeiro sintagma, com função sintática de sujeito — sujeito sintático-

lógico —, e o segundo sintagma, com função sintática de agente da passiva, que 

não é o sujeito sintático da oração, função atribuída ao sintagma nominal A casa, 

Paciente da ação, mas é o sujeito lógico ou semântico, o Agente da ação, que 

normalmente é a função atribuída ao sujeito, enquanto a de Paciente é própria do 

objeto verbal. A oração em (2) pode ser interpretada como a versão passiva da 

oração em (1), na qual a casa, sintaticamente, é objeto verbal. 

Por outro lado, nas orações em (3) e (4), o sujeito (que é Agente, porque o 

verbo da oração é um verbo de ação-processo) está indeterminado: em (3), o verbo 

encontra-se conjugado na terceira pessoa do plural, e o sujeito não está explícito 

nem se pode depreendê-lo do contexto apresentado; em (4), o agente da passiva, 

também chamado sujeito lógico da oração, da mesma forma não está explícito, 

configurando-se, em ambos os casos, a indeterminação do sujeito. Nestes casos, 

em se tratando o predicador verbal de um verbo de ação-processo, pode-se dizer 

que o sujeito que está indeterminado é também o Agente da ação. Mas nem 

sempre se pode associar o sujeito indeterminado à função semântica de Agente; 

indeterminação do sujeito nem sempre é, ao mesmo tempo, indeterminação do 

Agente, porque pode o predicador verbal não ser de ação ou de ação-processo, 

mas sim de processo ou de estado, e, nesses casos, o sujeito indeterminado ter o 

papel temático de Paciente ou Possuidor, por exemplo. 
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2 OBJETIVOS 
 

Em primeiro lugar, o objetivo, com esta pesquisa, é tratar os conceitos de 

agentividade e de indeterminação do sujeito, descrevendo e analisando, dentro de 

quadros teóricos específicos, os dados coletados em corpora de PE e de PB dos 

séculos XIX e XX. Em segundo lugar, verificar em que medida se pode atribuir, 

com base nos dados coletados nos corpora, a noção de agentividade ao sujeito 

classificado como indeterminado. Em terceiro lugar, comparar os resultados 

obtidos da análise dos dados do PE aos resultados obtidos da análise dos dados do 

PB, confrontando os dados obtidos dos corpora escritos do século XIX aos dados 

obtidos dos corpora orais do século XX. 

 
3 ESTUDOS SOBRE O TEMA 
 
3.1 A AGENTIVIDADE 
 

Apolônio Díscolo (Neves, 2002, p. 66), que nasceu na primeira metade do 

século II d.C. e foi um dos gramáticos do Ocidente mais importantes de sua época, 

disse que é próprio dos corpos, ou dos nomes, atuar e sofrer, ser Agente ou 

Paciente e que as propriedades dos verbos são a ação e a paixão, marcando, pois, a 

atividade (agentividade) e a passividade as relações dos nomes com os verbos. A 

atividade, segundo o gramático, corresponde, na voz ativa, ao nominativo, caso do 

sujeito, e a passividade corresponde ao acusativo, caso do objeto. E, ainda que a 

diátese, ou a disposição dos corpos, seja alterada, mesmo que se passe da 

construção ativa para a passiva, as relações dos nomes com os verbos se mantêm: 

na passiva, as pessoas pacientes correspondem ao nominativo, e as pessoas 

agentes, ao genitivo com preposição, afirma Apolônio Díscolo. 

As Gramáticas portuguesas, que seguem a tradição gramatical, tratam o tema 

da agentividade e da passividade, em termos semelhantes aos de Apolônio 

Díscolo, estabelecendo geralmente, portanto, uma relação necessária entre sujeito 

Agente e voz ativa, sujeito Paciente e voz passiva e sujeito Agente e Paciente ao 

mesmo tempo e voz reflexiva. Cegalla (1997, p. 296), um dos gramáticos 

normativos mais consultados no Brasil, define o sujeito Agente como “aquele que 
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faz a ação expressa pelo verbo da voz ativa”, sujeito Paciente como “aquele que 

sofre ou recebe os efeitos da ação expressa pelo verbo passivo” e sujeito Agente e 

Paciente a um só tempo como “aquele que faz a ação expressa por um verbo 

reflexivo e ele mesmo sofre ou recebe os efeitos dessa ação”.  

Mas não é a voz do verbo que necessariamente define o papel temático dos 

nomes ou argumentos e adjunções verbais, se terão o papel temático de Agente, 

Paciente — que estão entre os mais freqüentes nas línguas humanas e entre os que 

ocupam as posições argumentais proeminentes sintaticamente na sentença, como 

as funções de sujeito e objeto direto, respectivamente —, ou outros; é a 

propriedade semântica do verbo que determina como os nomes a ele 

subordinados serão semanticamente especificados. De acordo com Chafe (1979, p. 

97), “a influência semântica do verbo é dominante, estendendo-se sobre os nomes 

subordinados que o acompanham.” 

Chafe (p. 98-102) descreve seis especificações semânticas possíveis para o 

verbo: 

 
a) Estado: A madeira está seca. 

b) Estado-ambiente: Está quente  

c) Processo: A madeira secou. 

d) Ação: Miguel correu. 

e) Ação-processo: Harriet quebrou a travessa. 

f) Ação-ambiente: Está chovendo. 
 
Os verbos especificados como estado, como em a) e b), denotam um estado 

ou uma condição. Segundo Chierchia (2003, p. 493), “intuitivamente, os estados 

não são alguma coisa que “acontece”, mas alguma coisa que “subsiste””. Já os 

verbos especificados como não-estado, como em c), d), e) e f), denotam um 

acontecimento. 

Conforme   descrição   de   Chafe   (1979,  p.  98-102),   os   verbos   de   estado 

selecionam nome Paciente1; os verbos de processo (ou de mudança de estado) 

                                                 
1 Para Moreira (2000), as construções estativas, não acarretando mudança de estado ou locação, não 
têm os traços de ação/causação e afetação, não apresentam nem um nome Agente, nem um nome 
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também selecionam nome Paciente; os verbos de ação selecionam nome Agente, e 

os verbos de ação-processo selecionam nome Agente e nome Paciente. Os verbos 

de estado-ambiente e de ação-ambiente, segundo Chafe, parecem não implicar 

nada além de uma predicação, na qual não há referência a nenhuma coisa 

particular no ambiente. 

Vendler (1967), que desenvolveu a conhecida classificação aristotélica dos 

verbos segundo a eventualidade que representam ou o modo como as pessoas se 

referem aos fenômenos no mundo, classifica os verbos de não-estado ou não-

estativos em três classes acionais, todas podendo denotar agentividade: 

 
a) Atividade: João andou ou Maria tocou violão. 

b) Accomplishment: João comeu a maçã ou A neve derreteu. 

c) Achievement: João caiu ou Maria atirou a pedra no lago. 

 
Atividade diz respeito a uma eventualidade que se desenvolve no tempo, 

mas não apresenta um ponto natural de culminação; accomplishment refere-se a 

uma eventualidade prolongada, apresentando um ponto natural de culminação, e, 

por sua vez, achievement consiste em eventualidade pontual ou instantânea.  

Como se pode ver, os nomes Agentes ou a agentividade têm lugar — como 

consta, de forma geral, na bibliografia e também como é assumido neste trabalho 

— com verbos que representam eventualidades de não-estado ou não-estativas; 

mais especificamente, com verbos de não-estado de ação, geralmente intransitivos 

ou apresentando complemento não-Paciente, e com verbos de não-estado de ação-

processo, verbos prototipicamente transitivos, havendo, conforme definição de 

Cunha e Souza (2007, p. 25), “a transferência de atividade de um agente para um 

paciente”, envolvidos aí três elementos: o sujeito afetador, o evento de afetamento 

e o objeto afetado ou criado. 

Agente, assim como Paciente, Possuidor, Experienciador, Instrumento, entre 

outras, são noções chamadas de papéis temáticos, papéis semânticos ou papéis θ 

— noções propostas inicialmente por Gruber (1965), Fillmore (1968) e Jackendoff 

                                                                                                                                                    
Paciente, mas um nome Experienciador, Locativo, Possuidor, Atributo, entre outros nomes 
estativos. A posição de Moreira, quanto a isto, frente à de Chafe, parece mais adequada. 
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(1972) — e se estabelecem na relação dos verbos com os nomes ou dos 

predicadores verbais com seus argumentos. Como afirmam Mioto et al (2005, p. 

124), os predicadores verbais não selecionam apenas o número de argumentos 

com os quais co-ocorrerão, mas, da mesma forma, com que tipo de argumentos 

podem combinar-se; é o que se chama, em teoria gerativa, de c-seleção, seleção 

categorial de argumentos, e s-seleção, seleção semântica de argumentos. As 

informações semânticas relativas à s-seleção configuram os diferentes papéis 

temáticos, para os quais as definições oferecidas são normalmente bastante 

intuitivas, não havendo consenso entre os pesquisadores. O Agente, que é o que 

interessa aqui, ora, na bibliografia consultada, é definido como um ente animado 

que é responsável, voluntária ou involuntariamente, pela ação; ora é aquele que 

controla a ação; ora é algo — animados, inanimados, forças naturais — que realiza 

a ação. 

 
3.2 A INDETERMINAÇÃO 
 

As Gramáticas Tradicionais portuguesas — por exemplo, a de Cunha e Cintra 

(1985) e a de Bechara (1977) — concebem a indeterminação como a 

impossibilidade de identificação de quem executa a ação, portanto do Agente 

(como se a indeterminação co-ocorresse apenas com verbos de ação e de ação-

processo), quando este elemento não se acha nem explícito nem implícito na 

oração ou ainda quando não há interesse em identificá-lo.  

A maioria dos gramáticos aponta apenas duas formas de indeterminar o 
sujeito:  

 
a) Verbo na terceira pessoa do plural: Reputavam-no o maior comilão da 

cidade. 

b) Verbo intransitivo e transitivo indireto na terceira pessoa do singular com 

o pronome SE: Ainda se vivia num mundo de certezas e Precisa-se do 

carvalho; não se precisa do caniço. 

 
Entre os gramáticos consultados, Bechara (1977, p. 200) é o único a se referir, 

ademais das possibilidades de indeterminação do sujeito acima indicadas, à 
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possibilidade de indeterminar o sujeito, pondo o verbo na terceira pessoa do 

singular, sem referência determinada, a exemplo de construções com diz que:  “Diz 

que eles vão bem”. Mas Bechara considera que é muito mais freqüente 

indeterminar o sujeito, pondo o verbo na terceira pessoa do plural do que na 

terceira pessoa do singular sem referência determinada. Na bibliografia sobre o 

tema, o verbo na terceira pessoa do plural sem referência determinada é visto 

como a forma prototípica de indeterminação do sujeito. Veja-se a referência que 

Câmara Júnior (1978: 229) faz à indeterminação: “Note-se que pode haver um 

sujeito INDETERMINADO, ou melhor, indiferenciado, isto é, referindo-se à massa 

humana indiferenciada. Exprime-se em português pela terceira pessoa do plural 

do verbo: Contam que certa raposa....”.  

Mira Mateus et al (1983, p. 225) constatam que a indeterminação ocorre, no 

PE, nas seguintes condições: 

 
a) Com clítico nominativo SE, acompanhado da terceira pessoa do singular 

de um verbo: Diz-se que o leite vai faltar.  

b) Com verbo na terceira pessoa do plural, com sujeito nulo: Dizem que o 

leite vai faltar. 

c) Com verbo na segunda pessoa do singular em frases com interpretação 

genérica: Ajudas sempre os amigos e apesar disso eles criticam-te. 

d) Nas construções passivas: Aceitam-se encomendas. 
 

Segundo Said Ali (2001[1921], p. 92), a indeterminação do sujeito também se 

dá em português, com verbo na primeira pessoa do plural sem referência explícita 

a nenhum sujeito. E Ikeda (1980, p. 114) aponta ainda o verbo no infinitivo como 

uma das estratégias para indeterminar o sujeito.   

Na perspectiva dos estudos históricos da língua portuguesa, uma 

contribuição importante para este tema é a apresentada por Mattos e Silva (2006, 

p. 160), que, com uma série de exemplos, ilustra as formas de expressão do sujeito 

não-determinado no português arcaico: 

 
a) Sujeito Ø com verbos existenciais: Avia preto de duzentos monges.  
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b) Verbo na terceira pessoa do plural, expressando um sujeito genérico: Veo 

aaquel templo e derribou o altar en que fazian os sacrifiços.  

c) O pronominal homen: De cincoenta anos adeante vai ja homen folgando e 

assessegando e quedando das tentações. 

d) A estrutura da passiva analítica, sem agente da passiva explícito: Aquesta 

manceba con sa sogra foi convidada pera ir aa consagraçon da eigreja  

e) A estrutura da passiva sintética, com SE apassivador e verbo na terceira 

pessoa: Disse que os juizos de Deus non se podian compreender.      

 
Algumas dessas construções permanecem no português atual, tanto no PE 

como no PB.  

Estudos como o de Naro (1976) concluem que o sentido indeterminado para 

o SE apassivador pode ter surgido em substituição à forma arcaica de 

indeterminação homem. Considera o autor que a passiva analítica e a passiva com 

SE indeterminador não são sinônimas e ocorrem apenas com verbos que requerem 

um sujeito humano. Concordando com Naro, Ikeda (1980, p. 113) afirma que dizer 

“Aluga-se este apartamento” não é o mesmo que dizer “Este apartamento é 

alugado”. Nunes (1990) e Naro (1976) constataram que o SE impessoal sofreu um 

processo de reanálise sintática no português antigo, passando de apassivador a 

indeterminador. 

Para Scherre (1999, p. 13-14) a construção de passiva sintética descrita pelas 

Gramáticas Tradicionais é, na verdade, uma estrutura ativa de sujeito 

indeterminado, interpretação que também se assume neste trabalho: 

 
Hoje, a estrutura classificada como passiva sintética — joga-se búzios ou jogam-se búzios; 
doa-se filhotes ou doam-se filhotes; cobre-se botões ou cobrem-se botões; analisa-se dados ou 
analisam-se dados — não é passiva sintética; é, sim, uma estrutura ativa de sujeito 
indeterminado semelhante a outras estruturas irmãs do tipo: No Brasil, precisa-se 
urgentemente de reforma agrária e vive-se bem nesta terra. A concordância nas estruturas 
denominadas passivas sintéticas é variável e ocorre por atração ou por falsa concordância 
com o objeto direto, em função, especialmente, do conhecimento da norma codificada, 
ou seja, da gramática normativa da língua portuguesa. 

 
 Tratando do apagamento do SE, Bittencourt (2008) argumenta que a não-

concordância em construções com SE — o que é comum no PB, mas não no PE, em 

que a passiva de SE com concordância, segundo Nunes (1990) e Duarte (2002), 
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ainda é a forma de indeterminação preferida — levou ao apagamento de SE 

indeterminador e ao favorecimento de estratégias de esquiva, acrescentando que a 

perda de traços ou propriedades sintáticas e semânticas, como pessoa e número, e 

a mudança progressiva de referência dos clíticos motivaram o apagamento, o que 

pode ser caracterizado como um estágio de processo de gramaticalização.  

Segundo Lopes et al (2003) — que estudaram as estratégias de 

indeterminação em anúncios cariocas dos séculos XIX e XX —, diferentes recursos 

para indeterminar o sujeito foram utilizados no século XIX, tanto para quem 

anuncia como para o leitor: SE, quem, formas verbais nas primeiras, segundas e 

terceiras pessoas do plural, formas verbais no infinitivo e nominalizações. No 

corpus do século XX, as autoras encontraram, além destas, as formas você, formas 

nominais de tratamento, formas de imperativo, o pronome nós e um único caso de 

a gente. 

Há, como se pode ver aqui, nesta breve revisão bibliográfica, diferentes 

formas de indeterminar o sujeito na língua portuguesa, entre as quais diferentes 

formas verbais que co-ocorrem com a indeterminação do sujeito. 

 
4 OS CORPORA DE PESQUISA 
 

A utilização de corpora pelos lingüistas tem sido bastante freqüente, haja vista 

sua importância como suporte para a investigação lingüística, podendo oferecer 

quantidade significativa de dados para análise. Como afirma Bacelar do 

Nascimento (2004, p. 1), “O uso de corpora permite a realização de descrições 

lingüísticas de base empírica e promove, com isso, a discussão de questões teóricas 

solidamente fundamentadas.” 

Este trabalho consiste na análise de dados coletados de dois corpora: um do 

século XIX e o outro do século XX, representativos do PE e do PB. O corpus do 

século XIX é constituído de textos escritos, peças teatrais: em PE, O que morreu de 

amor (OQMA), de Dantas (1899), e, em PB, O Juiz de Paz da Roça (JPR), de Martins 

Pena (2008[1838]). O corpus do século XX é constituído de textos orais, de 

informantes considerados cultos, com terceiro grau completo: em PE, inquéritos 

do Português fundamental (PF), coletânea organizada por Bacelar do Nascimento, 
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Marques e Cruz et al (1987) e, em PB, inquéritos de A Linguagem falada culta na 

cidade de Salvador (NURC/SSA), coletânea organizada por Mota e Rollemberg 

(1994) e de A linguagem falada culta na cidade do Rio de Janeiro (NURC/RJ), coletânea 

organizada por Callou e Lopes (1993). Foram analisadas no total, 

aproximadamente, 4.000 linhas de texto. 

 
5 QUADRO TEÓRICO 
 
5.1 A AGENTIVIDADE NA PERSPECTIVA DA SEMÂNTICA LEXICAL 
 

A agentividade é tratada, neste trabalho, na perspectiva da Semântica 

Lexical, entendendo papel temático e, por conseqüência, o Agente e a noção de 

agentividade, da maneira como Cançado (2005), baseada na proposta de Dowty 

(1989), o entende, ou seja, o papel temático como um grupo de propriedades 

semânticas discretas atribuídas a um argumento, a partir dos acarretamentos 

estabelecidos por toda a proposição em que ele se encontra. 

Para a caracterização dos diferentes papéis temáticos, Cançado (2005, p. 31) 

sugere, motivada por evidências empíricas encontradas no PB, tendo analisado a 

correlação entre as funções sintáticas e semânticas de orações nas quais se acham 

os papéis temáticos mais investigados na bibliografia, quatro propriedades 

semânticas principais: 

 
a) Desencadeador: ser um desencadeador de um processo. 

b) Afetado: ser afetado por um processo. 

c) Estativo: ser um objeto estativo. 

d) Controle: ter controle sobre um desencadeamento, processo ou estado. 
 
A primeira propriedade, desencadeador, relaciona-se a ações/causações; a 

segunda, afetado, relaciona-se a processos, mudança de estado; a terceira, estativo, 

a estados, e a última, controle, é uma propriedade compatível com todas as outras 

três propriedades referidas e está sempre associada à propriedade de 

animacidade. 

O Agente reúne obrigatoriamente, segundo é assumido neste trabalho, as 

propriedades semânticas de desencadeador e controle, como na oração a seguir: 
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(5) João quebrou o vaso com um martelo. 
 

em que, como defende Cançado, concordando com Franchi (1975), a relação 

predicativa ou a composição quebrar o vaso com um martelo acarreta o papel 

temático de Agente, desencadeador com controle, a João. Pode-se ver aí uma 

relação de agentividade-causalidade: o que João faz e o que resulta da sua ação. 

Mas agentividade e causalidade, como afirma Cançado (1995: 103), não andam 

sempre junto; por exemplo, em  

 

(6) Maria telefonou. 
 
não se constata a noção de causalidade, ou seja, não há relação entre dois 

eventos, mas Maria é o Agente, desencadeador com controle da ação. 

Considerando a relação predicativa na oração, para, a partir daí, definir os 

papéis temáticos, vê-se que o que aparentemente é um Agente pode não o ser, na 

realidade, pelo menos considerando o que se entende aqui sobre o que seja 

Agente. Veja-se a sentença a seguir: 

 
(7) João quebrou o vaso com o empurrão que levou do irmão. 
 
A relação predicativa quebrar o vaso com o empurrão que levou do irmão atribui 

não agentividade a João — porque, se é verdade que João é desencadeador da ação, 

é também verdade que ele não tem controle da ação —, mas causalidade a João, 

havendo relação entre dois eventos.  

O Agente, além do controle, pode ter a intenção de fazer a ação, como 

acontece normalmente, a exemplo das orações (5) e (6). Mas, nem sempre, o 

Agente se associa à propriedade de intenção. Por exemplo, na oração: 

 
(8) João quebrou o vaso original, achando que era o falso. 

Pode-se dizer que João seja o Agente, desencadeador com controle, mas ele 

não teve a intenção de quebrar aquele vaso específico, como fica claro na 

composição do período. 

O Agente pode ainda associar-se à propriedade de experienciador, sendo 

possível, como afirma Cançado (2005, p. 114-115), a relação agentividade-
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experiência mental, seja a experiência psicológica, perceptiva ou cognitiva. Na 

oração: 

 
(9) Paulo olhou a garota com o rabo dos olhos. 
 
O sujeito Paulo é Agente, desencadeador com controle da ação e 

intencionalidade, apresentando a propriedade de experienciador; o predicador 

verbal olhar representa eventualidade mental, havendo uma experiência 

perceptiva por parte de Paulo. 

A propriedade de afetado pode também estar associada ao Agente e à noção 

de agentividade, em orações como a seguinte — de ação-processo —, comuns no 

português brasileiro coloquial, segundo Cançado (2005: 30): 

 
(10) O pai estudou todos os filhos até a faculdade. 
 
O objeto filhos, segundo Cançado (ibid.), é, ao mesmo tempo, no contexto da 

frase, Agente da ação de estudar, desencadeador com controle e intencionalidade, 

e afetado pela ação do sujeito sintático pai. Na oração que se segue, o Agente 

também tem a propriedade de afetado: 

 
(11) João subiu as escadas do prédio. 
 
Aí, João, desencadeador com controle e intencionalidade, é também afetado, 

por sofrer mudança de localização. Também na oração em (12), na voz reflexiva, o 

sujeito Maria é Agente com a propriedade de afetado: 

 
(12)  Maria se vestiu para a festa. 
 
Em resumo, a agentividade é uma noção própria de orações com 

predicadores verbais de não-estado ou não-estativos de ação e de ação-processo, o 

Agente sendo aquele — conforme se assume neste trabalho — que desencadeia a 

ação e que tem o controle da ação, constituindo-se sempre, portanto, das 

propriedades semânticas básicas de desencadeador e controle, podendo ainda, 

como foi apresentado, associar-se às propriedades de causa, intenção, 

experienciador e afetado. Desta forma, tem-se, para resumir, o seguinte: 
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Agente → [desencadeador, controle, (intenção), (causa), (experienciador), 
(afetado)] 

 
As propriedades entre parênteses não são obrigatórias. Mas é possível reunir 

todas as propriedades listadas, as básicas e as não-básicas, como se pode conferir 

na oração em (13): 

 
(13) Eu entendi tão bem o assunto que tirei dez na prova. 
 

na qual o sujeito Eu, da oração principal, é Agente, desencadeia a ação, com 

controle e intencionalidade, e apresenta ainda as propriedades de causa, havendo 

relação entre dois eventos; de experienciador, havendo a relação agentividade-

experiência mental cognitiva; e de afetado, porque o sujeito sofre mudança de 

estado: não conhecia o assunto, depois passou a conhecê-lo e o entendeu tão bem. 

 
5.2 A INDETERMINAÇÃO NA PERSPECTIVA DO FUNCIONALISMO E DA 
GRAMATICALIZAÇÃO 
 

A indeterminação aqui vai ser analisada com base em pressupostos do 

Funcionalismo, na perspectiva da gramaticalização. O Funcionalismo é uma teoria 

lingüística que lança um olhar diferenciado sobre a língua, analisando-a no seu 

uso, focalizando a relação entre as formas lingüísticas e as funções, voltando-se, 

portanto, para os fins a que servem as unidades lingüísticas, fornecendo meios e 

princípios para o desenvolvimento de gramáticas funcionais de línguas 

particulares. A teoria funcionalista considera, também, as línguas na perspectiva 

da gramaticalização e defende que, quanto maior a freqüência no uso de uma 

forma, maior a probabilidade de ela gramaticalizar-se, motivada por razões 

lingüísticas e históricas. 

 A respeito da Gramaticalização, Hopper e Traugott (1993) a concebem como 

um processo em que itens e construções lexicais, em certos contextos lingüísticos, 

desempenham funções gramaticais; uma vez gramaticalizados, estes itens 

continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Traugott e Heine (1991) 

complementam que a gramaticalização é um tipo de mudança que acarreta 

mudança na gramática. Castilho (1997) acrescenta, quanto à gramaticalização, que 

um item lexical passa por alterações nas suas propriedades, que podem ser de 



 
 

113 

ordem sintática, morfológica, fonológica e semântica, deixando de ser livres, 

podendo até desaparecerem. Neves (2001, p. 129), por sua vez, define 

gramaticalização como “um processo dinâmico e histórico na sua essência (...), 

unidirecional, com uma unidade menos gramatical na ponta de partida e uma 

unidade mais gramatical na ponta de chegada, implicando, portanto, 

necessariamente, a morfologia.” 

Heine et al (1991) constatam que a gramaticalização, que pode ser vista como 

generalização, o que implica perda de traços semânticos, pode também 

representar ganho, com o surgimento de novos itens gramaticais, com funções não 

encontradas em seus antecessores, ou seja, traços semânticos podem não 

desaparecer simplesmente, mas ser substituídos por traços pragmáticos.   

Alguns desses pressupostos da teoria funcionalista são aqui, de algum modo, 

considerados no tratamento da indeterminação do sujeito, analisada no uso e no 

contexto.  

Neste estudo, entende-se que a indeterminação do sujeito se dá:  
 
a) Quando o receptor desconhece o sujeito. 

b) Quando não se quer ou não se tem permissão para revelar o sujeito ou 

precisar a idéia expressa pelo verbo. 

c) Quando as formas utilizadas expressam generalização e abrangência, 

atingindo qualquer pessoa, estando aqui relacionadas a fatores 

semânticos e pragmáticos, dependendo do contexto para sua realização. 

 
Considerando os princípios propostos por Hopper (1991), que são a 

estratificação — coexistência de formas novas e velhas dentro de um domínio 

funcional, com função similar, considerando a variação que caracteriza essa forma 

—, a especialização — uma variedade de formas com diferentes nuanças 

semânticas podendo coexistir dentro de um mesmo domínio funcional — e a 

decategorização — princípio básico de desenvolvimento de novos usos mais 

abstratos, gerando a perda de princípios sintáticos típicos de categorias plenas, 

como nome e verbo, passando a assumir atributos de categorias secundárias —, o 
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fato de formas verbais co-ocorrerem com a indeterminação do sujeito, como se 

ilustra nas orações a seguir, parece indicar alguma gramaticalização. 

 
(14) “e para arranjar carne e peixe? arranja-se carne boa aqui” (PF, inq.129, l. 46) 

(15) “Uma vez entrando no navio, esperar chegar, procurar fazer alguma coisa.” (NURC SSA, 

inq. 277, l. 797-799) 

(16) “o boliche é bastante conhecido” (NURC RJ, inq. 12. l. 521)  

  
Veja-se que, no período em (14), ora emprega-se a forma verbal sem o SE, ora 

esse clítico acompanha o verbo; no período em (15), os verbos no gerúndio e no 

infinitivo aí destacados co-ocorrem com a indeterminação do sujeito, ambas as 

formas verbais, portanto, com a mesma funcionalidade no período e assumindo a 

função que era expressa pelo SE indeterminador, antes do seu apagamento; já na 

oração em (16), uma construção no particípio expressa também a indeterminação 

do sujeito. Seguem-se outros exemplos com o verbo no infinitivo co-ocorrendo 

com a indeterminação do sujeito: 

 
(17) “(...) a sinalização horizontal, que seria a sinalização de rua, desenho de faixa contínua 

ou interrompida e desenho de faixas pra pedestres a... atravessarem; normalmente ninguém 

respeita, mas que é feita pra respeitar” (NURC, SSA, inq.  277, inq. 512) 

(18) “as boates... quer dizer... a a em que se vai pra... ouvir música... beber... dançar (...)” 

(NURC RJ, inq. 12, l. 264) 

 
   Para realização das análises das formas verbais na seção 2 deste trabalho, 

construiu-se a seguinte matriz, para caracterização do sujeito [+ humano, + - 

generalizante, + - identificação do sujeito, + - indeterminação], que resultou no 

estabelecimento de três graus de indeterminação: 

  Grau tipo A → [+ humano - identificação do sujeito + generalizante + 

indeterminação] (sujeito não-recuperável no contexto): 

 
 (19) “Geralmente numa cidade grande não se faz exercício” ( NURC SSA, inq. 277,l.485) 

 (20) “(...) no largo uma casa aonde se vêem muitos bichos cheios, muitas conchas, cabritos com 

duas cabeças, porcos com cinco pernas, etc.” (JPR , l. 68-69) 

(21) “Gostaria que isto se modificasse (...) como é que se poderia modificar?”  (PF, inq. 455, l.10-

11) 
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Grau tipo B → [+ humano + - identificação do sujeito + - generalizante + - 

indeterminação] (sujeito não-recuperável totalmente, mas o contexto pode 
possibilitar sua  identificação): 

 
(22) “Vós bem sabeis que é preciso mandar gente para o Rio Grande (...)”  (JPR, l. 137) 
(23) “Deve ser muito agradável estar no meio daqui pra Itaparica (...)” (NURC SSA, inq. 277, l. 
952) 
(24) “é uma falta que é cometida dentro da pequena área” (NURC RJ, inq. 12, l. 998)  
 
Grau tipo C → [+ humano, + identificação do sujeito, + - generalizante, - 

indeterminação] (sujeito mais facilmente recuperável e mais dependente do 

contexto):  

 
(25) “Disseram ao Gafo, esta manhã, que estava em burgo” (OQMA, p. 22) 

      (26) “vão levar aquela coroa para , porque aquilo, diz que tem um mordomo (...)” (PF, 

inq.111, l. 2) 

 (27) “Eh... tinha um pneu que falaram que não... que não precisava câmara (...)” (NURC, SSA, 

inq. 277, l. 176)  

  
 Para fechar esta parte, que fique claro que as formas verbais que co-ocorrem 

com a indeterminação do sujeito que serão aqui consideradas, dentre as várias 

formas verbais possíveis, são as seguintes: verbo na terceira pessoa do plural sem 

SE; verbo na terceira pessoa do plural com SE; verbo na terceira pessoa do singular 

com SE; verbo na terceira pessoa do singular sem SE; verbo no infinitivo com SE; 

verbo no infinitivo sem SE; verbo no gerúndio com SE; verbo no gerúndio sem SE; 

verbo na voz passiva sem agente da passiva expresso. 

 
 
6 A AGENTIVIDADE, A INDETERMINAÇÃO E A RELAÇÃO 
AGENTIVIDADE/INDETERMINAÇÃO NOS CORPORA DE PESQUISA 
 
6.1 O SUJEITO AGENTE DETERMINADO 
 
6.1.1 NO PE 
 

No corpus de PE oral que foi analisado, encontraram-se 354 ocorrências de 

sujeito Agente determinado, frente a 168 ocorrências encontradas no corpus de PE 

escrito, num total de 522 ocorrências de sujeito Agente, em sentenças com verbos 

de ação e com verbos de ação-processo, sendo que, dentre estas, apenas uma 
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ocorrência, encontrada na amostra de PE oral, de agente da passiva, sujeito lógico, 

com papel temático de Agente, um Agente genérico: 

 
(1) “(...) as classes mais baixas não têm educação (...) daí muitas vezes o serem vítimas de 

injustiças por serem julgadas por pessoas que estão muito acima do seu nível, sobretudo, no 

processo crime.” (PF, inq. 108, l. 59-64) 

PESSOAS → Agente [desencadeador, controle, intenção] 

SEREM JULGADAS → Verbo de ação-processo 

 
A agentividade, no corpus de PE, apresentou-se na maioria das vezes, na 

forma do sujeito sintático-lógico em orações na voz ativa, a exemplo das 

ocorrências transcritas a seguir: 

 
Do corpus oral: 
 
(2) “eu também trabalhei muito com adultos.” (PF, inq. 232, l. 22) 

EU → Agente [desencadeador, controle, intenção] 

TRABALHEI → Verbo de ação 
 
(3) “as velhas levantam os adufes e com eles lá em cima a bailar (...)” (PF, inq. 184, l. 26) 

VELHAS → Agente [desencadeador, controle, intenção, causa] 

LEVANTAM → Verbo de ação-processo 
 
(4) “(...) eu tinha reparado que em poesia, quando era nas aulas de poesia, ele por uma ou 

outra se interessava (...)” (PF, inq. 93, l. 39-41) 

EU → Agente [desencadeador, controle, intenção, experienciador] 

TINHA REPARADO → Verbo de ação 
 
(5) “rapazes que vêm do ultramar salvos e tal sem nada, não é, de modo que aquilo se reveste 

de uma certa emoção eh!” (PF, inq. 184, l. 33-34) 

QUE (RAPAZES) → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

VÊM → Verbo de ação-processo 
 
Do corpus escrito: 
 
(6) “Que dizem os do burgo?” (OQMA, p. 14) 

EU: → Agente [desencadeador, controle, intenção] 

RIO → Verbo de ação 
 
(7) “Urraca apaga a candeia que ficou de noite sobre a arca (...)” (OQMA, p. 7) 

 URRACA → Agente [desencadeador, controle, intenção, causa] 
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APAGA → Verbo de ação-processo 
 
(8) Quedei-me a olhal-o.” (OQMA, p. 10) 

 EU → Agente [desencadeador, controle, intenção, experienciador] 

OLHAR → Verbo de ação 
 
(9)  “Pero Gafo sae, pelo fundo.” (OQMA, p. 16) 

PERO GAFO → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

SAE → Verbo de ação-processo 
 
Também houve 24 ocorrências de Agente em sentenças na voz reflexiva, sob 

a forma do sujeito sintático-lógico: 13 ocorrências no corpus oral e 11 ocorrências 

no corpus escrito. Transcreve-se, na seqüência, um exemplo depreendido de cada 

corpus: 

 

(10)  “ai, mas de qualquer maneira tenho que me separar de ti. já estou farta de ti e tu de 

mim.” (PF, inq. 122, l. 1-2) 

(EU) → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

SEPARAR-SE → Verbo de ação-processo 
 
 
(11)  “O Gafo assenta-se no poial da janella.” (OQMA, p. 12) 

GAFO → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

ASSENTAR-SE → Verbo de ação-processo 
 
 
6.1.2 NO PB 
 

Foram depreendidas, do corpus de PB analisado, um total de 763 ocorrências 

de sujeito Agente determinado, em sentenças com verbos de ação e com verbos de 

ação-processo: 281 ocorrências no corpus de PB oral e 482 no corpus de PB escrito. A 

grande maioria das ocorrências são de Agente na função sintática de sujeito de 

sentenças na voz ativa: 

 
Do corpus oral: 
 
(12) “ah sim eu... um joguinho que nós jogávamos muito quando éramos crianças era dominó 

(...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 715-716) 

NÒS → Agente [desencadeador, controle, intenção] 
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JOGÁVAMOS → Verbo de ação 
 
(13) “É... essas ladeiras... a gente vê no fim o atleta empurrando a bicicleta.” (NURC SSA, inq. 

277, l. 497-498) 

ATLETA → Agente [desencadeador, controle, intenção, causa] 

EMPURRANDO → Verbo de ação-processo 
 
(14) “(...) vamos dizer assim, em relação aos outros que eu tive, foi o que eu notei de 

melhoramento no carro (...)”  (NURC SSA, inq. 277, l. 354-356) 

EU → Agente [desencadeador, controle, intenção, experienciador] 

NOTEI → Verbo de ação 
 
(15) “(...) eu era bem pequeno quando ia pra Usina Cinco Rios.” (NURC SSA, inq. 277, l. 9-10) 

(EU) → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

IA → Verbo de ação-processo 
 
Do corpus escrito: 
 
(16) “Mas, meu amigo, os rebeldes têm feito por lá horrores!” (JPR, l. 137) 

REBELDES → Agente [desencadeador, controle, intenção] 

TÊM FEITO → Verbo ação 
 
(17) “Sr. escrivão, mande convocar a Guarda Nacional e oficie ao Governo.” (JPR, l. 452-453) 

O SENHOR → Agente [desencadeador, controle, intenção, causa] 

MANDE → verbo de ação 
 
 
 
(18) “O senhor queira perdoar se o chamei de biltre; já aqui não está quem falou.” (JPR, l. 466-

467) 

O SENHOR → Agente [desencadeador, controle, intenção, experienciador, afetado] 

PERDOAR → Verbo de ação-processo 
 
(19) “Como meu pai vai à cidade, não se esqueça dos sapatos franceses que me prometeu.” 

(JPR, l. 168) 

PAI → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

VAI → Verbo de ação-processo 
 
Encontraram-se, nos corpora, 46 ocorrências de Agente na função sintática de 

sujeito em sentenças na voz reflexiva: 20 ocorrências no corpus oral e 26 

ocorrências no corpus escrito. Cita-se, a seguir, uma ocorrência depreendida de 

cada uma das amostras: 
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(20) “(...) é mais difícil um camarada ser comandante de jato do que se formar pela 

universidade.” (NURC SSA, inq. 277, l. 577-579) 

CAMARADA → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

FORMAR-SE → Verbo de ação-processo 
 
(21) “Entram José e Aninha e se ajoelham aos pés de Manuel João.” (JPR, l. 404) 

JOSÉ E ANINHA → Agente [desencadeador, controle, intenção, afetado] 

AJOELHAR-SE → Verbo de ação-processo 
 
Foram identificadas apenas cinco ocorrências de agente da passiva, sujeito 

lógico, com papel temático de Agente, todas elas no corpus oral, a exemplo da 

ocorrência transcrita a seguir: 

 
(22) “(...) a ronda... que é um negócio tremendamente mal visto... é praticado exclusivamente 

por... éh éh... pelo underground do Rio de Janeiro né? Pessoal assim da mais baixa éh 

qualificação social (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 943-946) 

UNDERGROUND → Agente [desencadeador, controle, intenção] 

É PRATICADO → Verbo de ação 

 
6.1.3 COMPARANDO OS DADOS DE AGENTIVIDADE DETERMINADA NO 
PE AOS DADOS DE AGENTIVIDADE DETERMINADA NO PB 
 

De um total de 1.285 dados de agentividade determinada depreendidos dos 

corpora de pesquisa, 1.209 — 497 no PE e 712 no PB —, a grande maioria, portanto, 

são de sujeito de sentenças na voz ativa, havendo 70 ocorrências de agentividade 

na forma do sujeito de sentenças na voz reflexiva, de acordo com o que prevê o 

princípio da hierarquia temática, segundo o qual o argumento externo de um 

verbo, ou o que assume a função sintática de sujeito, tende a receber o papel 

temático de Agente. Houve apenas, no total, 06 ocorrências de agentividade 

representada na forma do agente da passiva. 

Nos corpora, o Agente sempre está associado, ademais das propriedades 

básicas de desencadeador e controle, à propriedade de intenção, que, nas amostras 

analisadas, fica sendo também uma propriedade básica do Agente. 

Houve também, tanto nos corpora de PE como nos corpora de PB, ocorrências 

de Agente associado, ademais das propriedades básicas de desencadeador, 

controle e intenção, às propriedades de causa, de experienciador e de afetado. Mas 
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não foram encontradas ocorrências de Agente que apresentasse, ao mesmo tempo, 

as propriedades de desencadeador, de controle, de intenção, de causa, de 

experienciador e de afetado; ou mesmo ocorrências que conjugassem, além das 

propriedades básicas, as propriedades de causa e de experienciador, ou de causa e 

afetado ao mesmo tempo. Mas houve uma ocorrência, no corpus escrito de PB, de 

Agente conjugando as propriedades de desencadeador, controle, intenção, 

experienciador e afetado (conferir a oração em (18). 

 
6.2 O SUJEITO INDETERMINADO 

   
 6.2.1 NO PE  

 

  Com relação ao sujeito indeterminado, foram encontradas 77 ocorrências de 

formas verbais que co-ocorrem com a indeterminação no corpus de PE oral, 

enquanto que, no PE escrito, encontraram-se apenas 03 ocorrências destas formas 

verbais, num total de 80 ocorrências. Com relação à gramaticalização, o fato de 

estas formas verbais coexistirem com outras variedades de formas de função 

similar, isto é, com a mesma função de indeterminar o sujeito, sinaliza que estas 

formas estão passando por um processo de gramaticalização. No caso da forma do 

tipo ‘terceira pessoa do singular com SE’, o processo de gramaticalização parece 

caminhar para a sua conclusão, com a reanálise do SE passivo em SE 

indeterminador e com o apagamento do SE na forma verbal de terceira pessoa do 

singular. Vejam-se, a seguir, alguns exemplos de formas verbais que co-ocorrem 

com a indeterminação do sujeito: 

 
Do corpus oral: 
 
(23) “cozinham-se as castanhas, passavam-se, e levava, eu já não sei bem tudo quanto, sei que 

levavam leite (...)” (PF, inq. 129 , l. 19-20) 

COZINHAM-SE, PASSAVAM-SE → Verbo na terceira pessoa do plural com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

 
(24) “é mais ou menos parecido com o, o trabalho que se fez, por exemplo, para o francês” 

 (PF, inq. 457, l. 18) 
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SE FEZ → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito,+ generalizante, + 

indeterminação] 

 
(25) “como é que se processou o trabalho? (PF, inq. 93, l. 4)  

SE PROCESSOU → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

 
(26) “o império também nas ilhas também se faz” (PF, inq. 111, I. 47) 

SE FAZ → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminaçãoTIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante,  + 

indeterminação] 

 
(27) “(...) se via aquela alma ansiosa, à procura, à busca (...)” (PF, inq. 93, l. 26) 

SE VIA → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante + 

indeterminação] 

 
(28) “arranja-se carne boa aqui? às vezes é assim muito, não é (...) mas arranjam congelado, 

não?” (PF, inq. 129, I. 46-52) 

ARRANJA-SE→Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A→ [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

ARRANJAM → Verbo na terceira pessoa do plural  

Grau de indeterminação TIPO C → [+ humano, + identificação do sujeito, + - generalizante, -

indeterminação] 

 
(29) “vão levar aquela coroa para, porque aquilo, diz que tem um mordomo(...)”(PF, inq.111, 

l. 2) 

 DIZ (que) → Verbo na terceira pessoa do singular sem SE 
Grau de indeterminação TIPO C → [+ humano, + identificação do sujeito, + - generalizante, -

indeterminação] 

 
(30) “como é que se deve fazer um controle de tudo aquilo?” (PF, inq. 290 , l. 17) 

SE DEVE FAZER → Verbo no infinitivo com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  
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(31) “(...) porque até aí pegar nela, dar-lhe banho, dar-lhe de comer, não tem, não tem sentido” 

(PF, inq. 455, l. 143) 

PEGAR, DAR → Verbo no infinitivo sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito, + - generalizante, 

+ -indeterminação] 

 
(32) “e esse prato era comido como sopa ou no fim?” (PF, inq. 129, l. 26) 

SER COMIDO → Verbo na voz passiva sem agente da passiva expresso 

Grau de indeterminação TIPO B → [+humano, + - identificação do sujeito, + - generalizante, 

+ -indeterminação]  

 
Do corpus escrito:  
 
(33) “Disseram ao Gafo, esta manhã, que estava em burgo.” (OQMA, p. 22) 

DISSERAM → Verbo na terceira do plural  

Grau de indeterminação TIPO C → [+ humano, + identificação do sujeito, + - generalizante, -

indeterminação] 

 
(34) “Vê-se nos olhos.” (OQMA, p. 27) 

VÊ-SE →verbo na terceira pessoa do plural com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

 
(35) “Não ha tempo a perder!” (OQMA, p. 33) 

PERDER → Verbo no infinitivo sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito, + - generalizante, 

+ -indeterminação] 

 
6.2.2 NO PB 
 

 No corpus de PB oral, foram encontradas 115 ocorrências de formas verbais 

que co-ocorrem com a indeterminação do sujeito. No PB escrito, encontraram-se 10 

ocorrências, totalizando 125 ocorrências. Vejam-se alguns exemplos: 

 
Do corpus oral: 
 
(36) “(...) o ônibus desse tipo, com ar condicionado, que chamam de frescão.” (NURC SSA, 

inq. 277, l. 287)  

CHAMAM → Verbo na terceira pessoa do plural  
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Grau de indeterminação TIPO C → [+ humano, +identificação do sujeito, + - generalizante - 

indeterminação]  

 
(37) “geralmente numa cidade grande não se faz exercício, não se pratica muito esporte (...)” 

 (NURC SSA, inq. 277, l. 485) 

SE FAZ / SE PRATICA → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação] 

 
(38) “tinha o maquinista, que ficava lá na frente, ninguém via, mas se sabia que tinha.” 

(NURC SSA, inq. 277, l. 57) 

SE SABIA → Verbo na terceira pessoa do singular com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

 
(39) “(...) os dancings... em que se vai especificamente para dançar (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 

265) 

SE VAI → Verbo na terceira pessoa do singular com SE  

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação]  

 
 
 
(40) “Eles fazem... pra se controlar um carro na meia embreagem numa subida e apenas um 

estacionamento.” (NURC SSA, inq. 277, l. 535)  

SE CONTROLAR → Verbo no infinitivo com SE 

Grau de indeterminação TIPO A → [+ humano, - identificação do sujeito, + generalizante, + 

indeterminação] 

 
(41) “Daí então, aguardar a chamada pelo auto-falante (...)” (NURC SSA, inq. 277, l. 686) 

AGUARDAR → Verbo no infinitivo sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito, + - generalizante, 

+ - indeterminação]  

 
(42) “(...) seriam locais pra comer, pra beber (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 432) 

COMER, BEBER → Verbo no infinitivo sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - generalizante, + - identificação do sujeito, 

+ - indeterminação]  
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(43) “Passando pra parte de esportes. Você tem contato com quais tipos de esportes...jogos...” 

(NURC RJ, inq. 12,  l. 510) 

PASSANDO → Verbo no gerúndio sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito, + - generalizante, 

+ -indeterminação] 

 
(44) “o hipismo é um... é um esporte...que consiste na cavalgada do do...do animal...éh 

forçando-o a a transpor determinados obstáculos.” (NURC RJ, inq. 12, l. 577) 

 FORÇANDO → Verbo no gerúndio sem SE 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - generalizante, + - identificação do sujeito, 

+ - indeterminação]  

 
(45) “o boliche é bastante conhecido agora” (NURC RJ, inq. 12, l. 521) 

 É CONHECIDO → Verbo na voz passiva sem agente da passiva expresso 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito , + - generalizante, 

+ -indeterminação]  

 
(46) “Seria apreendida tranqüilamente, contrabando.” (NURC SSA, inq. 277, l. 700) 

SERIA APREENDIDA → Verbo na voz passiva sem agente da passiva expresso 

Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - generalizante, + - identificação do sujeito, 

+ - indeterminação]  

 
No inquérito do NURC SSA, houve duas ocorrências da chamada passiva 

sintética da Gramática Tradicional nas quais não se fez a concordância-padrão do 

verbo com o sintagma nominal no plural, exemplos que evidenciam a reanálise do 

SE apassivador como SE indeterminador: 

 
(47) “é um jogo que se faz com umas pedrinhas... joga-se três... apanha-se duas no ar (...)” (NURC SSA, 

inq. 12, l. 721-722) 

 
Do corpus escrito: 
 
(48) “Um dia apresentaram-me um requerimento de certo sujeito” (JPR, l.436) 

APRESENTARAM→ Verbo na terceira pessoa do plural sem SE 

Grau de indeterminação TIPO C → [+ humano, + identificação do sujeito, + - generalizante - 

indeterminação]  

 
(49) “(...) o dito sítio foi comprado com o dinheiro que minha mulher ganhou nas costuras” (JPR, l. 242) 

FOI COMPRADO→ Verbo na voz passiva sem agente da passiva expresso 
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Grau de indeterminação TIPO B → [+ humano, + - identificação do sujeito ,+ - generalizante, + -

indeterminação]  

 
6.2.3 COMPARANDO OS DADOS DE INDETERMINAÇÃO NO PE AOS 
DADOS DE INDETERMINAÇÃO NO PB 
 
 Foram depreendidos dos corpora analisados um total de 205 formas verbais 

co-ocorrendo com a indeterminação do sujeito, tendo elas sido mais freqüentes no 

PB (125 ocorrências) do que no PE (80 ocorrências). 

Pôde-se verificar que, nos corpora de PE analisados, empregam-se muito mais 

freqüentemente as formas seguidas de SE — verbo na terceira pessoa do plural 

com SE e verbo na terceira pessoa do singular com SE — do que nos corpora de PB, 

nos quais se apresentam mais freqüentemente verbo na voz passiva sem agente da 

passiva expresso, verbo no infinitivo sem SE e verbo na terceira pessoa do plural 

sem sujeito expresso .  

   Verificou-se também, na análise dos dados, que, quanto menor é a 

possibilidade de identificação do sujeito, maior é o grau de indeterminação que as 

formas verbais aqui destacadas denotam. E, ainda, que o apagamento do SE, 

comum no PB, favoreceu que formas verbais — a exemplo do verbo no infinitivo 

sem SE, do verbo na terceira pessoa do singular sem SE, do verbo no gerúndio 

sem SE e do verbo na terceira pessoa do plural sem SE — assumissem a função 

indeterminadora. Percebeu-se ainda que, quando essas formas verbais co-ocorrem 

com a indeterminação do sujeito, elas indicam uma certa gramaticalização, 

considerando os princípios da especialização, da estratificação e da 

decategorização. 

  
6.3 A RELAÇÃO AGENTIVIDADE/INDETERMINAÇÃO 

 
De um total de 205 dados computados de sujeito indeterminado nos corpora 

analisados, 182 são de Agente indeterminado: 103 ocorrências em orações com 

verbo de ação-processo e 79 ocorrências em orações com verbo de ação. A seguir, 

exemplos, depreendidos dos corpora de PE e de PB oral e escrito, de Agente 

indeterminado: 
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No PE oral e escrito: 
 
(50) “era exatamente como fazer o aproveitamento dos textos poéticos inseridos nas 

antologias oficiais.” (PF, inq. 93, l. 20) 

FAZER → Verbo de ação 
 
(51) “todo o ano se pagou hortaliça caríssima (...)” (PF, inq. 129, l. 1) 

SE PAGOU → Verbo de ação 
 
(52) “sim, carne consegue-se arranjar (...)” (PF, inq. 129, l. 47) 

CONSEGUE-SE ARRANJAR → Verbo de ação 
 
(53) “Disseram ao Gafo, esta manhã, que estava no burgo.” (OQMA, p. 22) 

DISSERAM → Verbo de ação 
 
(54) “(...) <<eu gostava que minha filha ou o meu filho fosse coroado>> (...).” (PF, inq. 111, l. 

63) 

FOSSE COROADO → Verbo de ação-processo 
 
(55) “(...) cozinham-se as castanhas (...)” (PF, inq. 129, l. 19) 

COZINHAM-SE → Verbo de ação-processo 
 
(56) “(...) os inquéritos foram feitos há cerca de vinte anos, não é? (...)” (PF, inq. 457, l. 23-24) 

FORAM FEITOS → Verbo de ação-processo 
 
Não houve ocorrência de sujeito indeterminado em orações com verbo de 

ação-processo no PE escrito. 

 
No PB oral e escrito: 
 
(57) “Eh... tinha um pneu que falaram que não... que... que não precisava câmara (...)” (NURC 

SSA, inq. 277, l. 176-177) 

FALARAM → verbo de ação 
 
(58) “o marco de chegada me parece que chamam disco (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 615) 

CHAMAM → verbo de ação 

 
(59) “(...) o objetivo também é de marcar tentos (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 809-810) 

MARCAR → verbo de ação 
 
(60) “Um dia apresentaram-me um requerimento de certo sujeito, queixando-se que sua 

mulher não queria viver com ele, etc.” (JPR, p. 16) 

APRESENTARAM-ME → verbo de ação 
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(61) “Naquele tempo se ia de trem pra... pra visitar meu tio que morava lá (...)” (NURC SSA, 

inq. 277, l. 10-11) 

SE IA → verbo de ação-processo 

 
(62) A moda agora é se reparar essas escunas (...)” (NURC SSA, inq. 277, l. 731-732) 

SE REPARAR → verbo de ação-processo 
 
(63) “(...) uma bola grande é arremessada... rente ao chão (...)” (NURC RJ, inq. 12, l. 526-527) 

É ARREMESSADA → verbo de ação-processo 
 
(64) “Minha mãe, pra que é que mandam a gente presa para a cidade?” (JPR, p. 6) 

MANDAM → verbo de ação-processo 

 
Nos corpora, identificaram-se 23 ocorrências de sujeito indeterminado não-

Agente: 11 ocorrências em orações com verbo de estado e 12 ocorrências em 

orações com verbo de processo. Vejam-se alguns exemplos: 

 
No PE oral e escrito: 
 
(65) “(...) a justiça vai-se fazendo no mundo (...)” (PF, inq. 108, p. 97) 

VAI-SE FAZENDO → verbo de processo 

 
(66) “Não ha tempo a perder!” (OQMA, p. 33) 

PERDER → verbo de processo 

 
(67) “aqui pretende-se que o, o homem da serralharia, o homem da carpintaria faça uma 

requisição.” (PF, inq. 290, p. 132) 

PRETENDE-SE → verbo de estado 

 
Não houve ocorrência de sujeito indeterminado em orações com verbo de 

estado no PE escrito. 

 
No PB oral: 
 
(68) “o jogo se realiza aonde?” (NURC RJ, inq. 12, l. 863) 

SE REALIZA → verbo de processo 

 

(69) “Daí, então, aguardar a chamada pelo alto-falante (...)” (NURC SSA, inq. 277, l. 686-687) 

AGUARDAR → verbo de estado 
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(70) Deve ser muito agradável estar no meio daqui pra Itaparica (...)” (NURC SSA, inq. 277, l. 

952-953) 

ESTAR → verbo de estado 

 
Não houve ocorrência de sujeito indeterminado em orações com verbo de 

processo e de estado no PB escrito. 

Tanto nos corpora de PE como nos corpora de PB, o sujeito indeterminado, na 

grande maioria dos casos, é também Agente indeterminado, havendo, portanto, 

uma relação bastante estreita entre indeterminação e agentividade: nos corpora de 

PE, de um total de 80 dados de indeterminação do sujeito, 73 são de Agente 

indeterminado e, nos corpora de PB, de um total de 125 dados de indeterminação 

do sujeito, 109 são de Agente indeterminado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em resumo, os resultados obtidos na pesquisa são os seguintes: 
 
a) 1.285 dados de sujeito Agente determinado: 1.209 ocorrências de 

agentividade representada na forma do sujeito em orações na voz ativa; 

70 ocorrências de agentividade representada na forma do sujeito em 

orações na voz reflexiva; e 06 de agentividade representada na forma do 

agente da passiva. 

b)  205 dados de sujeito indeterminado: 94 ocorrências de indeterminação 

com verbo na terceira pessoa do singular com SE; 03 ocorrências com 

verbo na terceira pessoa do plural com SE; 01 com verbo na terceira 

pessoa do singular sem SE; 20 com verbo na terceira pessoa do plural sem 

SE; 07 com verbo no infinitivo com SE; 45 com verbo no infinitivo sem SE; 

03 com verbo no gerúndio sem SE; e 32 com verbo na voz passiva sem 

agente expresso. Nos corpora, o grau de indeterminação expresso por essas 

formas verbais varia de acordo com a forma verbal e o contexto em que 

estão inseridas.  

c) 182 dados de Agente indeterminado, de um total de 205 dados de sujeito 

indeterminado. 
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Comparando os resultados obtidos do corpus de PE escrito do século XIX aos 

resultados obtidos do corpus de PE oral do século XX, e comparando os resultados 

obtidos do corpus de PB escrito do século XIX aos resultados obtidos do corpus de 

PB oral do século XX, e, ainda, comparando os resultados obtidos dos corpora de 

PE aos resultados obtidos dos corpora de PB, verifica-se que não há diferenças 

significativas no que diz respeito à expressão da agentividade e à expressão da 

indeterminação do sujeito e também à relação agentividade/indeterminação do 

sujeito. 
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