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RESUMO 

Este 6 um estudo sobre usos de indefinidos em portugus, na perspectiva da 

enuncia 9o. Apresenta unia leitura de gramticas, verificando qual o tratamento dado a 

estas palavras. Com  base em pressupostos estabelecidos por Emile Benveniste, te6rico 

da enuncia o, prop6e uma metodologia para an豆lise de enunciados. Realiza uma 

descriao de ocorrncias de indefinidos em enunciados, utilizando, como corpus para 

anlises, textos de revistas e jornais. A partir de anlises que se orientam pela 

verificaao de rela6es sinttico-semnticas promovidas pelo locutor para atribui9ao de 

referncia a atitude sua e a situa o, conclui que as palavras estudadas, considerando-se 

lingua em uso, nao podem ser classfficadas sempre como indefinidos, tal como fazem 

estudos clssicos da lingua, e que, a cada situa きo enunciativa, apresentam um sentido, 

referencia 白  nica a idia singular expressa pelo locutor. 



RESUME 

Ce travail est une 6 tude sur les diffrents usages des indefinis en Portugais, dams 

la perspective de l'6nonciation. Ii fait le point de nos recherches dRns diffrentes 

grammaires, dans lesquelles nous avons observ le traitement accord6 a ces mots. Ayant 

pour base les principes tablis par Emile Benveniste, thoricien de l'6nonciation, ceife 
tude propose une mthodologie pour l'analyse des 6 nonc6s. Elle ralise une description 

de l'occurrence d 'indefinis dans les 6 nonc6s, le corpus de ceife analyse tant constitu 
par des textes de journaux et revues.A partir d'analyses qui s'orientent vers la 
recherche de relations syntatico-s6mantiques r6alis6es par le locuteur pour l'attribution 

d'une rfrence a son attitude et a la situation, elle conclut que l'on ne peut toujours 
consid6rer les mots 6 tudis, dams le contexte de la langue usuelle, comme indejInis, tel 
qu'il arrive maintes fois dams des 6 tudes classiques de la langue, et que, dams chaque 

situation 6 nonciative, ces mots possedent mi seus, rfrence unique え  l'id6e singulire 
exprime par le locuteur. 



INTRODUCAO 

Este trabalho 6 um estudo sobre palavras que as gramticas costumam classificar 

como indefinidos. Decorre de uma necessidade nossa pois, em atividade pedag6gica, 

muitas vezes vivenciamos situa6es nas quais os conceitos e classifica6es apresentados 

pelas gramticas, relativos aos indefinidos, n乞o se mostravam adequados ou suficientes 

quando confrontados com exemplos relacionados ao uso da lingua 

Em nossa opinio, a gramtica deve ser estudada na escola porque viabiliza o 

acesso a um conjunto de informa6es sobre a lingua, de forma organizada, procurando 

dar conta de uma multiplicidade de aspectos. Muitos a julgam completa, cremos que a 

completude 6 impossvel, entretanto ainda 6 uma maneira de oportunizar a todos, sem 

distin9ao, jh que sua preocupaao 6 com o uso padro, e por padro entende o uso culto, 

a produ9ao de uma escrita que a sociedade considera ser de qualidade. Apesar desta 

posi9乞o, cremos que a gramtica estuda exciusivamente a lngua e desconsidera usos, 

pois promove apenas um, da a necessidade de estudos que fa9am o que ela, por 

natureza, n乞o faz. Este 6 o nosso desafio. 

Para o cumprimento da tarefa que nos impomos, elegemos a teoria de も  mile 

Benveniste. Esta escolha se da porque este referencial te6rico permite a descri9ao da 

lngua em uso sem desconhecer a lngua, relacionando estes dois mbitos de tal forma 

que, cremos, a dissocia9乞o ser impossvel. Implicito neste pressuposto, outro aspecto 

tamb6m para n6s representa relevncia: a existencia de aparelho formal que articula no 

s6 sujeitos e contexto - eu-tu-aqui-agora -, como tamb6m aponta como decorrente da 

instncia de discurso toda manifesta 乞o linguistica, considerando referncia. 
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Al6m do que ja contempla, esta teoria ainda nos permite fazer uma leitura pelo 

mesmo vi6s das gramticas, excluindo-se, vez por outra, as que se relacionam a teorias 

lingu isticas, porque podemos nos deter no estudo da palavra e no estudo da frase. 

Embora palavra e frase em Benveniste sejam conceituadas diferentemente, pois 

decorrem da enunciaぐdo, a possibilidade deste referencial te6rico - e s6 disto pois, 

quanto a aplicaao, tal no 6 possivel - a partir do entendimento do que seja palavra e, 

depois, frase, viabiliza realar ainda mais o que representa estudar a lingua, e6 o que, 

em parte, as gramticas fazem, e o que requer o estudo da lngua em uso. 

Apesar desta aproximaao quanto a forma de apresenta o da teoria, nenhuma 

outra h, muito menos uma proposta de classifica9ao, o que no julgamos compativel 

com o estudo que realizamos que, relevando sujeito e contexto, toma cada enuncia9ao 

como i.Tinica e cada enunciado, o produto da enunciaao, tamb6m como 自  nico e n豆o 

repetivel, nao havendo, portanto, previsao, sob forma de crit6rios de classifica 谷o, de 

possibilidade de atualizaぐdo. 

Com base nestes pressupostos te6ricos, nossa hip6tese 6 que as palavras 

pertencentes a classe dos indefinidos adquirem sentidos no processo enunciativo, 

decorrentes da atitude do sujeito e do contexto. 

Como conseqi6ncia disto - trata-se, pois, de hip6tese secundria -, as palavras 

tidas como indefinidos podem, jd que supomos que tal classificaao corresponde ao 

significado que estes termos lexicais t6m na lngua, romper, no uso da lngua, os limites 

que as inscrevem como tal. 

A partir destas hip6teses, traamos para o nosso trabatho um objetivo: descrever 

usos de palavras pertinentes a classe dos indefinidos, buscando apreender sentidos 

promovidos pelos locutores, observveis no enunciado, decorrentes de rela6es 

sinttico-semnticas que nele se estabelecem. 

Promover sentido implica atribuir referncia, portanto outro objetivo se imp6e, e 

tal nao pode ser considerado secundrio ou especfico, mas inserido no anterior, devido 

s inter-rela96es que a teoria manifesta. Assim, quando da descrio dos usos destas 

palavras, nossa aten o estara voltada para referEncia e procuraremos verificar no 
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enunciado a atribui9ao de referncia a uma determinada situa9谷o que pressup6e pessoa, 

tempo e espaぐo. E deste modo que pretendemos dar resposta a segunda hip6tese 

formulada que, ao admitir na lngua a no9ao de indefinido, busca no uso da lingua, que 

cria refernc奴 a atualiza o desta no9o. 

Um trabalho como este diz muito de quem o elabora. E 6 por isto que o 

iniciamos, fazendo um rastreamento do que as gramhticas dizem sobre os indefinidos 

Mesmo que nos aleguem que tudo isto jd 6 por demais sabido por todos e que ns, 

inclusive, que por tantos anos nos ocupamos de estudar e ensinar o que as gramticas 

apresentam, deveriamos dispensa-lo, discordaremos.E inadmissvel que faamos 

deslocamentos com base em meras suposi6es, ainda que visem ao acr6scimo, e noa 

nega9o. Alm do mais, se nosso objetivo 6 avanar, precisamos de informa96es 

sustentaveis porque supomos que a gramtica d conta da lngua, mas no do uso. A 

leitura que fazemos das diversas gramticas se faz, pois, necessria, quer seja 

considerado do ponto de vista tico, quer te6rico. 

Nosso estudo sobre os indefinidos se inicia pela leitura das gramticas 

tradicionais, e destas escolhemos algumas que gozam de prestgio entre os que se 

ocupam de estudar ou ensinar a lngua portuguesa. Optamos por come9ar pela leitura 

destas gramticas porque, apesar das crticas que vm sofrendo, ainda representam o 

senso comum em relaao aos fatos da lingua e, tamb6m, porque muitos outros trabalhos, 

mesmo com o intuito de question-las, partem de seus pressupostos com vistas 

reformula9ao ou a abordagens diferenciadas. 

Dando prosseguimento ao estudo do j existente sobre os indefinidos, realizamos 

a leitura de gramticas modernas. Usamos este termo adotado por Celso Pedro Luft, um 

dos autores constantes no nosso trabalho, para diferenciar os estudos classicos dos que 

procuram, nas teorias linguisticas, alguns aportes para atualizaao, embora conservem a 

maioria das caractersticas apresentadas pelas abordagens tradicionais. Consideramos 

estes autores como pertencentes a uma fase de transiぐdo entre os estudos do portugus 

que tem por base a teoria gramatical e os que se fazem a partir de teorias linguisticas. 

Encerrando a leitura das gramticas, nos dedicamos quelas que, por 

questionarem o at6 ent谷o realizado ou por se filiarem a uma proposta no condizente 
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com o que quer a tradi9o, apresentam trabalhos que nos do alguma perspectiva para a 

realiza o deste. Ainda que nem todos possam ser considerados como gramticas, 

aspectos relevantes os renem: fazem um estudo amplo dos fatos da lngua com base em 

uma teoria linguistica e se propem a descri9o. O fato de utilizarem a linguistica como 

pressuposto terico 6 o principal motivo pelo qual constam aqui, pois, 

independentemente da teoria adotada, ensejam a possibilidade de que seja feito algo 

semelhante 

Decorre desta classificaao ~ gramticas tradicionais, modernas, descritivas-a 

organizaao dos trs captulos iniciais. Neles apresentamos o que cada autor diz sobre 

palavras que expressam indefiniぐdo e, ap6s cada um deles, tecemos algumas 

considera6es sobre o que foi lido. Adotamos este procedimento porque permite que, 

paulatinamente, organizemos as informa6es colhidas, verifiquemos se promovem 

acr6scimos a nossa proposta de estudo e, tamb6m, percebamos inter-rela6es entre as 

diversas abordagens, uma tentativa de reconstituio do que temos em lngua 

portuguesa, sobre o tema por ns selecionado. 

Tamb6m das gramticas nos valemos para a sele9ao das palavras que sao objeto 

de anlises. Assim, outra vez se evidencia o quanto 6 importante para ns este exame 

cuidadoso da teoria gramatical. Sendo nosso desejo contrapor lngua e uso da lngua, 

considerando a no9谷o de indefmi9乞o por estes estudos apresentada, escolhemos palavras 

entre as que as gramticas listam como indefinidos. Estas palavras constituem o que 

chamamos de corpus inicial. 

Como descrio requer um corpus, optamos por um que tamb6m diz respeito ao 

que lemos. Para no nos afastarmos do que apresentam as gramticas tradicionais e, 

tamb6m, as modernas, que priorizam o uso culto com base no escrito, o corpus 

escolhido 6 composto por textos jornalisticos que, obedecendo え  s normas da escrita, por 

terem circulaao ampla, tem como crit6rios acessibilidade e uniformidade no uso da 

lngua. No s estas gramticas inspiram esta sele9ao, mas tamb6m a de Perini (1996) e 

a de Moura Neves (2000), esta ltima tamb6m baseada em usos, por utiliz2rem textos 

escritos para descrever o portugus contemporneo. 
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A partir da teoria de Benveniste, estabelecemos uma metodologia para a 

realiza o das anhlises. Nosso objetivo, ao estudar os indefinidos,6 a enunciaao, e o 

enunciado, que 6 seu produto, permite percebe-la ja que a palavra se atualiza no uso da 

l ingua, mantendo inter-rela6es com as demais palavras que comp6em o enunciado: 

indefinido, ento,6 palavra no enunciado. Estudaremos, pois, o enunciado a partir de 

rela6es sinttico-sem含nticas que nele se estabelecem a fim de verificarmos o sentido 

atribudo aos indefinidos pelos sujeitos. 

Metodologicamente, a partir da teoria, estabelecemos princpios que norteiam as 

analises atravs dos quais pretendemos atingir o objetivo formulado para este trabalho. 

Tais princpios, resuniidamente, sao os seguintes: 

a) os indefinidos expressam conceitos da lngua que se atualizam na lngua em 

uso; 

b) o sentido dos indefinidos se da por meio de inter-rela6es que mantem com 

outras palavras, no enunciado, expressao da id6ia que refere; 

e) os indefinidos sao palavras submetidas a enuncia o; 

d) os indefinidos pertencem a categoria de ndo-pessoa e, portanto, podem ser 

empregados como substitutos abreviativos ou como promotores de sentidos vrios; 

e) os sujeitos atribuem sentidos aos indefinidos, criando referncia 丘  nica, 

relativa a eu-tu-aqui-agora. 

Pela forma como se organiza este trabalho, do ponto de partida - as gramticas, 

to presentes em tudo a que nos dedicamos - e o ponto a que pretendemos chegar, fica 

pautada uma necessidade. E ela no se firma no questionamento por si s6 ou na 

nega9ao, mas na crena no j-feito e no seguir adiante. Dela decorrem as leituras, por 

ela se justifica a escolha da teoria. Por meio dela algu6m se diz, diz o que ja fez, as 

insatisfa6es que encontrou e os problemas que no soube resolver. Eis uma tentativa, 

no de supera o dos outros ou do que realizaram, mas de superar-se. 



1 0 TRATAMENTO DOS INDEFINIDOS EM GRAMATICAS 

TRADICIONAIS 

' 

Das gramticas tradicionais examinadas, trs delas so claramente normativas. E 

o que dizem seus autores - Rocha Lima, Cegalla e Said Ali' - ao apresentarem, nas 

partes pr -textuais - pre cio ou introduao -, o objetivo de seu trabalho e fontes de 

consulta: 

a) apresentam-se as regras do bem escrever e do bem falar; 

b) buscam-se exemplos comprobat6rios em bons escritores. 

Alm destes, outro fator comum a todas 6 que o texto subdivide-se em trs partes 

- fonologia, morfologia e sintaxe - dispostas sempre nesta ordem. 

A partir disto, mesmo que no esteja explicito, verifica-se que o interesse se 

volta exciusivamente para o padro culto da lingua e que este padrao corresponde ao 

literrio. O objetivo 6 que o leitor nao s escreva conforme as normas citadas, mas 

tamb6m as empregue nas situa6es de fala. Neste sentido, Cegalla compara a gramtica 

normativa a compendios de boas maneiras que "preceituam as normas de polidez que 

todo cidadao deve acatar" (1970, p. 17). A gram豆tica tradicional, portanto, ignora a 

existencia de uma expresso que difira do padro culto escrito, ao citar exemplos, como 

tamb6m prope que os falantes do portugus modelem a expresso oral por este padro. 

O objetivo, assim, 6 a uniformizaao do uso da lngua. 

'As gramticas aludidas, cujos autores s豆o Rocha Lima, Cegalla e Said Ali, tm como titulo, 
respectivamente, Gramdtica Normativa da Lngua Portuguesa, Novssima Gramtica da Lngua 
Portuguesa, Gramdtica Secundria da Lngua PortuguescL 
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Cunha e Cintra, autores da Nova Gramdtica do Portugus Contemporneo2, ao 

exporem o trabalho que pretendem realizar, parecem, num primeiro momento, se 

distanciar das demais gramticas no que diz respeito ao que visam. Seu objetivo 

apresentar unia descri9きo do portugues atual, abarcando Portugal, Brasil e paises da 

Africa em que se fala esta lingua. Estes autores tem o intuito de, com base em fatos 

atuais da lngua, estabelecerem as tendncias relativas ao uso, apenas uma orientado de 

unia expressao oral e, sobretudo, escrita (1985, p. XIII). 

Apesar de afirmarem que sua gramatica 6 descritiva, o que os afastaria das que 

prescrevem normas, Cunha e Cintra tamb6m se voltam para os bons escritores, assim 

como os demais autores e, deste modo, para o padro escrito literrio, ainda que 

apresentem uma ressalva: consideram tamb6m o coloquial, que, pelo visto, consta nas 

obras destes bons escritores. 

Se da leitura das gramticas normativas depreendiamos que sua meta 6 a 

uniformizaao da lngua, desta podemos depreender que visa a unificaao do portugus, 

alm da sua uniformizaao pois 

"Trata-se de uma tentativa de descri9ao do portugus 
atual na sua forma culta, isto6 , da lingua como a tm utilizado 
os escritores portugueses, brasileiros e qノラ・icanos do 
Romantismo para c, dando naturalmente uma situaao 
privilegiada aos autores de nossos dias. Nao descuramos, 
por6m, dos fatos da linguagem coloquial, especialmente ao 
analisarmos os empregos e os valores afetivos das formas 
idiomticas" (1985, p. XIV) (Grifo nosso). 

2 Foi objeto de leitura, tamb6m, a Gramtica da Lingua Portuguesa, de Celso Cunha, editada pelo MEC- 
FENAME, em 1972. Devido a proximidade existente entre os textos destas obras, optamos por uma delas, 
que ora 6 examinada. 
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1.1 0 ARTIGO INDEFINIDO 

Nas gram貞ticas lidas, o conceito3 de artigo 6 apresentado mediante diversidade 

de critrios: 

a) em Rocha Lima, so morfolgicos e sintticos: a precedencia em relaao ao 

substantivo, o fato de ser marca de substantivo, o de indicar substantiva o, o de 

assinalar categorias de genero e nmero; 

b) em Cegalla, alm do crit6rio morfolgico e do sintatico, h o semntico: a 

rela きo estabelecida com o substantivo, a anteposio, a no9ao de determina o, a 

indica o de genero e nmero; alm disto, em nota de rodap6, consta que os artigos so 

palavras vazias de sentido, quando tomadas isoladamente; 

c) em Said Ali, destaca-se o crit6rio sinttico - a anteposi9谷o ao substantivo ー, 
entretanto o morfolgico consta ao serem arroladas as palavras que pertencem a esta 

classe; 

d) em Cunha e Cintra, repete-se o mesmo procedimento adotado por Said Ali, 

todavia o conceito prossegue sendo exposto, jd se distinguindo os tipos de artigos a 

partir da finalidade com que sao empregados, e da o critrio 6 semntico. 

Ao serem conceituados artigos, chama a aten o o fato de Said Ali no enumerar 

como artigos uns e umas. 

"Damos o nome de ARTIGO quer a palavra o (com as 
varia6es a, os, as), quer ao vocabulo um (com o feminino uma), 

コ Os autores das gramticas empregam, em rela9oa s classes de palavras, os termos deflniao ou 
conceito. A diferen9a entre ambos 6 problemtica, entretanto optamos pelo segundo com base em Andr 
Lalande, que, no Vocabulrio Tcnico e Crtico da Filosofia, apresenta o seguinte, ao distinguir 
conceitos a priori ou puros de conceitos aposteriori ou empfricos: 

"Os conceitos aposteriori ou empricos, quer dizer, as no96es gerais 
que defmem as classes de objetos dadas ou construidas, e convindo de 
maneira idntica e total a cada um dos indivduos que formam essas classes, 
podendo-se ou nao separ-las deles" (1996, p. 181). 

Acrescenta ainda que: 
"(...) toda classe definida de objetos corresponde a um conceito, pois 

no se pode definir uma tal classe sem indicar um conjunto de caracteristicas 
que pertencem aos objetos dessa classe, e somente eles, que permitem 
distingui-los de todos os outros" (1996, p. 182). 
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que de ordinrio antepomos aos substantivos comuns" (1966, p. 
49). 

Nestas gramticas, os artigos indefinidos sao conceituados com base em critrios 

semnticos e em oposio a artigos definidos: a no9ao atribuida pelo artigo definido ao 

substantivo contrasta com a expressa pelo indefinido. 

Rocha Lima diz que o artigo definido indica "que se trata de um ser claramente 

determinado4 entre outros da mesma esp6cie que o ouvinte ou o leitor ja sabem quem 6 , 

pelas circunstancias que cercam a enuncia9ao da frase" enquanto que o indefinido "se 

emprega para mencionar um ser qualquer entre outros da mesma esp6cie - que no 

individualizo, nem o ouvinte ou leitor sabero precisar quem seja" (1999, p. 93). 

Cegalla tamb6m baseia a conceituaao na diferena entre definidos e 

indefinidos: os primeiros determinam o substantivo de modo preciso, particular; a partir 

dos indefinidos, a determina9ao 6 vaga, imprecisa, geral. Para esclarecer mais a iddia 

expressa, o autor cita exemplos e explica-os: Viajei com o m'dico (um m'dico referido, 

conhecido, determinadり；  Vi4M com um m'dico (um m'dico no rダとrido, 

desconhecido, 加determ加ado). 

Said Ali tambm conceitua os artigos definido e indefinido do mesmo modo que 

os autores jd citados - o definido "se aplica ao ser determinado que temos representado 

no esprito" ou "se usa com refer6ncia a esp6cie inteira", e o indefinido 6 "usado para 

mencionar um ser qualquer entre muitos" (1965, p. 49), por6m, em relaao a palavra 

um, diz que, se significar uma s6 unidade, pertence a classe dos numerais. Exemplifica 

com Preciso de uma pena, e ndo de duas (para exemplificar art培o indefinido, cita a 

丘ase Preciso de umaPenaPara escrever a cart4夫  

O conceito apresentado por Cunha e Cintra 6 semelhante ao de Rocha Lima: o 

artigo definido indica "que se trata de um ser jd conhecido do leitor ou ouvinte, seja por 

ter sido mencionado antes, seja por ser objeto de um conhecimento de experincia", e o 

4 Em nota de rodap6, Rocha Lima remete o leitor a Gramtica Castellana, de Amado Allonso, a fim de 
que sejam obtidos esclarecimentos quanto s id6ias de determinaao e de indeterminado atribuidas 
generalizadamente aos artigos. Por ora, nao tecemos coment自rios sobre isto, j自  que estamos abordando o 
que 6 tratado pelas gramticas. O assunto sera retomado na se9豆o Considera6es 
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indefmido "que se trata de um simples representante de uma dada esp6cie ao qual no se 

fez menao anterior" (1985, P. 199). 

Se em Cunha e Cintra no 6 feita alusao a no9ao de determinaao ao ser 

conceituado o artigo,6 porque esta no9乞o merece destaque na se9o cujo ttulo 

Valores do Artigo. Para explicar a determina o, os autores utilizam-se de frases, as 

quais so:Fbi chegando um caboclinho magro, com uma taquara na mdo.Fo' 

diegando o caboclinho magro, com ataquara lla mdo.Fbi chegando este caboclinho 

magro, com esta taquara na mdo. 

Tais exemplos sao utilizados para que se conclua que a determinaao do 

substantivo vai se tomando mais precisa porque: 

a) no primeiro exemplo, indica-se a esp6cie dos substantivos que sao 

apresentados ao ouvinte; 

b) no segundo, restringe-se a extenso do significado do substantivo, com 

individualiz-los, defini-厨  

c) no terceiro (onde constam pronomes demonstrativos), o sentido dos 

substantivos esta ainda mais limitado, os substantivos situam-se no tempo e no espaco. 

1.1.l oEmprego do Artigo Indefinido 

Al6m de apresentar conceitos relativos a artigos, todas as gramaticas lidas tratam 

tamb6m de seu emprego5. Em tres delas, a de Rocha Lima, a de Cegalla e a de Said Ali, 

a se9ao relativa a emprego consta no captulo Sintaxe (em Said Ali, o ttulo dado ao 

captulo 6 Sintaxe e Estilstica); em Cunha e Cintra, cuja gramdtica no apresenta a 

clssica divisao ー  fonologia, morfologia e sintaxe -, tal assunto 6 tratado no prprio 

5 As gram自ticas tambm mencionam casos em que ha omisso do artigo. Estes n乞o s乞o por ns 
apresentados porque este estudo n谷o est previsto neste trabalho. 

Sobre a omisso do artigo indefinido, Cunha e Cintra esclarecem que nao h自  propriamente 
omissao pois o artigo era de emprego restrito na fase primitiva das lnguas rom含nicas e, com o passar do 
tempo, come9ou a ser usado com mais freq uencia. Alguns gramticos veem este uso como influencia do 
francs, mas Cunha e Cintra o atribuem a uma tendncia dos idiomas neolatinos (1985, p. 234). 
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captulo Artigo. Um fato que 6 preciso destacar 6 que o emprego do artigo indefmido 

no merece a mesma consideraao que o do definido: em Said Ali e em Rocha Lima, 

no 6 citado nenhum caso, somente do definido os autores se ocupam em todo captulo; 

nas demais 6 quantitativamente inferior. 

Cegalla, sobre o emprego do artigo indefmido, diz que: 

a) transmite ao substantivo grande fora expressiva (Estou com uma fome.. 

Recomeぐou afalar com uma calma que no sabia bem de onde vinhの；  

b) antep6e-se aos numerais para exprimir aproximaao (Eu devia ter, por esse 

tempo, uns dezesseむanos;Rquei esPerando uma boa meia hora). 

Cunha e Cintra, que tamb6m dedicam uma se9ao ao emprego do artigo 

indefmido, antes de citarem tais situa96es, acrescentam, ao que ja haviam dito sobre 

estas palavras, o seguinte: o artigo indefinido singular ainda conserva resqucio do 

sentido de unidade - o numeral latino - e comumente apresenta "o ser ou o objeto 

expresso pelo substantivo de maneira imprecisa, indeterminada ou desconhecida" 

(1996, p. 230), decorrendo deste valor certos empregos particulares. Ao tratarem do 

emprego deste artigo, distinguem substantivo comum e substantivo prprio. 

Empregado com substantivo comum, 

a) o artigo indefinido serve principalmente para a apresenta o de um ser ou 

objeto ainda n豆o conhecido do ouvinte ou leitor; uma vez apresentado, o locutor ou 

escritor dever usar o art培o definido (Pouco depois, atraido tamb'm pelo espetculo, 

pi chegando um caboclinho magro, com uma taquara na mo. Pupilas acesas vinham 

e早フiar entre as'i rvores, como que tamb'm atraIdas pela melodia da taquara do 

caboclinho); 

b) por sua for9a generalizadora, o artigo indefinido pode atribuir a um 

substantivo no singular a representa o de toda a esp6cie (Uma mulher ndo gosta de 

pr界sso nenhuma. Uma mu訪er s gosta sinceramente de duas coisas: casar e ter 

filhos); 
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c) o artigo indefinido, na aposio,6 empregado com o substantivo comum, que 

6repetido; desta forma, precisa-se a classe ou a esp6cie de um substantivo ja 

determinado por artigo definido (Ele sentia o cheiro doce do impermedvel dela: um 

cheiro doce de fruta madura; A chuva continuava, uma chuva mansa e igual, quase 

lenta, sem加teresse em tombar力  

d) a anteposio do plural uns, umas a cardinais indica a aproximaao numrica 

(O sitio em que nos instalamos ficava a uns oito quilmetros de Barbacena... Teria, 

quando muito, uns doze allく蝿力  

e) uma, antes de forma fracion貞ria meia, indica aproximaao numrica 

(Decorreu uma boa meia hora); 

f) o artigo indefinido plural usado para designar um s6 par, antes de nomes de 

partes do corpo ou objetos que se considerem aos pares (Trazia uns sapatos rasos, uns 

o肌os verdes). 

Em nota de rodap6, os autores citam os exemplos Ela' uma candural... e Tens 

umas idias!..., afirmando que: 

a) o artigo indefinido aparece com acentuado valor intensivo em certas frases da 

linguagem coloquial, caracterizadas por uma entoa o particular; 

b) a suspensao da voz faz subentender um adjetivo de qualidade ou defeito de 

carter excepcional: Ela'de uma candura admirvel pu comoven回， Tens umas idias 

estapafIrdias (ouづ  tima斗  

c) a for9a intensiva do indefmido permite que se complete a estrutura 

consecutiva com o aparecimento de uma oraao iniciada por que: Ela' de uma candura 

que comove, entendida como Ela'de uma candura tal, que comove. 

Empregado com substantivo prprio, antes de nome de pessoa, o artigo 

indefinido: 

a) acentua a semelhan9a ou a conformidade de algum com um vulto ou 

personagem c6lebre, e o nome pr6prio passa a ser comum (Papai era um Quixote); 
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b) indica o individuo ser simbolo de uma esp6cie (A fortuna, toda nossa,' que 

ndo temos um Kan功  

e) designa um individuo pertencente a uma determinada familia (Jos Bonfcio 

era um Andrada); 

d) evoca aspectos geralmente imprevistos de urna pessoa (Apesar disso tudo, um 

Joaquim risonho, a satisfa9do em pessoの；  

e) designa obras de um artista, geralmente quadros de um pintor (Tamb'm disse, 

'verdade, como era necessrio aprender a distinguir o fado de uma sivonia, um 

Picasso de um calendrio). 

O artigo indefinido pode, assim como o definido, acompanhar nomes 

geogrficos, se qualificados: Numa Europa mecanizada, a Espanha surge-nos 

加temporal. 

1.2 0 PRONOME INDEFINIDO 

Os conceitos apresentados pelas gramticas normativas para pronome em geral 

sao muito semelhantes. Rocha Lima, Cegalla e Said Ali tratam pronome como palavra 

relacionada s pessoas do discurso: pronome denota o ser ou o representa, ou a ele se 

refere. 

Ainda em rela きo ao pronome em geral, Rocha Lima diz os pronomes serem 

"vazios de contedo semntico, tem significado essencialmente ocasional, determinado 

pelo conjunto da situa o" e exemplifica com eu, meu e este (a situaao da pessoa que 

fala, a situa 乞o daquilo que pertence a pessoa que fala, a situa 谷o de proximidade em 

relaao a pessoa que fala, respectivamente) (1999, p. 110). 

Diversamente, Cunha e Cintra apresentam os pronomes a partir da sintaxe: 

desempenham fuln6es equivalentes s exercidas pelos elementos nocionais; a partir 

desta exposiao inicial,6 acrescentado que os pronomes representam o substantivo ou o 
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acompanham, determinando-lhe a extensao do significado. Nesta explicitaao, mesclado 

a aspecto sinttico do pronome,6 considerado aspecto semntico. 

Deste conceito proposto por Cunha e Cintra,6 extrada uma classifica o para os 

pronomes: os pronomes substantivos, os que representam os substantivos, e os 

pronomes adjetivos, os que acompanham, os que modificam o substantivo. Tal 

classifica o tamb6m esta presente nas gramticas de Cegalla e Said Ali, mas este 

ultimo, al6m da terminologia ja citada, que associa o pronome a substantivo ou a 

adjetivo, apresenta outros nomes para estas subclasses: pronomes absolutos e pronomes 

adjuntos. 

Em relaao aos pronomes indefinidos, todas as gramticas est乞o em 

consonncia: so os que se referem a 3a pessoa do discurso, expressando sentido vago, 

impreciso, indeterminado. 

Conceituados os pronomes indefmidos, os autores passam a list-los, e a 

listagem apresentada serve, tambm, para classifica6es. 

Rocha Lima classifica-os a partir de crit6rios sinttico, morfolgico e semntico: 

a) sintaticamente, constituem dois agrupamentos: os que se empregam 

isoladamente, desacompanhados de substantivo, e os que vm ao lado de um 

substantivo, com o qual concordam em g6nero e nmero; 

b) morfologicamente, formam dois grupos: os variveis e os invariveis, tendo o 

autor o cuidado de registrar todas as possibilidades de flexao em genero e nmero para 

que o leitor perceba esta distin9谷o estabelecida entre os pronomes; 

c) semanticamente, os que se empregam isoladamente formam trs co可untos: os 

que se referem a pessoas, os que se referem a coisas, os que se referem a lugares. 
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Invariáveis Variáveis 

Empregados 
isoladamente 

Referentes a pessoas 

quem 
alguém, 
ninguem 
outrem 

Referentes a coisas 

que 
algo 
nada 
tudo 

Referentes a lugares 

onde 
algures 
alhures 
nenhures 

Empregados com substantivos cada 
que 

todo, toda, todos, todas 
algum, alguma, alguns, algumas 
vários, várias 
nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas 
certo, certa, certas, certas 
outro, outra, outros, outras 
muito, muita, muitos, muitas 
pouco, pouca, poucos, poucas 
quanto, quanta, quantos, quantas 
qual, quais 
um, uma, uns, umas 
qualquer, quaisquer 

Quadro 1 - Classificaao dos Pronomes Indefinidos em Rocha Lima Quadro 1 - Classificação dos Pronomes Indefmidos em Rocha Lima 

Cegalla, ao enumerar estes pronomes, restringe-se a um 丘  nico aspecto - a 

rela9o com os substantivos -, da trs grupos: os pronomes substantivos, os adjetivos, 

e os que sao ora adjetivos, ora substantivos. A invariabilidade e a variabilidade, 

contudo, esto implcitas na prpria forma de apresentar a listagem. 

Cegalla, ao enumerar estes pronomes, restringe-se a um fink° aspecto - a 

relação com os substantivos -, dai três grupos: os pronomes substantivos, os adjetivos, 

e os que são ora adjetivos, ora substantivos. A invariabilidade e a variabilidade, 

contudo, estdo implicitas na própria forma de apresentar a listagem. 

Sempre substantivos 
algo, alguém, fulano, sicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem, 
tudo 

Sempre adjetivos cada, certo(s), certa(s) 

Ora adjetivos, 
ora substantivos 

algum, alguns, alguma(s), bastante(s), demais, mais, menos, muito(s), 
muita(s), nenhum, nenhuns, nenhuma(s), outro(s), outra(s), pouco(s), 
pouca(s), 	qualquer, 	quaisquer, 	que, 	quanto(s), 	quanta(s), 	tal, tais, 
tanto(s), tanta(s), todo(s), toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias 

Quadro 2 1 Classifica o dos Pronomes Indefinidos em Cegalla Quadro 2 - Classificação dos Pronomes Indefmidos em Cegalla 
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Cunha e Cintra apresentam os pronomes indefinidos distribuidos em trs grupos: Cunha e Cintra apresentam os pronomes indefmidos distribuidos em três grupos: 

a) sob o aspecto morfolgico, apontam os variveis e os invariaveis; a) sob o aspecto morfológico, apontam os variáveis e os invariáveis; 

b) sob o aspecto sinttico, classificam-nos em substantivos e adjetivos, 

destacando que alguns podem desempenhar ora unia funao, ora outra; 

b) sob o aspecto sintático, classificam-nos em substantivos e adjetivos, 

destacando que alguns podem desempenhar ora tuna funç'do, ora outra; 

c) sob o aspecto semntico, consideram oposiぐ6es: o carter afirmativo da 

s6rie/o carter negativo da srie, totalidade inclusiva/totalidade exclusiva, presena de 

idia de pessoa/ausencia dessa id6ia, valor particularizante/total ausncia de 

particularizaao. 

c) sob o aspecto semantic°, consideram oposigdes: o caráter afirmativo da 

série/o cardter negativo da série, totalidade inclusiva/totalidade exclusiva, presença de 

idéia de pessoa/ausencia dessa idéia, valor particularizante/total ausência de 

particularização. 

Variáveis Invariáveis 

algum, alguns, alguma, algumas alguém 
nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas ninguém 
todo, todos, toda, todas tudo 
outro, outros, outra, outras outrem 

Pronomes substantivos muito, muitos, muita, muitas nada 
pouco, poucos, pouca, poucas 
vário, vários, vária, várias 
tanto, tantos, tanta, tantas 
quanto, quantos, quanta, quantas 

algo 

algum, alguns, alguma, algumas 
nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas 
todo, todos, toda, todas 
outro, outros, outra, outras 
muito, muitos, muita, muitas 

Pronomes adjetivos pouco, poucos, pouca, poucas 
vário, vários, vária, várias 
tanto, tantos, tanta, tantas 
quanto, quantos, quanta, quantas 
certo, certos, certa, certas 
qualquer, quaisquer 

cada 

Quadro 3 - Classificaao dos Pronomes Indefinidos em Cunha e Cintra - Aspectos 
Morfolgicos e Sintticos 

Quadro 3 - Classificação dos Pronomes Indefmidos em Cunha e Cintra - Aspectos 
Morfológicos e Sintáticos 

Caráter da série Afirmativo algum, alguém, algo 
Negativo nenhum, ninguém, nada 

Cm-Ater de totalidade Inclusiva todo, tudo 
Exclusiva nada, nenhum 

Idéia de pessoa 
Presente alguém, ninguém 
Ausente algo, nada 

Valor particularizante 
Presente certo 
Ausente qualquer 

Quadro 4 1 Classificaao dos Pronomes Indefmidos em Cunha e Cintra 
ー  Aspectos Semanticos 

Quadro 4 - Classificação dos Pronomes Indefinidos em Cunha e Cintra 
- Aspectos Semânticos 
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Said Ali, assim como Cegalla, tamb6m classifica os pronomes indefinidos, 

considerando-os substantivos ou adjetivos; chama-os, entretanto, de absolutos e de 

adjuntos, afirmando que, entre os primeiros, h os que podem ser denominados de 

indefinidos distributivos porque repetidos em frases diferentes, com sentido distributivo. 

Said Ali, assim como Cegalla, também classifica os pronomes indefmidos, 

considerando-os substantivos ou adjetivos; chama-os, entretanto, de absolutos e de 

adjuntos, afirmando que, entre os primeiros, hi os que podem ser denominados de 

indefinidos distributivos porque repetidos em frases diferentes, com sentido distributivo. 

Absolutos 
(Não distributivos) alguém, ninguém, outrem, algo, tudo, nada 

Distributivos quem.. .quem, qual...qual, este...este, um.. .outro 

Adjuntos algum, um, certo, vário, todo, outro, nenhum, qualquer, cada (invariável) 

Quadro 5 - Classificaao dos Pronomes Indefinidos em Said Ali Quadro 5 - Classificação dos Pronomes Indefinidos em Said Ali 

Nas se96es em que tratam de pronomes indefinidos, tanto Rocha Lima como 

Cegalla apresentam locu96es pronominais indefinidas6; em outras se96es, tamb 6m 

constam como indefinidos os pronomes interrogativos. Al6m disto, Rocha Lima 

tamb6m considera indefinidos os relativos que nao apresentam antecedente expresso. 

Nas seções em que tratam de pronomes indefmidos, tanto Rocha Lima como 

Cegalla apresentam locuções pronominais indefmidas6; em outras seções, também 

constam como indefmidos os pronomes interrogativos. Além disto, Rocha Lima 

também considera indefinidos os relativos que não apresentam antecedente expresso. 

1.2.1 0 Emprego山Pronome Indefinido 1.2.1 0 Emprego do Pronome Indefinido 

Nas gramticas de Rocha Lima, Cegalla e Said Ali, conceitos e classifica96es 

referentes a pronomes indefinidos constam na parte que compreende morfologia; no 

capitulo dedicado a sintaxe, estudam-se os empregos destes pronomes. Said Ali intitula- 

o Sintaxe e Estilistica. Cunha e Cintra, porque n乞o apresentam divis6es correspondentes 

s partes da gramtica - fonologia, morfologia e sintaxe - incluem este estudo entre 

outros ja realizados sobre o assunto, sob o ttulo Valores de Alguns Indefinidos. 

Nas gramáticas de Rocha Lima, Cegalla e Said Ali, conceitos e classificações 

referentes a pronomes indefinidos constam na parte que compreende morfologia; no 

capitulo dedicado A sintaxe, estudam-se os empregos destes pronomes. Said Ali intitula- 

o Sintaxe e Estilistica. Cunha e Cintra, porque não apresentam divisões correspondentes 

As partes da gramatica - fonologia, morfologia e sintaxe - incluem este estudo entre 

outros já realizados sobre o assunto, sob o titulo Valores de Alguns Indefinidos. 

A apresenta9乞o do estudo do emprego dos pronomes na seao relativa a sintaxe 

deve-se a inser 乞o destes em uma frase, o que no ocorre necessariamente quando sao 

conceituados e classificados. Esta6 a 自  nica razao que encontramos para justificar a 

presen9a deste assunto no referido capitulo, ja que nをo 6 apenas de ordem sinttica a 

A apresentação do estudo do emprego dos pronomes na seção relativa A sintaxe 

deve-se A inserção destes em uma frase, o que não ocorre necessariamente quando são 

conceituados e classificados. Esta é a imica raid° que encontramos para justificar a 

presença deste assunto no referido capitulo, já que não é apenas de ordem sintática a 

6 Mencionamos tais infonna96es por questo de fidelidade a leitura; no apresentamos detalhes sobre o 
assunto ja que no d de interesse para o nosso trabalho, pois, com a finalidade de aprofundannos a 
anlise, realizamos um recorte no co呼into de palavras que expressam indefini9含o. Este recorte ser 
apresentado em se9きo posterior. 

6 Mencionamos tais infonnações por questão de fidelidade A leitura, lido apresentamos detalhes sobre o 
assunto já que não é de interesse para o nosso trabalho, pois, com a finalidade de aprofimdarmos a 
análise, realizamos um recorte no conjunto de palavras que expressam indefinição. Este recorte será 
apresentado em seção posterior. 
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explicaao apresentada para os empregos, tamb6m interfere o sentido, quando nao 

somente ele, verificando-se, al6m destas, situa96es em que se formulam normas que 

dizem respeito a aspectos morfolgicos. Repetem-se, pois, os mesmos procedimentos j 

apontados anteriormente: no 6 adotado um critrio 丘  nico, no caso o sinttico, como 

requer a seao, mas coexistem outros, dependendo do que se quer regular. 

Para o emprego de algum7 ,6 determinado que: 

a) anteposto ao substantivo tem sentido afirmativo; se posposto, apresenta 

sentido negativo (RL, Ceg., SA, CC)8: Algum amigo os traiu, Amigo algum os traiu 

(=nenhum amigo) (Ceg., 408); 

b) no feminino, aparece em constru96es com acentuado valor afetivo (CC): O 

lavrador ainda levantou a cabega para fazer alguma das dekAlguma ele andou 
ノazendo (CC, 351). 

Quanto ao emprego de nenhum,6 dito que: 

a) nenhum apresenta sentido negativo (RL): Coisa nenhuma, Nenhuma coisa 

(RL, 335); 

b) este pronome, posposto ao substantivo, torna a nega 乞o mais expressiva 

(Ceg., S刃： Seu Ivo, ndo moro em parte nenhuma (Ceg., 409), Nenhuma coisa ou coisa 

nenhuma (Sん195); 

c) nenhum, refor9ado por negativa, pode equivaler ao indefinido um (CC): Eu, 

Marlia, ndoルi nenhum vaqueiro. Fui honrado pastor da tua aldeia (CC, 352); 

d) nenhum difere de nem um porque tem sentido menos preciso, no 

individualiza, generaliza a negativa, enquanto nem um define por unidade (RL, Ceg.): 

No tenho nenhum amigo. De tantos que tive nem um s me ficou (RL, 336); 

7 Os empregos de locu9es pronominais ou expresses nas quais constam indefinidos foram suprimidos, 
n乞o s6 em se tratando de a12-um. mas tambm auanto a outros pronomes. 
2 A 一  一一一一一一  」一  一一一一一一  一一  一己t,,,一二一一一  一  ‘一一‘一二  一一一一‘一」一一  一一  一一一L,一一  一一  一r一  。 Ao tratarmos dos empregos, compatibilizamos os textos apresentados nas gramaticas e reunimos 
cita96es comuns. Para que a visualiza真o do que nos interessa, ou seja, do que 6 prescrito, n谷o seja 
prejudicada por uma listagem de nomes de autores e tambm porque estes se repetem, passamos a 
apresentar abrevia96es tais como RL, Ceg., SA, CC, que correspondem, respectivamente, a Rocha Lima, 
Cegalla, Said Ali, Cunha e Cintra. 
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Em rela 豆o a todo,6 afirmado que: 

の todo, com sentido de cada, qualquer, 6 distinto de todo o, que s塘nifica inteiro 

(RL, Ceg.): Lia todo livro que encontrasse, Li todo o livro (Ceg., 409); 

b) os escritores modernos empregam o artigo, mesmo que todo seja sinnimo de 

qualquer9 (S刃： Todo o homem neste mundo deseja melhorar de lugar (SA, 197); 

c) todo, apesar de ter valor de qualquer,6 seguido de artigo, requerido pelo 

adjetivo substantivado (S勾： Todo o pobre receber esmola, Todo o preguioso gosta 

de levantar-se tarde (SA197); 

d) no plural, o artigo 6 empregado: todos os, todas as (RL, SA): Todos os 

eleitores se abstiveram de votar (mas em Os homens so todos assim, o artigo 6 usado 

com o substantivo, e em Todas estas rosas murcharam, o determinante exclui o artigo) 

(SA, 196); 

e) todo, posposto ao substantivo, significa a totalidade (RL, SA, CC): O Brasil 

todo伽todo o Brasiり goza de clima ameno (SA l95); Toda a obra'v, e v aobra 

toda (CC, 356); 

D no se emprega todos os dois, todos os trs, todos os oito, mas os dois ou 

ambos, os trs, os oito (RL): Mande os oito aqui (RL, 338); 

g) todos, anteposto a um cardinal, requer a supresso do artigo com o 

substantivo subentendido; porm, com substantivo expresso, o artigo nao 6 omitido10 

(S刃： Eu tinha trs filhos. Todos trs morreram; Todos os quatro meninos so 

estudiosos (SA, 196); 

旬em adjetivo composto, todo n豆o varia (RL): Senhores todo-poderosos, 

Vontade todo-poderosa (RL, 338); 

9 O emprego observado por Said Ali contraria o que dizem Rocha Lima e Cegalla na alnea anterior, ao 
distinguirem os sentidos de todo e todo o. Segundo Said Ali, esta distin9ao 6 encontrada no portugus 
antigo; os escritores modernos "dos seiscentistas para c, revelam a tendncia de manter o artigo" (1965, 
p. 197). 
'o O que Said Ali prope, difere do que 6 apresentado por Rocha Lima na alnea anterior. Comparem-se 
os exemplos: em Mande os oito aqui, o substantivo esta subentendido, mas consta artigo; em Todos trs 
morreram, o substantivo esta subentendido (filhos), mas o artigo nao foi empregado. 
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i) todo 6 adv6rbio, com sentido de completamente, mas flexiona-se em genero e 

nmero (Ceg):Ele estava todo feliz, A roupa estava toda molhada, As alunas iam 

todas alegres (Ceg., 409); 

j) todo, anteposto a um elemento nominalー  aposto ou predicativo - tem sentido 

de inteiramente, em todas as suas partes, muito" (CC): Silva estendeu o guia de 

かdns旅） aIをzsconce!os, levanta,婦b-se dl secreteil・jacom um SOT,ブso todb amveむ  

Paisagem desconhecida,Maflue! dlBo零a era todo olhos para a virzea que 

atravessavam; Eras toda graa e incompreenso (CC, 357); 

1) toda, quando antecede um pronome pessoal, indica totalidade das partes (CC) 

Todo ele evidenciava um cansao ntimo; A casa, toda ek gelava (CC, 356) 

Sobre o emprego de tudo, as gramaticas afirmam que 

の tudo expressa totalidade (RL, S刃 Aquele homem sabe tudo, Tudo se fez para 

lhe agradar (SA l96); 

b) tudo se refere normalmente a coisas, mas pode aplicar-se tamb6m a pessoas 

(CC): Nうo se fala noutra coisa, e est tudo furioso. Fidlia chegou, Tristo e α 

madrinha chegaram, tudo chegou (CC, 357); 

c) tudo requer verbo no singular, devido a seu sentido sint6tico (RL): Leituras, 

conversas, passeios, tudo o aborrece (338). 

A respeito de nada,6 dito que: 

のnada significa coisa nenhuma (RL, CC): E vs nada dizeis? (RL, 338); 

b) nada equivale a alguma coisa em frases interrogativas (CC): De tempos em 

tempos aparecia, perguntava se eu no queria nada. O capito no come nada?Eu 

agradefo, minha senhora (CC, 354); 

H Apesar de o que 6 proposto por Cunha e Cintra ser muito semelhante ao que 6 citado por Cegalla na 
alinea anterior, registramos ambos. A regra apresentada por Cegalla no da conta do exemplo Paisagem 
desconhecida, Manuel de Bou9a era todo olhos para a vdrzea que aかavessavam. 
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c) nada requer verbo no singular, devido a seu sentido sinttico (RL): Leituras, 

conversas, passeios, nada o distrai (RL, 338); 

d) junto a adjetivo ou verbo intransitivo, nada pode ter fora adverbial (CC): O 

cavalo ndo correu nada; Nopi nada caro, tive um grande desconto (CC, 354) 

Em rela o a algo, Rocha Lima apresenta as seguintes indica6es: 

の significa alguma coisa: Vossas Mercs em que se ocupam: jogam ou fazem 

algo? (336); 

の6advrbio na acep9ao de algum tanto, um pouco: Perdeu o estribo, efez um 

revs algo desairoso (336). 

Quanto aos indefinidos algum, ningum, outrem, somente Rocha Lima 

prescreve empregos: 

a) so invari aveis, de referncia a pessoas, mas, quando seguidos de adjetivos, 

estes podem ter flexo feminina: Nol帥aS a outrem o que no queres que te faamati, 

Algum andava tゴo bem saudosa,Ndo havia ali ningum que‘たstas coisas estivesse 

isenta, Outrem bem mais prendada (337); 

b) "homem tem a acep9ao indeterminada e vaga de on no franc6s, e da partcula 

apassivadora se em nossa lngua, onde ainda tem sucedaneo de um homem, uma pessoa 

ou simplesmente um" (Rocha Lima cita Rui Barbosa, Rplica, 485): Tediosa e impolida 

刀ralar homem de si mesmo (33刀．12 

Para o emprego de certo, as gramticas dizem que: 

12 Sobre o emprego de homem como pronome indefinido, Paul Teyssier, em Hist うria da Lingua 
Portuguesa, afirma que a obra de Gil Vicente 6 importante para compreender transforma戸es sofridas 
pelo portugues nos s6culos XIV e XVI. Suas pe9as apresentam algumas formas como arcasmos 
caractersticos de certos tipos de personagens (camponeses e mulheres do povo). "E o caso de homem no 
sentido de on francs, o partitivo, os possessivos femininos tonos do tipo ta, sa, as formas verbais 
arcaicas tais como sejo, as desinncias des das segundas pessoas do plural, etc." (1997, p. 83). 
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a) certo 6 anteposto ao substantivo'3, podendo vir precedido de um (Ceg., SA)'4 
Chegamos ao stio de um certo Eufrsio (Ceg., 409), Trabalham certas horas, Certos 

amigos no compareceram (SA195); 

b) certo 6 anteposto ao substantivo, particularizando o ser expresso pelo 

substantivo, distinguindo-o dos outros da esp6cie, mas sem identific-lo. Dispensa, em 

geral, o artigo indefinido, mas a presena deste toma a expressao menos vaga e d-lhe 

um matiz afetivo (CC): Slvio ndo pede um amor qualquer, adventcio ou an6nimo; 

pede um certo amor, nomeado e predestinado (CC, 353). 

Sobre o emprego de qualquer,6 dito que: 

a) qualquer pode apresentar sentido depreciativo (Ceg., CC). Cunha e Cintra 

afirmam que este sentido ocorre particularmente quando 6 precedido de artigo 

indefinido, e toma-se mais forte se o indefinido vem posposto a um nome de pessoa: A 

inten9do dele'mostrar que no'criado de qualquer (Ceg., 409); Ele no era um 

qualquer; J no era uma Judite qualquer, eraaJudite do Antunes (CC, 356); 

b) qualquer (ou quaisquer) refere-se a indivduo ou individuos tomados 

indistintamente de entre outros da mesma esp6cie, precedendo o substantivo, mas, se 

este se usar com algum dos indefinidos um, uns, outro, outros, pode tamb6m vir 

posposto (Sめ： Qualquer casa serve, Um dia qualquer iremos尼（Sん194). 

Sobre o emprego de cada,6 afirmado que: 

a)6 pronome adjetivo'5 (ou pronome adjunto invariavel) que designa os seres ou 

grupos de seres considerados um por um (CC,SA): Cada homem no seu posto (SA, 

194); 

13 Nao citamos certo posposto ao substantivo porque, segundo as gram自ticas,6 adjetivo. 
14 Para Said Ali, um certo expressa valor enftico. 
15 Apesar de o padro culto exigir a presen9a de substantivo, Cunha e Cintra observam que tal nao 
acontece na linguagem informal, apresentando, como exemplo, a frase: Estas guas fortes custam dez mil 
cruzeiros cada口985, p. 352). 
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b)6 empregado junto a um numeral cardinal ou numeral coletivo (CC,SA): De 

cada dlzia de ovos que vendia, α metade era lucro (CC, 352); Uma garrafa de vinho 

para cada cinco homens (SA, 194) 

Em relaao ao pronome tal, Cegalla afirma que pode ter sentido depreciativo, 

apresentando como exemplo a frase: Os Evangelhos e a Bblia, positivamente, 

satisfazem muito mais do que todos os livros desse tal de Dr. Freud somados aos dos 

seus disczpulos G09). 

1.3 0 NUMERAL INDEFiNIDO 

Diversarnente dos outros autores que incluem os indefinidos em duas classes 

apenas - na dos artigos e na dos pronomes -, Said Ali distribui as mesmas palavras em 

trs classes. Al6m de estarem presentes entre os artigos e entre os pronomes, tamb6m 

constam entre os numerais. 

Entre os numerais, palavras que exprimem nmeros, distinguem-se os 

quantitativos definidos, que designam um nmero certo e determinado, e os 

quantitativos indefinidos, que designam quantidade varivel e indeterminada. 

So, segundo Said Ali, numerais (quantitativos) indefinidos'6: muito (H muito 

dinheiro nesta gave回 e o comparativo mais (Tens muitos livros; tens mais livros do 

que e眺pouco (Poucos dias lhe restam) e o comparativo menos (Maria compra menos 

jias do que Laura); todo; algum; tanto (Ele possui tantas bengalas); quanto; virios 

のurante o temporal vrias embarca6es so9obraram); unsに'omi umas frutas que me 

ルeram mal); diversos. 

Os quantitativos indefinidos variam em genero e nmero, exceto mais e menos, 

que so invariaveis, e virios, uns e diversos, que s6 apresentam plural. 

16 Acompanhando procedimentos anteriores, deixamos de mencionar locu6es apresentadas pelo autor 



24 

1.4 CONSIDERA 】OES 

A leitura das gramaticas tradicionais permite que percebamos uma certa 

homogeneidade entre elas, e isto, de certo modo, ja se anuncia quando os autores 

explicitam objetivos e obras nas quais baseiam consulta. O exame das se96es que tratam 

das palavras que sao objeto de nosso estudo, possibilita ainda mais: ha uma relativa 

uniformidade no tratamento das quest6es, e a postura adotada pelos autores merece 

alguns comentrios porque nem sempre nos parece a mais adequada. 

1.4.1 0 Tratamento do Artigo 

No conceito de artigo apresentado pelas gramticas tradicionais, coexistem 

diversos crit6rios. Este fato no representa problema pois nada impede que o assunto 

seja apresentado sob vrios mbitos, porm a quantidade de afirma6es, cada unia sob 

um ponto de vista, reflete superficialidade no tratamento do tema. Certas afirma6es, 

porque no discutidas, so incuas, a nao ser que o leitor ja tenha realizado algumas 

incurs6es pelos estudos da lingua e domine certas no戸es. E o caso, por exemplo, da 

no9o de determina o em artigos so palavras que antepomos aos substantivos para 

determin-los. Esta ausencia de aprofundamento no causa prejuzo apenas para a 

compreenso do que 6 exposto porque,a medida que se avanam estudos, tamb6m no 

h possibilidade de estabelecimento de rela6es entre as afirma6es iniciais, as que 

introduzem o conceito, e as demais, que tratam de especificidades. 

Ao ser conceituado artigo indefinido, o crit6rio 6 apenas um, o sem含ntico, por6m 

o que se nota em algumas gramticas 6 a imprecisao no uso de certos termos. Cegalla, 

por exemplo, ao propor conceito para artigo diz ser "a palavra que antepomos aos 

substantivos para determin-los" (1970, p. 125) e, nas linhas seguintes, apresenta os 

artigos indefinidos como palavras que "determinam o substantivo de modo vago, 

impreciso, geral". Apresentando exemplo e procurando relacion-lo ao conceito 

apresentado, utiliza a palavra indeterminado: Viajei com um m'dico (um m'dico ndo 

referido, desconhecido, indeterminado). Nao podemos desconhecer que determinar6 

palavra-chave no conceito apresentado para artigos e que a mesma palavra empregada 

para conceituar os indefmidos 6 responsavel pela rela9ao estabelecida entre a classe dos 
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artigos e a subclasse dos indefinidos, entretanto o emprego de indeterminado juntoa 

exemplifica 豆o, certamente 6 inadequado, motivando possveis confus6es 

O procedimento de Rocha Lima nをo 6 muito distante do citado. Ao tratar de 

determina o, sugere a leitura da Gramtica Castellana, de Amado Alonso, na qual 

constam informa96es sobre a idia de determina o e de indeterminado, atribuida 

generalizadamente a artigos. Se o autor da tal destaque a esta obra a ponto de remeter o 

leitor a consulta, o que no 6 tをo comum em gramaticas, julgamos pertinente consult- 

la. Lemos que 

"Nossas gramticas clssicas nao falavam de outros 
artigos que ei, la, lo, e no lhes atribuiam o valor determinante 
seno como exce9o. Uma famosa gramtica francesa, a de Port- 
Royal (...) foi a primera que estabeleceu o par de artigos, ei e Un, 
e tratou de estabelecer seu valor prprio como determinante e 
indeterminante, respectivamente" (1943, P. 221) (Tradu9o 
nossa). 

Apesar do cuidado com que Rocha Lima apresenta esta questo, a remissoa 

Gramtica Castellana nをo distingue os artigos como determinante e indeterminante, 

mas aponta todos os artigos como determinantes, independentemente de sua natureza17 

Quanto ao emprego dos artigos indefinidos, parece que as gramticas 

tradicionais nada ou muito pouco t6m a considerar, pois esta se9をo esta ausente em 

Rocha Lima e Said Ali, e Cegalla cita dois casos apenas, apesar de o artigo definido ser 

exaustivamente tratado no que diz respeito a este aspecto. Somente Cunha e Cintra 

dedicam ao artigo indefinido um espao em sua gramtica para apresentar certos 

empregos particulares. Estes autores estudam os empregos do artigo indefinido sob a 

6tica da semntica, e para explica-los, ultrapassam o limite da frase, fazem alusaoa 

' Na Gramdtica de Port-Royal, 6 dito que・  
"Dissemos que em geral o uso de artigos era para determinar a 

significa 豆o dos nomes comuns;6 dificil, porm, assinalar com precisao em 
que consiste essa determina o, porque isso n言o 6 uniforme em todas as 
linguas que possuem artigo". 

No caso do francs,6 observado que. sem artigo, os nomes comuns "tm significa9do bem 
confusa ou tem uma determinada pelo sujeito da ora9do"; com o artigo le, significam "a esp6cie em toda 
sua extensao ou um ou vrios singulares determinados pelas circunstncias de quem falo e do discurso"; 
com os artigos un no singular, des ou de, significam "um ou vrios indivduos vagos" (1992, p. 53-4). 

一．  一，  ’ ・  ~ 

UFkG3 
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situaao de ocorrencia da frase-exemplo, deslocando o conceito de artigo indefinido 

apresentado pelas gramticas. 

1.4.2 0 乃・αtamento do Pronome 

Se, quanto aos artigos, destacamos procedimentos semelhantes no tratamento do 

assunto, no estudo dos pronomes, feito pelas gramticas tradicionais, percebemos que 

esta caracteristica se mant6m, dizendo respeito praticamente aos mesmos aspectos: a 

pouca profundidade no trato das no96es e a ausencia de estabelecimento de rela6es 

entre elas, a mistura de crit6rios, a impreciso terminolgica entretanto, se observarmos 

o que 6 apresentado sobre o emprego destas palavras, identificaremos alguns 

procedimentos que merecem uma apreciaao positiva. 

Para conceituar pronome, os autores, exceto Cunha e Cintra, partem da mesma 

proposio: os pronomes so palavras que se relacionam s pessoas do discurso; 

denotam o ser ou o representam, ou a ele se referem. Neste conceito existem certamente 

vrias no96es implicadas 一  a de pessoas do discurso, a de denota o, a de 

representa o, a de referncia -, porm nenhuma delas 6 motivo de uma discusso 

maior, de modo a esclarece-las ou, ainda, relacion-las. S6 o que 6 dito, a ttulo de 

esclarecimento,6 que pessoas do discurso devem ser entendidas como a que fala, a com 

quem se fala, a pessoa ou coisa de quem se fala. Como o estudo dos pronomes tem 

continuidade pois so organizados em subclasses, sup6e-se que, ao serem tratados os 

tipos de pronomes, informa6es mais detalhadas sero acrescentadas. O que se v, 

todavia,6 uma retomada do que ja havia sido exposto, sem nenhum compromisso com o 

entendimento que o leitor possa vir a ter ou com a teoria que esta sendo expressa, ja que 

pronomes indefinidos sao apresentados como os que se referem a 3a pessoa do discurso, 

atribuindo-lhe sentido vago, impreciso, indeterminado. 

A classifica o dos pronomes indefinidos tamb6m 6 problemtica. Em alguns,6 

feita a partir de vrios crit6rios, mas todos destacam, quando no estabelecem como 

丘nico, o sinttico, do qual decorre a classifica o dos pronomes em adjetivos e 

substantivos. Como o que os autores entendem por pronome e por pronome indefinido 

nao foi suficientemente esclarecido e porque a terminologia adotada permite confuso, 

j que substantivo e adjetivo do nome a classes gramaticais, assim como pronome, o 
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leitor nao percebe que se tratam de dois niveis de anlise e, tamb 6m, diferentes pois um 

6semntico, outro 6 sinttico. E o que Said Ali procura evitar, usando, al6m destes, os 

termos pronome absoluto e pronome adjunto.18 

Dificuldades tamb6m sao sentidas quando do estudo dos empregos dos 

pronomes'9. Em alguns casos, preocupados com o escrever bem e com a expressao oral 

correta, os autores estabelecem regras sobre flexo, concordncia, sobre a possibilidade 

de ser usada determinada palavra junto ao pronome, etc. Sao essencialmente 

prescriti vos e, em decorrncia disto, ocorrem diverg6ncias entre eles. Em certas 

situa6es, h maneiras discrepantes de encarar um mesmo fato porque, na tentativa de 

perpetuar um uso ideal, ignoram modifica6es havidas na lngua. Assim, sup6e-se que, 

ao buscarem exemplos em escritos literrios, ou se deparam com usos que no 

convergem para o desejado, pois no obedecem a norma, e os desconhecem, ou no 

'8 Mattoso Camara Jr., em Estrutura da Lngua Portuguesa, ao classificar os vocbulos formais, esclarece 
esta questo. Estabelece trs critrios de classifica 言o - o semantico, o formal ou mrfico, e o funcionalー  
e apresenta nomes, verbos e pronomes como decorrentes da aplica 言o do critrio morfossem』ntico. Sob o 
critrio funcional, subdivide nomes e pronomes em substantivo (termo determinado), adjetivo (termo 
determinante de outro nome) e advrbio (termo determinante de um verbo) (2000' n. 77-9 
19 A 一一一一！に‘一  」一 	一一  一 	， 	一  -- A proび〕sito ao emprego aos pronomes, caoem aigumas observaoes sobra a Nova (iramdtica do 
Portugues Contemporneo, de Cunha e Cintra, que, no dizer de seus autores, distingue-se das demais por 
ser descガガva. 

Observando principalmente os exemplos citados para o emprego dos pronomes indefinidos, 
podemos afirmar que esta gramtica n含o se distingue das normativas pois suas afirma6es ap6iam-se em 
exemplos literrios. Uma frase retirada de urna obra de Fernando Sabino 6 seguida de outra, cujo autor6 
E9a de Queirs. O fato de um escritor ser brasileiro e o outro, portugus n豆o garante o diferencial 
pretendido: o carter de universalidade e de dversidade da lngua portuguesa ou a considera きo das 
diferenas no uso entre as modalidades nacionais e regionais do idioma. Os gramticos assuniidamente 
normativos tambdm citam, como exemplos, frases de autores brasileiros e portugueses, reforando apenas 
a regra citada por meio do prestgio que goza determinado autor. Alm disto, os exemplos que tratam de 
valores afetivos tm como加nte, na maioria das vezes, os bons escritores e nao fatos da linguagem 
coloquial, como afirmam seus autores. 

E bem verdade que n含o s6 em relaao a pronomes, mas tamb6m em rela 含o a artigos, 
verificamos que as possibilidades de emprego so quantitativamente superiores a s citadas pelas 
gram自ticas normativas, porm a impressao que temos 6 de que esta obra e apenas menos rgida que as 
demais, ja que inclui exemplos que outros n豆o incluem, ou mais atualizada por ter consultado autores 
contemporneos, sem que o texto tenha sido submetido a regra preexistente, como supomos que seja o 
procedimento dos normativistas. 

Se o que foi dito no6 , ainda, o suficiente, porque detalhes que n言o garantem classifica9言o, 
voltemos nossa aten 乞o para a metodologia adotada. Cunha e Cintra citam inmeras obras, mas no temos 
a garantia da realiza車o de um levantamento exaustivo de ocorrncias. Pela proximidade com os textos 
das demais gram自ticas, preferimos afirmar que a Nova Gramdtica do Portuguds Contemporneo 6 apenas 
mais atual em rela oa incluso de fatos da lngua relativos ao que as gramticas consideram bom 
portugues. 

Sobre o que aqui foi abordado a fim de justificar a inclusao desta gramtica entre as tradicionais, 
apesar de seus autores dize-la diferente, recomendamos a leitura do livro de Rosa Virgnia de Mattos e 
Silva, 7》・adi9do Gramatical e Gramdtica Tradicional, constante na se9ao Referncias Bibliogrficas. 
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realizam uma pesquisa suficiente, capaz de apontar outras possibilidades al6m da 

encontrada. 

Apesar das dificuldades, tamb6m na se9ao destinada a abordagem de empregos, 

nos deparamos com regras e exemplos que se distinguem dos citados. Nestes exemplos 

6observado que o sentido expresso pelos pronomes decorre de vrios fltores, entre 

outros, da posio que ocupam na frase, da presena de outras palavras na frase, do 

valor afetivo ou depreciativo que lhes 6 atribuido, do valor expressivo que assumem, em 

geral, segundo os autores, na linguagem coloquial. Os autores das gramticas 

consideram uma rela9o morfossemantica ou sinttico-semntica para a formula o das 

regras do bom uso ou simplesmente atribuem um valor a palavra, pois estao restritos ao 

exame de frases. No abandonam sua posiao de censores do uso da lngua, e as frases 

citadas servem, como quer a tradiao, apenas para a exemplifica o da exposiao feita, 

contudo, pelas possibilidades de sentido que expressam, distantes do conceito de 

pronome indefinido apresentado, nos levam a pensar que, fora dos parmetros do como 

se deve dizer, prenunciam o como se diz 

1.4.3 0 Tratamento do Nレmel・α1 

Said Ali se distingue dos demais autores das gramticas tradicionais ao propor a 

inclusao de palavras tidas como artigos (uns, umas) ou como pronomes (muito e o 

comparativo mais, pouco e o comparativo menos, todo, algum, tanto, quanto, vrios, 

diversos), na classe dos numerais, tomando como crit6rio a no頭o de quantidade que, no 

caso,6 varivel e indeterminada, em oposio a de nlmero certo expresso pelos 

numerais propriamente ditos. 

Tal como procede em rela o aos pronomes indefinidos, alm do conceito de 

quantitativo indefinido, apresenta exemplos, mas nao discorre sobre o assunto. Afirma 

apenas, no final da se9o, que os quantitativos indefmidos podem ser conthndidos com 

os pronomes indefmidos, agindo do mesmo modo ao encerrar a se9ao relativa a 

pronomes indefinidos. 
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Na tentativa de verificar se o autor procede pelo menos com certa clareza, sem 

que haja prejuizo do pouco que 6 dito, ja que a discussao do assunto nao 6 feita, 

compatibili7Amos os textos referentes a pronomes e numerais e encontramos a frase 

Visitei alguns colgios, que exemplifica o emprego de alguns como pronome. Como 

alguns tamb6m 6 listado entre os numerais indefmidos e como podemos atribuir-lhe, na 

frase dada, o sentido de quantidade que ndo'numericamente fixada, julgamos que esta 

proposta de classifica9ao apresentada por Said Ali, embora interessante porque 

considera aspecto pertinente nao salientado pelos demais autores, mais uma vez 

confirma o que verificamos nas gramticas tradicionais: ausencia de esclarecimento 

sobre o que 6 afirmado. 

A partir de todas estas constata6es, verificamos que a leitura destas gramticas 

no enseja apoio teうrico ou metodolgico para o presente trabalho. Neste sentido, no 

se trata de negar a postura terica por elas assumida, mas o fto de que o que 6 realizado 

ficar aqu6m de nossas expectativas.20 

Paradoxalmente, reconhecemos que as gramticas tradicionais sao responsveis 

pelo desencadeamento de muitos estudos sobre a lngua. Apresentam as normas do 

padro culto escrito ao qual, queiramos ou no, temos de nos submeter pois escrever 

bem 6 um valor em nossa sociedade,6 fator de prestgio. Alm disso e por isso, os 

20 Lvia Suassuna que, em o Ensino de Lingua Portuguesa; faz um estudo sobre as gramticas desde a 
Antiguidade at os nossos dias, detectando que as no9es de certo e errado perpassam as diferentes 
pocas, corrobora crticas por ns apresentadas. A importncia de suas constata96es decorre de que, pela 

natureza de seu trabalho, realiza um estudo amplo de bibliografia sobre o assunto, sendo que muitas delas 
convergem para o que verificamos ao nos determos na especificidade, ou seja, apenas nos capitulos que 
abordam as palavras que expressam indefini弾o. 

Dos problemas citados pela autora, transcrevemos alguns que merecem destaque pois, embora 
nem todos atinentes良  matria da qual nos ocupamos, permitem algumas ila96es: 

a) ensino de terminologias, de metalinguagem, e n乞o da lngua propriamente dita; 
b) defini96es prec自rias, circulares, pouco explicitas; 
c) visao preconceituosa e purista da lngua, expressa ora na censura a certos usos, ora na 

exclusao de determinadas constru96es; 
d) anlise pela anhlise, ou seja, no se discutem regras de constru戸o, dando-se prioridade a 

certas informac6es acerca da lmnaua: 
e) abordagem da lingua sem refrencia a seus usos ou s situa96es concretas em que eia e 

t,roduzida: 
fi exemolificaces falhas, classificaC6es err6neas, mcompletude; 
g) considera車o da frase como limite maxuno de analise (199つ, p. i I-s). 
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conceitos que formulam so de conhecimento dos que tem certo grau de escolariza o, 

pois as informa6es por elas veiculadas sao objeto de ensino.2' Sua import合ncia 

tamb6m decorre de que muitos outros estudos sobre a lngua consideram os por elas 

realizados, ainda que, na maioria das vezes, o intuito seja a crtica e a supera o. 

Assim sendo, optamos por adotar comportamento verificado em outros estudos. 

Daremos prosseguimento a nossa leitura, buscando conhecer trabalhos que, no rastro 

das gramaticas normativas, procuram solucionar as dificuldades nelas encontradas e, a 

partir da consideraao de seus conceitos, classifica6es e exemplos, visam ao 

preenchimento de lacunas, quer pelo acrscimo, quer pela reformula o. 

21 Conforme Onerre, em Linguagem; Escrita e Poder, a educa車o possibilita o acesso s normas 
gramaticais, e isto pode ser ingenuamente considerado como um processo de democratiza車o do 
conhecimento, isto6 , o nivelamento de todos, independentemente de classe social, por6m nきo se pode 
ignorar que a gramtica, porta-voz do padro culto, legitima valores de uma classe social, a que adquiriu 
prestgio. Historicamente, unia variedade se constitui na que pode ser representada pela escrita pois seus 
usurios sao os que econ6mica e politicamente tem poder, e tal no pode ser visto apenas como uma 
variedade que se imp6e em relaao a outras porque a lingua carrega consigo tamb6m contedos 
referenciais: "uma variedade lingustica 'vale' o que 'valem' na sociedade os seus falantes, isto6 , vale 
como reflexo do poder e da autoridade que eles tem nas rela96es econ6micas e sociais" (1998, p. 6). 



2 0 TRATAMENTO DOS INDEFINIDOS EM GRAMATICAS 

MODERNAS 

As obras apresentadas nesta se9o, embora mantenham caracteristicas das 

gram豆ticas prescritivas porque no se voltam propriamente para o uso da lngua, 

mantendo ainda preocupado com regras advindas do uso padro, se distinguem destas 

pois buscam em pressupostos da linguistica o apoio necessrio para a introdu 乞o de 
reformula6es. 

O termo usado para a sua classificaao - modernas - 6 sugerido por Celso Pedro 

Luft, autor de iim分  das gramticas examinadas, que, ao justificar o ttulo dado para o seu 

livro e tamb6m em captulo introdutrio, distingue gramdtica tradicional de gramdtica 

moderna. Consideramos tradicionais as gramticas confessadamente normativas, assim 

como as descritivas que se propem a explicar fatos da lngua, mas prescrevem 

empregos; sao tidas como modernas as que se valem de teorias linguisticas, ainda que 

no de modo exclusivo.22 

Com base neste entendimento, nesta se9ao buscamos verificar como ocorre a 

transio entre a teoria gramatical propriamente dita e a teoria gramatical atualizada, os 

fatos da lngua explicados por meio de estudos da linguistica, e a escolha da Moderna 

Gramdtica Brasileira, de Celso Pedro Luft, e da Moderna Gramdtica Portuguesa, de 

Evanildo Bechara, se deve principalmente ao fato de ambos, ao longo de sua vida 

profissional, modificarem posicionamentos, os anteriores de tendncia normativa, sendo 

22 Maria Helena de Moura Neves, em seu trabalho A Questo da Ordem na Gramdtica Tradicional, 
utiliza critrio semelhante: distingue as obras tradicionais dos "modernos estudos baseados nos avan9os 
da linguistica" (1990, P. 190) e d tratamento diferenciado a Moderna Gramtica Brasileira, de Celso 
Pedro Luft, por nao se enquadrar entre os estudos de cunho tradicional. 
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possivel, desta forma, constatar questionamentos, altera6es e acrscimos que 

apresentam, movidos por uma reflexo decorrente da experincia, cujo alcance ser 

comentado em subse9ao, no final do captulo. 

2.l A MODERNA GRAMTICA BRASILEIRA, DE CELSO PEDRO LUFT 

Na apresenta o da Moderna Gramdtica Brasileira, Celso Pedro Lull diz que 

seus estudos sobre a lingua foram sofrendo influncias da linguistica e cita Trubetzkoy, 

Hjemslev, Bloomfield, Hochett, Nida, Fries, Pike e Chomsky, alm de Saussure e 

Mattoso, j自  presentes em suas publica6es anteriores. Prop6e-se, ento, a realizar um 

trabalho cuja orientaao se derive desta cincia e da Teoria da Comunica o, mas, como 

seus estudos se destinam principalmente a professores e alunos, mant6m, quantoa 

terminologia empregada, as diretrizes da Nomenclatura Gramatical Brasileira, e 

acrescenta alguns outros termos, oriundos das novas contribui6es. Tamb6m se afirma 

um ecltico, pois n豆o pretende filiar-se a uma teoria especffica, mas reunir o que cada 

uma pode trazer para o enriquecimento de sua gramtica. 

Alegando que o homem comunica-se por meio de frases, Luft, apesar de manter 

a tripartio adotada pela maioria das gramticas, ordena-a diferentemente: inicia pela 

sintaxe e, ap6s, seguem morfologia e fonologia, e, no futuro, sua pretensao 6 anexar 

captulos referentes a semntica e a ortografia. 

Outro dado constante no Preficio, que julgamos importante ser salientado,6 que 

o ttulo deste livro caracteriza a gramtica como brasileira porque, segundo seu autor, 

"na observa o dos fatos idiomticos me baseei no modelo (norma) brasileiro da lingua 

portuguesa (cf., por ex., a coloca 谷o dos pronomes)" (1979, p. Xliv). 

O ecletismo admitido por Luft se faz presente na Introdu9do de sua gramtica. A 

linguagem esta associada a no9ao de inatismo, faculdade de dupla fun 豆o - pensar e 

comunicar ー, sendo que a 丘  ltima se expressa verbalmente ou no verbalmente, 

compreendendo emissor, receptor, c6digo e resposta. C6digo, na comunica o verbal,6 

entendido como lingua, e mensagem, como fala. As linguas naturais (em oposi9oa s 

artificiais) podem ser consideradas sob dois aspectos: o esquema, que 6 abstrato e 
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invariante, e a norma, que 6 particular, variavel, dizendo respeito ao uso, que6 , ao 

mesmo tempo, coletivo e individual. 

A partir destas no96es, Luft estabelece distinao entre gramtica natural e 

gramtica artificial: 

一．  "Gramtica natural - sistema de regras segundo as quais 
os talantes constroem as Itases. E um saber intuitivo, o prprio 
saber linguistico ou competencia idiomtica de cada falante. 

"A gramtica artificial 6 , primeiramente, a descri 谷o 
desse saber linguistico e, secundariamente, uma obra - livro, 
manual - em que se registra essa descriao" (1979, p. 5). 

Decorrente desta diferencia 谷o, tem-se a definiao de gramtica: 

"O que capacita o falante a construir ou interpretar 
quaisquer frases da lingua 6 a gramtica, sistema limitado de 
regras que gera frases ilimitadas - em nmero e extens豆o -, 
todas as frases bem formadas da lingua, nem mais nem menos, 
ligando sentido e som, e aliando s frases geradas uma descriao 
estrutural" (1979, p. 7). 

A gramtica de que ora nos ocupamos - o livro de Celso Pedro Luft -6 moderna 

porque, segundo seu autor, "fruto dos progressos da cincia linguistica", e 

transformacional (em oposio a estrutural) porque "toda Gramtica disciplina, ou 

livro, deve ser um esfor9o no sentido de explicitar esse sistema gerador de frases 

exteriorizado pelo falante" (1979, p. 7). 

2.1.lAs Classes de Palavras 

Luft prope uma nova classificaao para as palavras, afirmando que as dez 

classes listadas pela Nomenclatura Gramatical Brasileira revelam uma mistura de 

crit6rios semntico e sinttico. Com  base em oposi6es hierarquizadas, redistribui as 

classes de palavras, e no-racional e racional, o primeiro par distintivo, diferencia 

interjei96es de todas as outras palavras. 

As palavras racionais compreendem as formais e as funcionais. Entre as 

primeiras constam verbos e substantivos - as centrais ー, e adjetivos e advrbios - as 
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marginais. Nome/pronome 6 oposiao de carter semantico; a cada um, por sua vez, 

atribuem-se subdivis6es com base em critrio sinttico: substantivo, adjetivo e advrbio. 

A partir da no9ao de determinantes, artigos e numerais n豆o constituem por si s6s 

uma classe, pertencem a dos pronomes: os artigos figuram entre os demonstrativos; os 

numerais, entre os pronomes (termo da NOB). 

2.1.2 0 Numeral 

Embora seja apresentada uma proposta de reclassifica o, estudam-se, como nas 

demais gramticas, as palavras na seguinte ordem: substantivo (subclasses, forma ao e 

flexo), adjetivo (forma o, flexo e locuao adjetiva) e, em terceiro lugar, o numeral. 

Numeral 6 considerado como "palavra que denota a quantidade, ordenaao ou 

proporao de seres" (1979, p. 110), podendo referir-se a um substantivo ou substituI-lo. 

E classificado da forma usual - cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionrio -, e todos 

os exemplos dados so, tamb6m, os que se costumam citar (sao os que Luft denomina 

definidos). 

Apesar de realizar primeiramente um estudo dos numerais nos moldes 

tradicionais, Luft apresenta o que chama de "tentativa de sistematizaao estrutural", a 

qual se organiza a partir de definidos/ind切hidos. Os indefinidos comportam os ndoー  
marcados 一  cardinais (alguns, poucos, muitos..)ou ordinais (ensimo, zl ltimo, 

pen屍itimo, antepenltimo）ー e os marcados, que so interrogativos(quantos, gue) ou 

exclamativos (quantos, tantos). 

2.1.3 0 Pronome 

Luft inicia o estudo do pronome, citando o conceito apresentado por Said Ali. 

Classifica o pronome, como tradicionalmente 6 feito, e relaciona-o s pessoas 

gramaticais. Ap6s, em se9ao que intitula Apndice ~ Algumas Defini6es de Pronome, 

depois de citar Henry Sweet, Rodolfo Lenz, a Academia Espanhola e, novamente, Said 

Ali, apresenta "Defini9乞o minha, apoiada em Sweet": 
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"Pronomes so substantivos, adjetivos ou advrbios 
gramaticais - em contraposio aos nomes, que sao 
substantivos, adjetivos ou advrbios lexicais, nocionais. Estes 
denotam 'no96es', ao passo que aqueles exprimem 'rela6es' de 
contexto. E a mesma clssica oposio entre: t,alavras 
cneiasivazias (gramatica chinesa), reais/relacionais, de 
significaao 	externa/interna, 	lexicogrficas/gramaticais, 
autnomas/dependentes, 	termos 	categoremdticos/ 
sincategoremticos, (filosofia peripattica), semantemas/ 
morfemas (Vendryes)" (1979, p. 115). 

O autor critica a classificaao pronomes substantivos e pronomes adjetivos, 

dizendo-a incompleta. Acrescenta-lhe pronomes advrbios ou pronomes adverbiais ou 

advrbios pronominais: aquiat all,l (relacionando-os com este/esse/aque厄 que so 
pronomes demonstrativosaみ‘rbios ou advrbios pronominais demonstrativ司．  

Os artigos sao incluidos entre os pronomes; os definidos so equiparados aos 

demonstrativos; os indefinidos, aos pronomes indefmidos. No h, portanto, um 

conceito geral de artigo. 

"Artigo indefmido: 6 o pronome indefinido UM, 
empregado diante de substantivo, com seu valor pronominal 
atenuado: apenas indica tratar-se de qualquer ser da esp6cie (...) 

"Funao semelhante exercem s vezes os indefinidos 
algum e certo: um dia:: certo dia" (1979, p. 120). 

Os pronomes indefinidos "designam a 3a pessoa gramatical (seres que no so 
nem o falante nem o ouvinte, no ato de comunicaao) de maneira vaga, indeterminada" 

(1979, p. 120). 

Se quanto ao conceito nao h diferenas em relaao s gramticas tradicionais, o 

mesmo no ocorre quando considerada a classifica o dos pronomes indefinidos: alguns 

so sempre substantivos, outros s哀o substantivos ou adjetivos, outros ainda sao sempre 

adjetivos, porm: 

の o autor considera algum, bastante, demais, mais, muito, nenhum, outro, 

pouco, quanto, todo, tudo, um, virios, etc. ー  pronomes que sao ora substantivos, ora 

adjetivos - numerais indefmidos; 
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b) o autor acrescenta, a estas subclasses dos pronomes indefmidos, os que so 
advrbios: algures (em algum lugaiフ,alhures (em outro lugaり,nenhures (em nenhum 
lugar), outrora. 

Tamb6m sao citados exemplos de locu6es pronominais, e os pronomes 

interrogativos so tidos como indefinidos.23 

2.2 A MODERNA GRAM4TICA PORTUGUESA, DE EVAMLDO BECHARA 

Em a Moderna Gramdtica Portuguesa, a concep9o de gram豆tica adotada pelo 

autor estd presente no captulo cujo ttulo 6 Teoria Gramatical. Como, em rela o a 

outros exames realizados, buscamos inicialmente identificar o propsito a que 

determinado gramtico visa, e, depois, como se efetivam os estudos gramaticais 

propriamente ditos, especialmente no que tange aos indefmidos, partimos das reflexes 

sobre os tipos de gramaticas, apresentadas por Evanildo Bechara. 

Bechara distingue dois tipos de gram豆tica: a normativa e a descritiva. Enquanto 

a primeira tem carter pedag6gico, a segunda 6 uma disciplina cientffica. A gramtica 

normativa tem como finalidade "elencar os fatos recomendados como modelares da 

exemplaridade idiomtica para serem utilizados em circunstncias especiais de convvio 

social", enquanto que a gramatica descritiva cabem o registro e a descrio de "como se 

diz em uma lngua funcional" (1999, p.52). 

Por lingua funcional entende-se a que se manifesta no discurso (e no texto, 

produto do discurso), atividade linguistica que comporta o falante, o destinat自rio, o 

objeto ou tema, e a situa o. Enquanto lingua funcional diz respeito ao individual, o 

coletivo, ou seja, a lngua "como produto cultural hist6rico, constituda como unidade 

ideal (...), praticada por todas as comunidades integrantes de um domnio linguistico" 

(1999, p. 37),6 chamado lngua histうrica. 

23 Em Luft, n乞o hd propriamente uma se9o relativa a emprego de indefinidos, dai no fazermos 
referencia a isto. O autor restringe-se a Observa es, dispostas na se9豆o Pronomes Indefinidos, nas quais 
constam que: 

a) o uso de qualquer, como pronome substantivo, tende a desaparecer; 
b) o plural de bastante e de nenhum esta se tornando raro, preferindo-se o singular; 
c) a lingua moderna fez diferen9a entre todo e todo o, mas no plural o artigo 6 obrigatrio (todos 

os). 
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A gramtica normativa, ento, ocupa-se da lngua hist6rica e mais: aponta, entre 

as vrias formas, a exemplar. Neste sentido, exemplar diferencia-se de correto, que 

representa estar em conformidade com um modo de falar, com a estrutura da lingua 
funcional. Nem mesmo o aspecto correぐdo 6 preocupaao da gramtica descritiva que, 
dado seu carter de cientificidade, visa somente registrar e descrever uma lngua em 

todos os seus aspectos. 

A Moderna Gramdtica Portuguesa24, reeditada em 1999, tendo sido ampliada e 

atualizada, 6 produto de leituras diversas, entre elas, de te6ricos da linguagem. Prop6e- 

se a trazer informa96es, no plano terico, de aspectos relativos a descriao da lngua, e, 

a partir de um grande nmero de fatos gramaticais, apresentar orienta6es de carter 

normativo. E isto que 6 afirmado por Evanildo Bechara no Preficio da 37a Edio,6 

tamb6m o que se verifica em seu segundo captulo cujo ttulo 6 Gramdtica Descritiva e 

Normativa: as Unidades no Enunciado. 

2.2.l As Classes de Palavras 

Evanildo Bechara diferencia as palavras tomando por base um nico crit6rio - o 

significado ー, alegando que as gramticas os misturam - categoriais, morfolgicos e 

sintticos -, ao constituirem as diversas classes. A distinao que estabelece 6 a seguinte: 

a) significado lexical - diz respeito ao mundo extralingiistico e a apreens谷o 

deste por meio da lngua: amor, amante, amar, amavelmente sao palavras que tem 

significado comumっ  correspondente ao significado lexical; 

b) significado categorial - 6 o modo de ser das palavras no discurso; sao modos 

de contedo significativo, constituindo as categorias verbais - o substantivo, o adjetivo, 

o verbo e o advrbio -, que comportam no s6 lexemas, mas sintagmas e ora6es; 

24 Em 1961, foi publicada a ia edi車o da Moderna Gramdtica Portuguesa, cujas caractersticas so muito 
diversas da atual. Comprovam-se, pela leitura destas edi96es, as reformula96es anunciadas pelo autor. 
Neste trabalho, optamos pelo exame da b ltima edi戸o porque revela o pensamento e a postura atuais de 
Evanildo Bechara quanto ao estudo gramatical da lngua portuguesa. Da consideraao do que6 
acrescentado e reformulado por Bechara, decorre a inclus乞o de sua obra entre as gramticas modernas; 
caso estud自ssemos uma edi弾o anterior a esta, figuraria entre as gram自ticas tradicionais. 
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c) significado instrumental -6 o significado dos morfemas, que pertencem ao 

universo da gramtica, e podem expressar-se sob forma de palavras morfemticas ou 

como elementos de palavras; 

d) significado estrutural ou sinttico - 6 o resultado da combina 乞o de unidades 

lexemticas ou categoremticas com morfemas ou palavras morfemticas; 

e) significado 6 ntico~ corresponde ao valor existencial que se comunica ao 

estado de coisas designado na ora9o 

A partir desta classifica o do significado, as tradicionais classes de palavras 

ficam assim distribudas: 

a) substantivo, adjetivo, verbo e advrbio s乞o palavras lexematicas; 

b) pronome e numeral s乞o palavras categoremticas; 

e) artigo, preposi9ao e conjun9乞o so palavras morfemticas; 

d) interjei9乞o6 palavra-orado e por si s6 vale por um contedo do pensamento 

da linguagem emocional 

Sobre os pronomes, que sobremaneira nos interessam, Bechara diz que: 

"(...) sao 'formas sem substancia', isto porque 
apresentam apenas ou em primeiro lugar um significado 
categoria!, sem representar mat6ria extralingliistica. Por isso, os 
pronomes sao substantivos, adjetivos advrbios e - em algumas 
linguas que nao o portugu6s - at6 verbos. Diferem dos lexemas 
porque nをo possuem significado lexical, ou, se apresentam, t6m 
um significado lexical gen6rico ('pessoa', 'coisa', 'lugar', 
'tempo' 'modalidade', etc.) dado pela situaao ou por outras 
palavras do contexto" (1999, p. 112). 

2.2.2 0 Artigo Indefinido 

Segundo o autor, somente os definidos s乞o artigos; os indefinidos t6m sido assim 

considerados porque,a semelhan9a de o, os, a, as, sao adjuntos de substantivos 

Definidos e indefinidos sao distintos devido: 
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a)a origem - os definidos t6m valor de demonstrativo atenuado, pois provem do 

demonstrativo latino (ilium, illa); os indefinidos representam emprego de generaliza9o 

do numeral um; 

b)a tonicidade - os definidos so tonos, n乞o funcionam sozinhos na ora9ao; os 

indefinidos podem aparecer sozinhos e, neste caso, s6 n乞o se confundem com o 

pronome pelo auxlio que lhe emprestam os entornos linguisticos; 

c) ao valor atualizador do artigo definido, pois identifica o objeto designado pelo 

nome a que se liga 

Al6m destas considera6es, Bechara trata o artigo indefinido, citando seu 

emprego. Emprego, neste caso, deve ser entendido como sentido e, porque o indefinido 

apresenta vrias possibilidades de sentido, o autor seleciona as seguintes 

a) usa-se o artigo indefinido para aclarar melhor as caractersticas de um 

substantivo enunciado anteriormente com artigo definido (Estampava no rosto o 

sorriso, um sorriso庇criana); 

b) pode adquirir significaao enftica, chegando at6 a vir acompanhado de 

ora9ao com que de valor consecutivo, como se no contexto houvesse um tal (O 

instrumento ' de umaPreciso a功nirvel; Fabudbuma maneira, que ps medo nos 

cora6e跳  

c) denota aproxima9ao, antes de numeral (Esperou uma meia hora; Ter uns 

vinte anos de idade); 

d) dispensa-se o artigo indefinido antes de pronome de sentido indefinido (certo, 

tal, outro, etc.),salvo quando a 6 nfase o exigir (Depois de certa hora no o 

encontramos em casa); antes de adv6rbio to e de certas locu96es adverbiais (com voz 

surda); antes de substantivo que funciona como predicativo do verbo ser (Voc ' 

homem de bem); 

e) ocorre como correlativo de outro em sentido distributivo (Um irmdo ia ao 

teatro e outro ao cinema); 



40 

f) na expresso um como (uma coisa como, um ser como, uma espcie de), um 

concorda com o substantivo seguinte (Fez um como discurso, Proferiu uma como 

pritica). 

2.2.3 0 Pronome Indefinido 

O conceito geral de pronome citado pelo autor 6 : 

"（…）  a classe de palavras categoremticas que rene 
unidades em nmero limitado e que se refere a um significado 
lxico pela situaao ou por outras palavras do contexto. 

"De modo geral esta referncia 6 feita a um objeto 
substantivo considerando-o apenas como pessoa localizada do 
discurso" (1999, p. 162). 

Este autor considera, assim como os demais gramticos, trs pessoas do 

discurso, porm a 1a eu (falantの e a 2a tu ⑩uvinte) so determinadas do discurso, 

enquanto a 3a 6 indeterminada,6 outra pessoa que no partic加a da reia戸o 

comunicativa. 

Os pronomes indicam dixis25, e dixis6 entendida como o apontar para. So 

indicadores, determinados ou indeterminados, de uma dixis contextual ou de uma 

dixis ad oculos (elemento presente ao falante). A dixis6 anafうrica se o elemento j 

foi enunciado ou concebido, ou catafrica se o elemento ainda nao foi enunciado ou 

no esta presente no discurso. 

Segundo Bechara, a dixis tambm envolve a 33 pessoa do discurso, mas em 

oposi9ao a eu e tu. Por este motivo, em portugues, distingue-se localizado 

indeterminada (aqueり, localizado determinada (aquele alひ  e localiza戸o 

imediatamente determindvel (aquele @. 

Os pronomes podem ser absolutos ou adjuntos. Sao absolutos se, como os 

substantivos, funcionam como ncleo do sintagma nominal; so adjuntos se estao junto 

a um ncleo, tal como o adjetivo, o artigo e o numeral. 

25 E importante a no9ao de dixis para esclarecer pessoas do discurso, por6m no trabalho que 
realizaremos o entendimento da no9ao sera distinto do apresentado pelo autor. 
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Entre os pronomes indefinidos, sao incluidos os artigos indefinidos. Pronomes 

indefinidos so "os que se aplicam a 3a pessoa quando tem sentido vago ou exprimem 

quantidade indeterminada" (1999, p. 168). 

Bechara divide os pronomes indefinidos em substantivos ー  algu'm, ningu'm, 

tudo nada, algo, outrem ~ e em刈etivos~cada, nenhum, outro, um, certo, qualquer, 

algum, cada. O pronome indefinido um 6 substantivo nas express6es cada um, qualquer 

um; se for adjetivo,6 chamado de artigo indefinido. Os pronomes substantivos sao 

invariveis; os adjetivos sきo variveis, exceto cada. Qualquer 6 varivel apenas em 

nmero. Outro tamb6m pode aparecer isolado. 

Os pronomes indefinidos que expressam quantidade indeterminada sao muito, 

mais, menos, pouco, todo, algum, tanto, quanto, vrio, diverso. Todos sao variveis, 

exceto mais e menos. 

H pronomes indefinidos com sentido distributivo: quem...quem, qual...qual, 

um...ouかo. 

Certo e algum so exemplos de palavras que, pela posio, tem o sentido e a 

classificaao alterados: certo pode ser pronome indefinido ou adjetivo; algum anteposto 

ao substantivo significa certo, e posposto, nenhum. 

Bechara lista locu96es pronominais indefinidas e, ao tratar pronomes 

interrogativos, aponta-os como pronomes indefinidos interrogativos, assim como afirma 

que os relativos sem antecedentes tamb6m podem ser considerados relativos 

indefinidos. 

Quanto ao emprego, o pronome indefinido pode estender a sua significa o a 

todos os indivduos de uma classe (Todos os homens so bons, Cada livro deve estar no 

seu lugar,Qualquer falta merece ser punida) ou a significaao pode estender a um ou a 

alguns indivduos由uma classe (Certas p肌asficaram em branco, Dai surgiro outros 

enganos). 

Para estabelecer o emprego dos indefinidos, Bechara seleciona os principais.E o 

que passaremos a apresentar. 
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Sobre o emprego de algum, diz que, anteposto ao substantivo, tem valor positivo 

(Recebeu algum recado importante); posposto, tem valor negativo (Resultado algum 

saiu do inqurito), ocorrendo em frases nas quais ja existem express6es negativas, em 

interroga6es orat6rias ou depois de substantivos precedidos de preposi9乞o sem (Era 

pessoa sem escrpulo algum). 

Algo esta sendo substitudo pela expresso alguma coisa (Ters algo para 

contar-me?). Algo (ou alguma coisa)6 freqentemente empregado como adv6rbio (A 

situado est algo perigsa, A leitura deixou-lhe impresso alguma coisa agradiveD 

Seu significado quantitativo (tamb6m o de alguma coisa) favorece o aparecimento da 

proposi9ao de com valor partitivo (No h algo de novo, Alguma coisa de novo deve 

acontecer hoje). A preposi9乞o junto de adjetivo o transp6e a classe do substantivo e, por 

atra o, este pode concordar em genero e nmero com o nome sujeito do verbo 

(Apresenta-lhe estas desculpas que tm algo de engraadas, De repente safram umas 

idias alguma coisa de ridculas) 

O pronome cada tem os seguintes empregos 

a) junta-se a substantivo singular, a numeral coletivo e a express6es formadas 

por numeral seguido de substantivo plural (Uma iluso gemia a cada canto...; Cada 

sculo possui seusんフ nens importantes; Iセzprova em cada trinta dias); 

b)6 usado combinado com cada um, cada qual; 

e) sem substantivo, em lugar de cada um, n豆o deve ser empregado nas 

referencias a nomes expressos anteriormente. (O autor p6e em dvida tal regra e cita, 

como exemplo, Os livros custam trinta cruzefros cada). 

d)6 invarivel, mas a concord含ncia do verbo com o sujeito se processa 

normalmente (...cada dois dias levam...); 

e) tem valor intensivo, contando com entoa9o expressiva (Conta cada 

histうria!). 
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Para o emprego de certo, Bechara estabelece que: 

a) quando antecede o substantivo,6 , na lngua moderna, exciusivamente 

pronome indefmido u vida celibatria podia ter certas vantagens. . J; 

b) havendo e nfase, poder aparecer um certo, expresso recriminada, com 

exagero, pelos gramticos; 

c) posposto ao substantivo,6 adjetivo (Tenho certos amigos que ndo so amigos 
certos); 

d) quando vem anteposto a nome que exprime qualidade, propriedade ou modo 

de ser, atenua o que, na significaao do substantivo, haja de demasiado absoluto (Goza 

de certa reputacdo de talento, A pera tem uma certa novidade). Nesta significaao 

equivale a algum, se aproxima dos quantitativos indefinidos. 

O pronome indefinido nenhum: 

a) refora a negativa no, podendo ser substitudo por algum (No tnhamos 

nenhuma dlvida al'aquele momento); 

b) anteposto ao substantivo, nao representa e nfase; para avivar a nega o, deve 

ser posposto (...no cedi cousa nenhuma, nem cedo); 

e)6 flexionado, ao referir-se a plural (...espero que no sero nenhuns feiti os...) 

d) pode adquirir valor afirmativo (= qualquer) em frase afirmativas (Mais do 

que nenhum homem, ele traba屈ava para a tranquilidade), 

e) nenhum generaルa a negaao (No tenho nenhum livro); nem um se refere 

unidade (No tenho nem um livro, quanto mais dois). 

Todo concorda em g6nero e nmero com o substantivo ou pronome a que serve 

de adjunto adnominal. No singular e anteposto a substantivo ou adjetivo substantivado, 

vale por cada, qualquer ou inteiro, total, podendo ou n豆o vir acompanhado de artigo. 

Assim, no singular, pode referir-se tanto a totalidade distributivamente de um conjunto 

plural (Todo homem' mortal = todos e cada um dos homens), como a totalidade,a 
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integralidade de um indivduo, de um singular (Todo o homem ou Todo homem' 

pecado e misria). 

Em Portugal, nao se faz distin9乞o entre cada/qualquer e inteiro/total, usando-se 

sempre todo seguido de artigo; modernamente, no Brasil, no primeiro sentido, dispensa- 

se o artigo (Todo homem ' mortal), e, para o segundo, o artigo 6 obrigat6rio (Toda a 

casa pegou fogo), entretanto, devido a vacila 乞o ocasionada pela fusao por crase da 

vogal final de todo e toda com o artigo, diz-se indiferentemente todo, todo o e toda, 

toda α．  

Todo indica a totalidade numrica, isto6 , qualquer indivduo da classe, quando 

seguido de oraao adjetivada por o, ou do pronome aquele (Todo o que sofre...) 

Todo, seguido de um, denota intefro, total, nをo havendo vacila o quanto ao uso 

do artigo (todo um dia, toda uma cidade). Esta constru9をo6 rejeitada por puristas 

Todo no singular e posposto ao substantivo expressa totalidade (o homem todo, 

α casa toc1り，  

Nas express6es de reforo enftico ou de valor superlativo - todo o resto, toda a 

soma, todo o mais, a toda a pressa, etc. -, o uso do artigo 6 obrigat6rio entre os 

brasileiros. 

No plural, antepostos ou pospostos, todos e todas exigem a presena de artigo, 

desde que o substantivo nao esteja precedido de adjunto que o exclua (todos os alunos, 

todas as revises, osaんnos l（扇'5, tc扇bs estes casos, todas elas) 

Todos pode ou nao vir acompanhado de artigo se a totalidade num6rica estiver 

definida por um numeral referido a um substantivo explcito ou subentendido (todo um, 

todos dois ou todos os dois), sendo mais comum a presen9a de artigo se o substantivo 

estiver expresso. 

Todos pode ser interpretado em sentido distributivo, com valor aproximado de 

cada, devido a significa9ao de certos verbos em determinados contextos (...deviam ser 

obrigados os ministros a mudar de rua e bairro todos os trs meses, isto6 ,acada irお  

meses, de trs em trs meses). 
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Todo pode ser empregado adverbialmente, com valor de inteiramente (...estou 

todo absorvido pela minha mgoa). Pode concordar, por atra9乞o, com a palavra a que se 

refere (O professor'todo ouvidos, Ela'toda ouvidosり  

Sobre o pronome indefinido tudo,6 afirmado que se refere s coisas 

consideradas em sua totalidade ou conjunto e, normalmente, se apresenta como termo 

absoluto, desacompanhado de determinado (Nem tudo esti perdido, Poe a esperana 

em tudo). O seu emprego absoluto apresenta duas exce96es pois funciona como adjunto 

quando se combina com os demonstrativos isto, isso, aquilo (Tudo isso' possvel, Isso 

tudo'possvel, Onde voc comprou tudo aquilo?), ou com a ora9乞o adjetiva 

substantivada pelo artigo (Desconhecemos tudo o que eles disseram) 

2.3 CONSIDERACOES 

Os trabalhos de Celso Pedro Luft e de Evanildo Bechara representam uma 

rea9ao, ainda que timida, s dificuldades apresentadas pelas gramticas tradicionais 

Luft caracteriza sua gramtica como moderna, baseado em crit6rios que prop6e para a 

classifica9瓦o das gramticas, pois assim entende as que buscam em teorias linguisticas a 

fundamenta9ao para o tratamento das quest6es gramaticais. A obra de Bechara, apesar 

de ja incluir este adjetivo em seu titulo antes da reformula 乞o feita, tamb6m se enquadra 

entre as que assim se configuram, pois este autor inclui em seu texto vrias no96es que 

tm origem na linguistica 

Luft se apresenta como um ecl6tico, pois rene o que considera vlido ap6s a 

consulta a varios linguistas, mas tamb6m 6 algu6m que prefere manter liga6es com a 

NGB, ja que seu livro destina-se principalmente a professores e alunos. Dizemos que 

Luft promove deslocamentos 

Lendo a Introdudo da Moderna Gramtica Brasileira, realmente constatamos 

as diversas influ6ncias mencionadas por Luft ー  as no96es de inatismo, de esquema e 

norma, de lingua e fala, de linguagem verbal e n乞o-verbal, os elementos do circuito da 

comunicado, etc. -, todavia, lendo ainda a Introdu戸o e as diversas partes de sua 

gramtica, fica evidente que a contribui9ao maior 6 relativa a gramtica gerativa, e o 
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prprio conceito de gramtica apresentado pelo autor e transcrito em nosso trabalho 

comprova isto. 

Ao estudar as classes de palavras, Luft prop6e uma altera きo: separar os crit6rios 

sinttico e semntico. Critica a NGB, que rege as gramticas normativas, pela mistura 

destes crit6rios, questiona a existencia das dez classes, todas hierarquicamente iguais, e, 

com base em classificaao binhria, as redistribui, argumentando pela existencia de 

centrais, a dos verbos, que se op6e a dos (pro)nomes, segundo crit6rio semntico. A 

classe dos (pro)nomes, e agora o crit6rio 6 sinttico, inclui substantivos, adjetivos e 

advrbios. 

Em rela 言o s classes que nos interessam neste trabalho, tamb6m faz 

reformula6es, pois agrupa pronomes indefinidos, artigos indefinidos e numerais em 

uma s classe: a dos determinantes. Distingue as palavras que exprimem quantidade 

(chama~as de numerais e os classifica em definidos e indefinidos) dos artigos 

indefinidos e demais pronomes indefinidos, diferenciaao j proposta por Said Ali em 

sua Gramtica Secundria da Lingua Portuguesa, que separa os numerais (ou 

quantitativos) definidos dos numerais (ou quantitativos) indefinidos. Tamb6m inclui, 

entre os pronomes indefinidos, alguns advrbios. 

Embora todas estas mudanas quanto a distribuiao das palavras em classes, o 

autor mant6m, ao lado de sua proposta, conceitos e classificaao apresentados pelos 

gramticos tradicionais. Na se9ao dedicada ao estudo dos numerais, por exemplo, 

primeiro cita o conceito de praxe, bem como a subclassiflcaao - cardinais, ordinais, 

multiplicativos e fracionrios - e, ap6s, apresenta uma proposta de reclassifica o. 

Procedimento muito semelhante adota, tamb6m, em relaao aos pronomes indefinidos: 

no abandona as prticas usiiais, promovendo acrscimos ao que se encontra em outras 

gramaticas. 

Luft, se comparado aos autores de gramticas normativas, adota uma posio 

intermediria: faz altera6es, e algumas sao pontuais, mas, s vezes, faz simples 

acrscimos, apresentando o antigo e o novo lado a lado. Se esta 6 uma tentativa de nao 

desestabilizar o leitor, acostumado aos procedimentos das gram豆ticas tradicionais, e de 

introduzir uma nova posio relativa aos estudos gramaticais, consideramo-la vlida. 
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A outra gramtica analisada neste capitulo 6 a de Evanildo Bechara. Na 

Moderna Gramtica Portuguesa (edi9o de 1999, revista e ampliada), seu autor se 

disp6e, no plano te6rico, a fazer uma descri9乞o atwilizada da lngua e, a partir do exame 

de um grande nmero de fatos gramaticais, apresentar orienta6es normativas. Por esta 

disposi9谷o, contida no Preficio da 37'Edido, poderamos dizer que esta gramtica,a 

semelhana da de Celso Pedro Lull, contempla duas fun6es: neste caso, a de descrever 

e a de normalizar. Cremos, entretanto, que isto no esta totalmente adequado ao atual 

trabalho de Bechara. 

Verifiquemos o que o autor entende por gramtica normativa: 6 pedag6gica e 

apresenta "os fatos recomendados como modelares da exemplaridade idiomtica para 

serem utilizados em circunst含ncias especiais de convvio social" (1999, p. 52). Quantoa 

primeira caracterstica, o conceito de Bechara se afina com o dos gramticos que tem 

como objetivo a normatiza9ao; quanto え  segunda, no 

As regras ditadas pelas gramticas que s乞o conhecidas como normativas, so 

extensivas a toda e qualquer situa o de uso da lingua, a pretensao 6 homogeneizar, 

regular o uso para que se escreva e fale bem; Bechara prop6e que sejam apenas 

consideradas as circunstncias especiais de convvio social, admitindo, assim, a 

exist6ncia de outras circunstncias e, portanto, de outros usos que no o exemplar, mas 

os corretos, os que esto de acordo com maneiras de falar. 

Com rela9をo a teoria gramatical, Bechara, assim como Lull ja o fez, critica 

procedimentos que nao distinguem crit6rios e reformula a classifica9乞o a partir do 

semntico. A classifica9ao das palavras por ele proposta 6 embasada na referncia. 

Para o autor referncia esta associada a representa9乞o intermediada pela lingua 

o referente 6 o mundo das coisas, e a lngua "classifica a realidade segundo interesses e 

atitudes humanas". E a partir da referncia que se estabelece o sign/lcado lexical, ou 

seja, "o qu6 da apreens乞o do mundo extralinguistico".E "do que tem exist6ncia" que 

deriva a primeira classe de palavras, as palavras lexemticas, que abarcam substantivos, 

verbos e adv6rbios (1999, p. 109) 
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Os pronomes tamb6m sao considerados sob esta no9乞o de referencia. Sをo 

palavras categoremticas cujo referente no6 o extralingiiistico, mas o discurso; sao, 

portanto, formas vazias que s6 adquirem significaao "pela situa9乞o ou por outras 

palavras do contexto" (1999, p. 162). Associada a esta forma de aquisi9ao do 

significado, Bechara apresenta a no9o de dixis, por ele entendida como o ostensivo, o 

apontar para, a d/xis ad oculos. Neste sentido, os pronomes s乞o indicadores e dizem 

respeito a situa 乞o de discurso. Ao lado desta no9乞o de d6ixis, ha ainda a de dixis 

contextual, o significado atribuido por meio da rela9ao a outras palavras, classificada, 

ainda, como anafうrica ou catcグ6rica. 

Da no9o de deixis decorrem a de pessoas do discurso: a 1a e a 2a, 

correspondentes ao falante e ao ouvinte, sao determinadas do discurso; a 3a6 

indeterminada e se op6e s demais porque refere outra pessoa que no eu e tu. Os 

pronomes indefinidos, que incluem os artigos indefinidos, sao os que se aplicam a 3a 

pessoa quando tem sentido vago ou exprimem quantidade indeterminada 

Mesmo que questionemos a no9ao na qual se ap6ia para tratar a classifica9ao das 

palavras - porque entendemos referncia sob outra 6 tica -, no podemos negar que 

Bechara qualifica sua gramtica. Embasa a classificaao na rela9をo referncia- 

significado e a mant6m ao longo de seu trabalho. Examinando os v自rios aspectos sobre 

os quais recai nossa aten9ao, ou seja, a classifica9乞o geral das palavras, o conceito de 

artigo, o de pronome e o de pronome indefinido, notamos que o autor interliga os varios 

assuntos, sempre sob o mesmo enfoque, o semntico. Isto representa uma facilita9をo 

para o leitor no sentido de compreender a distin9ao estabelecida entre as classes e as 

caractersticas internas de cada uma. O trabalho representa, em rela 乞o ao existente, n乞o 

s6 atualiza9ao, mas ousadia, ainda que possa ser refutado pela posi9ao te6rica assumida 

Luft e Bechara, embora n乞o apresentem propriamente uma contribui9乞o para o 

nosso estudo, principalmente porque se postam ao lado de teorias diversas da que 

propomos, realizam um trabalho inovador. Escrevem voltados para o ensino da lingua, 

inclusive para estudantes dos nveis fundamental e m6dio, e se prop6em a atualizar 

Esta atualiza9ao, se assim o que fazem pode ser chamado, implica, em Luft, procurar 

corrigir o que, em termos de conceitos e classifica96es, segundo sua concep9乞o, nをo est 

bem formulado; em Bechara, que divide sua gramtica em teoria gramatical e 
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descrio e normatiza o, implica dissociar situa6es em que a lngua culta deva ser ou 

no usada e, alm disto, inserir, no s6 no capftulo inicial, mas tamb6m nos demais, 

alguns fundamentos tericos que objetivam tratar com mais propriedade e coerencia 

conceitos formulados pela teoria gramaticaL Seus trabalhos fazem a mediaao entre a 

tradio, o que incessantemente se repete, e um novo ponto de vista dentre os tantos 

surgidos nas h ltimas d6cadas. 

Tendo examinado trabalhos que se situam neste intervalo, resta-nos voltar a 

atenao para aqueles que, fundamentados em uma teoria lingiiistica, visam 

exclusivamente descrever os ftos da lingua. Como as gramticas que nos propomos a 

ler tem tal objetivo, nossa hip6tese 6 que se encontram mais prximas do que 

estabelecemos como proposta de estudo. 



3 0 TRATAMENTO DOS INDEFINIDOS EM GRAM TICAS 

DESCRITIVAS 

As obras aqui examinadas s谷o quatro. Por serem gram 貞ticas, por realizarem uma 

descri9ao da lngua e por embasarem esta descrio em uma teoria linguistica, foram 

por ns reunidas, porm este ltimo aspecto tambdm as distingue, da porque cada uma 

constitui uma subse9o. 

Dos trabalhos analisados, o de Jos6 Rebouas Macambira, A Estrutura Moifo- 

Sinttica do Portugus, exige uma justificativa para constar neste capitulo. Apesar de 

seu autor no o intitular e no o postular gramdtica,6 feito um estudo amplo dos fatos 

da lngua, tal como as gramticas o fazem. Alm disto, na parte que exige nossa leitura, 

as tradicionais classes gramaticais, embora mere9am uma reclassifica o decorrente de 

pressupostos tericos, sao mantidas, cada uma constituindo uma diviso de capftulo, 

tendo sido conservada a nomenclatura adotada pela teoria gramatical. Todos estes fatos, 

portanto, aproximam a obra de Macambira das demais gramdticas e nos autorizam a 

inseri-la aqui. 

Os autores dos outros trabalhos os dizem gramdticas, situando-se em teorias 

lingu isticas nao compativeis entre si: o de Maria Helena Mira Mateus (et al.), a 

Gramdtica da Lngua Portuguesa, nas se96es em que trata as palavras que expressam 

indefmi 9 ao, adota princpios da lgica formal; o de Mrio Perini, a Gramdtica 

Descritiva do Portugues, se associa a teoria gerativista; e o de Maria Helena de Moura 

Neves, a Gramdtica de Usos do Portugus, dedica-se ao estudo dos usos, elegendo um 

corpus oriundo de material escrito. 

BibUoteca S鴛二'c 鷲、鷺  r .. 
UF×Gs 

“→ 
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Estes trabalhos nos interessam por serem gramticas, dando, assim, continuidade 

aleitura que estamos fazendo; por apresentarem descri きo dos fatos da lngua, o que 

pretendemos fazer; por decorrerem da aplica o de uma teoria ling厳stica que, mesmo 

no condizente com a que escolhemos, nos confere a possibilidade de estudo 

semelhante, e, talvez, por algum destes aspectos, alguma contribui9言o para o nosso 

estudo poder ser dada. 

3.1 UMA DESCfflCAO DE CUNHO ESTRUTRALISTA 

Jos6 Rebouas Macambira inicia seu trabalho ー  A Estrutura Morfo-Sinttica do 

Portugues -, distinguindo algumas no96es que sao bsicas para o estabelecimento de 

crit6rios a partir dos quais sero classificadas as palavras, ou que sero referidas ao 

longo das classifica96es. O autor explicita os conceitos de forma, funぐdo e sentido, e 

esclarece diferenas entre sistema aberto e sistema fechado e entre forma livre e forma 

presa. 

A no9o de forma corresponde a existencia de um ou mais fonemas que tem 

significa o. Com  base na forma, classificam-se palavras, considerando-se categorias 

gramaticais - a flexo ー, ou a cria o de novas palavras - a derivado. Crit6rio formal 

tamb6m pode ser dito critrio m6rfico ou morfol うgico. 

Por fun9o entende-se a rela9ao entre palavras. Dizer funcional 6 dizer sinttico: 

estabelecem-se rela6es de interdependncia entre as palavras. 

Sentido relaciona-se a semntica, a significa o das palavras. Pode ser 

gramatical, distinguindo os elementos que comp6em um paradigma, ou lexical, 

entendido como sentido bsico, comum a todos elementos de um paradigma. 

O autor, considerando divergencias entre linguistas quanto a ado9ao de crit6rio 

semntico para a classifica9ao das palavras, assume a seguinte posio: 

"(...) a significaao deve ser usada como simples ponto de 
referncia, somente para fazer a oposkao igual/diferente, e no 
para conceituar esta ou aquela palavra(...); s6 excepcionalmente 
e com muita cautela,6 que ousamos socorrer-nos do crit6rio 
semntico como elemento classificat6rio" (1997, p. 21). 
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Fazem parte do sistema aberto os substantivos, adjetivos, verbos e advrbios 

nominais. Sきo grupos de palavras que tem a possibilidade de altera 谷o quantitativa, 

mediante o acrscimo de novas palavras. Inversamente, o nmero de palavras 

pertencentes ao sistema fechado n豆o apresenta modifica o. Artigo, numeral, pronome, 

advrbio pronominal, preposio, conjun 谷o e interjeiao participam do sistema 

琵chado. 

Sistema aberto corresponde a semantema (nomenclatura utilizada por Vendryes) 

ou lexema (termo empregado por Boris, Cantineau e Martinet); sistema fechado abarca 

formas gramaticais, os morfemas (Vendryes), que interessam a gramtica por serem 

termos funcionais ou instrumentais. 

Outro aspecto para a classifica o das palavras que constituem uma lingua, 

considera o discurso: as que podem aparecer sozinhas no discurso, especialmente em 

uma pergunta ou em uma resposta so chamadas formas livres, as que nao apresentam 

tal caracterstica sao formas presas. Alguns lingistas consideram palavra apenas as 

formas livres. Sao os substantivos, adjetivos, verbos e advrbios nominais. Os artigos, 

certos pronomes, as preposi6es e as conjun6es sao tomados como formas presas. 

A partir destas distin6es que servem, no trabalho de Macambira, como critrios 

para classifica o, s乞o estudadas, em cada captulo, as tradicionais classes de palavras. 

Cada se9きo apresenta trs subse96es independentes, que tratam de morfologia, sintaxe e 

semntica. 

3.1.l oArtigo 

Morfologicamente, o artigo 6 classe que nao se distingue das demais. Flexiona- 

se em genero e nmero, tal como substantivo, adjetivo, pronome e numeral. No admite 

sufixos aumentativos e diminutivos, nem sufixos superlativos, neste aspecto 

apresentando caractersticas semelhantes s do pronome. Apresenta oito釦rmas 一 o, a, 

os, as, um, uma, uns, umas - que se resumem praticamente em duas - o, um - j que as 

demais correspondem a flexo de genero e de nmero. 

Sintaticamente, os artigos sao formas presas. Precedem o substantivo 

imediatamente ou mediatamente, constituindo com eles um sintagma. 



53 

Assim como outros lingUistas que sao por ele citados, Macambira 6 partidrio da 

incluso dos artigos, pronomes e numerais em uma s6 classe, baseando-se no seguinte: 

の se em frases como O cavalo branco'bravo, ao passo que o negro' manso, o 

substantivo cavalo esta subentendido na segunda oraao, e negro 6 adjetivo que 

modifica o substantivo elptico; em outra, como Teu gabinete' moderno, mas o de 

Cludio ' mais arejado, o n豆o 6 classificado como artigo, mas como demonstrativo, 

apesar de a situaao ser paralela a anteriormente apresentada; 

句em Escapou um amigo de Jarbas, um de Luciano e outro de Abelardo, apesar 

de a segunda ocorrncia de um ser considerada como demonstrativo devido a presena 

de outro, que ocupa a mesma posiao sinttica, um em um amigo de Jarbas suscita 

dvidas quanto え  classificaao - artigo, pronome ou numeral - considerando-se a frase 

Teu gabinete'moderno, mas o de Cludio'mais arejado e tamb6m a possibilidade de 

classific-lo como numeral ser razoavel; 

c) a distribuio sinttica de artigo, pronome e numeral em os bons amigos (= os 

amigos bons), dois bons amigos 什dois amigos bons), meus bons amigos 什meus 

amigos bons), estes bons amigos什estes amigos bons), que bons alllなos什que amigos 

bons), alguns bons amigos什aZguns amigos bons). 

Semanticamente, a tese de que o artigo deva ser estudado na classe dos 

pronomes adquire maior sustentaao porque no s6 o artigo particulariza ou generaliza o 

substantivo - papel que the 6 atribudo enquanto classe -, outras palavras como meu e 

qualquer tamb6m o fazem. 

3.1.2 0 Pronome 

Sob o aspecto mrfico, o pronome no aceita sufixos aumentativos e 

diminutivos, superlativos e o adverbial~ mente, o mesmo ocorrendo com o artigo e o 

numeral. Neste sentido, algumas observa6es sao feitas pelo autor com o intuito de 

comprovar que artigos, numerais e pronomes comportam-se de modo semelhante, 

podendo constituir uma h nica classe: 
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a) alguns pronomes admitem familiannente os sufixos -inho, -ssimo, -do 

(tudin瓦  nadin厩  mesmssimo, muito), porm ne就es casos -inho no quer dizer 

pequeno, ー ssimo no quer dizer muito， ーdo no quer dizer grande; 

b) muitssimo e pouqussimo, que aceitam -ssimo significando muito, pertencem 

aclasse dos adjetivos; 

e) certo, pr4prio, vrio, diverso, semelhante, que admitem o sufixo -mente, neste 

caso no so pronomes, mas adjetivos. 

Morfologicamente, o pronome 6 definido como "um tipo de nome que admite a 

oposio de pessoas gramaticais" (1997, p. 54), considerando-se nome como 

substantivo e adjetivo: 1a pessoa definida, oposta え  2a pessoa definida, 1a e 2a pessoas 

definidas, opostas a 3a pessoa definida, 1a, 2a e 3a pessoas definidas, opostas a 3a pessoa 

indefinida (eu, tu, ele opostos a algum etc.; meu, teu, seu opostos a alheio; este, esse, 

aquele opostos a outro e qualquer). As formas pronominais no se distinguem por meio 

de flexo, mas por heteronmia ou suple9o. 

Sob o aspecto sinttico, os pronomes compreendem duas subclasses: a dos 

pronomes substantivos, que no se articulam com o substantivo, e a dos pronomes 

adjetivos, que se articulam com os substantivos,a semelhana de adjetivos. Articula o 

implica concordncia, excetuando-se cada que, embora adjetivo,6 invarivel. 

So pronomes substantivos: 

の os pessoais definidos (eu, me, mim, migo; tu, te, ti, tigo; eke瓦 se, si, sigo, o, 

a, 訪e; nくうs, nos, fosco; vs, vos vosco; eles, elas, se,鵬 sigo, os, as, 販es; os pronomes 

de reverencia) e os pessoais indefinidos (algu'm, ningu'm); 

b) os demonstrativos definidos (isto, isso, aquilo) e os pessoais indefinidos 

(outrem, ai); 

e) os relativos definidos (que) e os relativos indefinidos (quem, que); 

のos numerais indefinidos (tudo, nqda, algo, cada, um, cada qual, qualquer 

um). 



55 

A esta classificaao, Macambira acrescenta que: 

a) ai 6 arcaico, e quer dizer outra coisa; 

b) algum, ningu'm, outrem, quem nao sao pronomes pessoais porque n豆o sao 

puros, apresentam idia de indefinido; 

c) tudo 6 pronome adjetivo em tudo isto, tudo isso, tudo aquilo, tudo o. 

Sao pronomes adjetivos: 

a) os possessivos definidos (meu, teu, seu, nosso, vosso com plurais e femininos 

correspondentes) e os possessivos indefinidos (alheio, alheia, alheios, alheias); 

b) os demonstrativos definidos (o, este, esse, aquele, tal, mesmo, prprio, 

semelhante com os femininos e plurais correspondentes) e os demonstrativos 

indefinidos (outro, qualqueiう；  

e) os relativos definidos (cujo, o qual, quanto com os femininos e os plurais 

correspondentes) e os relativos indefmidos (quanto, quantos, quanta, quantas); 

のos numerais definidos (um, dois, trs; primeiro, segundo, terceiro; duplo, 

triplo; meio, tero, quarto; se for o caso, com os femininos e plurais correspondentes) e 

os numerais indefinidos (nenhum, correspondente a cifra zero; um, algum, certo, 

correspondentes a cifral;cada, diversos, muito, pouco, todo, vrios conl免mininos e 

plurais correspondentes, se for o caso); 

e) os interrogativos indefinidos (que, qual, quanto com os femininos e plurais 

correspondentes). 

Sao feitas as seguintes observa96es a partir da listagem apresentada: 

a) n豆o 6 comum o emprego de quanto(s), quanta(s) como pronome adjetivo; 

b) os pronomes adjetivos sao geralmente variaveis, os pronomes substantivos 

nao o sao; 
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e) considera-se adjetivo o pronome que se articula com substantivo 

subentendido; 

d) a lingua distingue modicamente pronome substantivo e pronome adjetivo 

correspondente, apresentando pareihas opositivas (isto e este, isso e esse, aquilo e 

aque阿outrem e outro, algu'm e algum, ningudm e nenhum); 

e) todo nome que possa preencher a lacuna apresentada em 	filme foi bom ou 

....filme foi bom? pertence a subclasse do pronome adjetivo; assim artigo e numeral 

podem ser considerados pronomes, embora o ordinal, o multiplicativo e o fracionrio 

no se enquadrem propriamente no que foi proposto. 

Considerando o aspecto sem含ntico, o autor reapresenta as classifica6es ja feitas 

por ocasio do estabelecimento de subclasses para pronomes substantivos e pronomes 

adjetivos, acrescentando que denotam "a idia de pessoa, posse, dxis, referncia, 

nmero ou interrogado de maneira precisa ou de maneira vaga" (1997, p. 59). 

Das observa6es feitas, a maioria ja constante no aspecto anteriormente citado, 

podem ser destacadas as seguintes: 

a) no se pode negar que algu'm seja pronome pessoal, pois indica pessoa 

(Quem bated porta? Eu ou algu'm); 

b) o possessivo indefinido alheio6 sempre posposto ao substantivo; 

c) outro e qualquer sao demonstrativos, apesar de a gramtica incluf-los entre os 

indefinidos, pois outro sign jfIca nem este, nem esse, nem aquele, e qualquer 

corresponde a tanto este, como esse ou aquele; 

d) o pronome relativo definido tem por antecedente um pronome de?, 2a ou 3a 

pessoa; o relativo indefinido tem antecedente que 6 apenas concebivel; 

e) os numerais indefinidos, que a gramtica apresenta como pronomes 

indefinidos, denotam imprecisamente a id6ia de nmero; 
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f) o pronome nao Se refere apenas ao nome, mas tamb6m ao verbo e a prpria 

ora 含o(I伽far, sempre o desダ i; Cumpriste o dever, o que muito nos honr り．  

3.2 UMA DESCRI叫O BASEADA EM PRINCPIOS DA L6GICA FORMAL 

A Gramdtica da Lngua Portuguesa, de acordo com suas autoras, destina-se a 

estudantes em nivel universitrio e no 6 normativa. Seu objetivo 6 apresentar uma 

descrio ampla do funcionamento do portugus contemporneo, com base em teorias 

linguisticas. E resultado de um trabalho coletivo, sendo que cada uma de suas autoras 

responsabiliza-se pela elaboraao de determinada se9ao ou at6 subse6es, considerando- 

se a especializaao de cada uma. 

3.2.1 Os Nominais e Opera6es de Determina o 

Nesta gramtica, as palavras que sao o objeto de nosso estudo estao arroladas 

nas classes de nominais (entendidos como substantivos ou nomes) e se caracterizam por 

efetuarem opera6es de determina o. As opera6es de determina 豆o permitem que os 

nominais designem um determinado referente numa dada situaao de comunica o. 

Por referncia entende-se o mundo real. Havendo uma relaao entre o que 

expresso e um universo de referncia, as proposi96es devem ser julgadas mediante 

crit6rios de verdadeiro ou falso, compatibilizando-se parmetros enunciativos, 

constitudos por locutor, alocut白rio, tempo, espao, discurso anterior e universo de 

referncia. 

Em determinadas situa6es, podem ser expressas propositalmente proposi6es 

falsas, principalmente porque se estabelecemっ  entre locutor e alocutrio, rela6es de 

poder. Neste caso, as proposi6es devem respeitar o critrio de verossimilhanぐa, ou 

seja, no podem "contradizer os princpios constitutivos do universo de referncia", 

nem ignorar "o conhecimento que o alocutdrio tem do universo do discurso" (1989, p. 

52). 

A falsidade ou a veracidade atribuida a uma proposio encontra-se, tambm, na 

dependencia de um conjunto de conhecimentos ou crenas do locutor e do alocut白rio. 
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Mesmo que a proposio contrarie o universo de referncia, se houver de parte do 

locutor e do alocut白rio uma disposio, ser considerada com tal. 

Certas proposi6es revelam que seu valor referencial depende exciusivamente do 

locutor. Isso ocorre ao comunicar seus pr6prios estados fisicos ou psicolgicos, ao 

produzir atos locutrios comissivos, ao descrever antecipadamente seus 

comportamentos, ao expressar um poder institucional que the foi conferido. 

Em uma teoria que tem o mundo real como referncia, estabelece-se rela 谷o 

entre 叱加os e nominais mediante designado. 

Os nomes prprios, num determinado universo de referncia, designam um 

自nico objeto, assim considerado tanto pelo locutor como pelo alocut自rio. S乞o 

designadores de reノerente fixo e zl nico e, por isto, no admitem determina o, 

complementos ou modificadores de valor restritivo. 

Os nomes comuns, quando no especificados ou complementados, expressam 

intenso, ou seja, nomeiam um conjunto de objetos; por6m, mediante opera o de 

determina o, ou ao serem complementados ou modificados por um restritivo, passam a 

exprimir extenso: designam um objeto particular do conjunto definido por intenso. A 

detenninaao, assim como a complementa 乞o ou a adjunao de termos modificadores, 

tem papel fundamental na atribui9ao de referncia. 

As opera6es de determina9ao exprimem-se, de uma forma geral, atravs de 

especificador e do nmero do nominal. Uma mesma forma morfossinttica pode 

participar de diversas opera6es de determinaao, e o conjunto-base expresso 6 , na 

maioria das vezes, parte do conjunto-base indicado pelo nominal. 

3.2.1.1 Opera6es de Extraao de Partes Singulares No Identificadas26 

A operaao de uma parte singular no identificada caracteriza-se pelo fato de o 

alocutrio no conhecer a que parte especifica do conjunto o discurso se refere. 

26 Nをo sero citadas todas as opera6es apresentadas pelas autoras, mas somente aquelas que iratam de 
palavras ou express6es por elas consideradas como no-definidas, ou as que incluem artigos indefinidos 
ou pronomes indefinidos, na acep9ao das gramticas tradicionais. 
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Quando em um conjunto ocorre a operaao de unia parte no definida, 

distinguem-se o uso especグco e o uso no espec加co ou intensional. 

No uso espec(fico existe um referente. Em Comprei um disco do Reggiani, do 

conjunto-base discos, que comporta discos dos discos do Reggiani, um disco do 

Reggiani 6 uma parte singular no identificada. No uso no especifico ou intensional, 

no h referente e isto pode ser verificado em Quero vIver numa casa com s うto. porque 

o locutor expressa a intenao de vir a operar em um conjunto-base (casas com s うto) 

cuja parte (numa casa com sうto) nao esta identificada nem determinada. 

O uso espec(fIco de uma parte singular no identificada e o uso ndo espec(fico 

ou intensional ainda se direfenciam porque: 

a) o primeiro pode ser elemento inicial de uma cadeia anafうrica (Comprei um 

disco do Reggiani. Neste disco ele canta "Le Dserteur");o segundo, se esta cadeia for 

construida na modalidade factual (Quero viver numa casa com s うto. Essa casa fica 

em...), no pode; 

b) o primeiro 6 compativel com a ocorrncia de certo ou determinado (Comprei 

um certo/determinado disco do ReggianD,o segundo no (Quero viver numa 

certa/determinada casa com s うto); 

c) o primeiro no admite negaao do referente (Comprei um disco do Reggiani, 

mas esse disco no existe), o segundo admite a negaao de um possvel referente 

(Quero viver numa casa com sto, mas se calhar no encontro nenhuma que esteja 

para dUgal・）, 

O uso no espec(fico das express6es singulares indefinidas ocorre com certos 

verbos criadores de mundos possveis (desejar, esperar= ter esperanぐa, querer, etc.) e 

verbos modais (dever, poder, ter de, etc.), verbos de percep9ao e verbos implicativos 

positivos (aventurar-se, conseguir, lembra-se, etc.). 

Tamb6m por meio de express6es partitivas, se expressa que foi extrada uma 

parte de um conjunto, sendo este determinado e defmido, e a parte no defmida (Jodo 

sb conhece uma das praias da costa alen何ana..'). 
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Em Leste um livro de Garcia Marquez?, a expressao singular indefinida admite 

uma interpreta 含o existencial (Leste pelo menos um livro de Garcia Marquez?) e uma 

interpreta きo singular (Leste um e apenas um livro de Garcia Marquez?). No primeiro 

caso, trata-se de um conjunto determinado do qual 6 extraida uma parte singular 

indefinida (que pode ser plural); mas, no segundo, o artigo indefinido funciona como 

numeral cardinal, indicando que a parte do conjunto tem cardinalidade um. 

3.2.1.2 Opera6es de Extra o de Partes Plurais 

Em Vi uns colegas no cinema e Havia alguns salmonetes no mercado, as 

express6es uns colegas e alguns salmonetes sao partes plurais dos conjuntos colegas e 

salmonetes, as quais no so determinadas quantitativamente nem qualitativamente. 

Tamb6m em Vi dois colegas llo cinema e Comprei trs salmonetes no mercado, apesar 

de as partes plurais serem determinadas quantitativamente, as express6es so 

indefinidas, pois qualitativamente no so determinadas. 

Em (1) Vi muitas crianぐas no concerto, (2) Havia poucos livros de lingustica na 

Feira do Livro e (3) 0 p'blico fez bastantes perguntas na conferncia de ontem, h 

partes plurais indefinidas, entretanto estas expresses indicam unia quantificaao 

relativa. Isto ocorre porque: 

a) em (1) h a id6ia de que a cardinalidade da parte plural 6 superior a esperada, 

e em (2) ocorre o inverso:6 inferior; 

b) em (3) a parte piural pode ser interpretada como muitas perguntas ou um 

nlmero suficiente de perguntas, dando a entender que houve participa o do pblico. 

Nestes exemplos, h quantifica o relativa ja que h um referente relacionado a 

um valor esperado, e a informa o dada pela expressao plural indefmida considera este 

valor. 

As express6es plurais indefinidas podem ser apresentadas com uso espec(flco ou 

uso ndo especi7Ico: Espero encontrar salmonetes no mercado;guero ver se compro 

duas camisolas;Ele Pode escrever muitos livros, mas sempre ser um mau escガtor. 
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As express6es plurais indefinidas tamb6m podem vir expressas sob a forma de 

partitivos: Comprei alguns dos salmonetes no mercado. 

3.2.1.3 Opera6es sobre Conjuntos Encarados na sua Totalidade 

Em opera6es sobre conjuntos considerados em sua totalidade, o conjunto-base 

tomado em toda sua extenso. Em frases como O d tomo tem uma estrutura altamente 

complexa,gualquer d tomo tem uma estrutura altamente complexa, As baleias so 

mam feros, Todos os animais so aノetados pela poluido, os referentes so, 

respectivamente, a totalidade de tomos, de baleias, de animais. Nestas express6es, 

verifica-se a e威st6ncia de uma opera戸o de quantfIca9do universal. 

Apesar de a citada operaao efetivar-se indistintamente sobre estes conjuntos, a 

propriedade atribuIda a eles expressa-se de maneira diversa: 

a) nas duas primeiras frases, h uma opera o distributiva, porque a propriedade 

ter uma estrutura altamente complexa 6 atribuida distributivamente a todos os tomos; 

b) nas demais frases, verifica-se uma operaao no distributiva porque ser 

mamjfero e ser afetado pela polui戸o sao propriedades atribuIdas co鳳ivamente a 

baleias e animais. 

Cada, qualquer e, s vezes, todo expressam quantifica9ao universal distributiva; 

todavia cada pressup6e um conjunto pr-construdo (Cada aluno - o Joo, o Pedro, o 

Lus... - teve boa nota); qualquer opera sobre virtuais ou pr -construidos (Qualquer 

dUno 一  o Jodo, o1〕edトo, oLUた．.．ーたye boa nota,9ualquer teoria 9ue sustente essa 

hipbtese'absurda); todo opera sobre co可untos virtuais (Toda teoria que sustente essa 

h4? うtese'absurda) 

O uso genrico de artigos definidos e indefinidos tamb6m diz respeito a 

opera6es de quantifica o universal, sendo o conjunto-base tomado intensionalmente. 

Em Um pardal uma ave, h uma operaao distributiva pois atribui-se ser ave a 

todo elemento que ser pardal:6 o conjunto-base que 6 considerado, e nao os seus 

elementos. Em O pardal' uma ave, tamb6m 6 ao conjunto-base que 6 atribuIda a 
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propriedade Ser ave: toma-se pardais e a cada um dos seus elementos一  pardal - atribui- 

se ser ave. 

Nas lnguas naturais, quando ha uma operaao sobre o conjunto em sua 

totalidade, em geral se considera universalmente nao um conjunto-base, mas uma parte 

deste conjunto, que 6 apresentada no discurso. Em Qualquer amigo do Joo sabe que 

ele adora jazz, Todos os amigos do Jodo sabem que ele adora jazz, esta parte est 

construda implicitamente no enunciado; em Todos os presentes louvaram a atenぐdo do 

diretor anterior, Cada interveniente mail罪stou seu apoiod proposta, esta parte 6 dada 

pelo discurso anterior ou pelo contexto situacional. 

Em gualquer um dos amなos do Joo sabe que ele adora jazz, Cada um dos 

amigos do Jodo sabe que ele adora jazz, o co可unto os amigos do Jodo 6 determinado e 

definido. Este conjunto 6 considerado no discurso e 6 ele que 6 encarado 

universalmente, no o conjunto-base. Alm disto, o conjunto os amigos do Jodo6 

tomado distributivamente, por isto que uma propriedade 6 atribuIda ao conjunto-base. 

3.2.1.4 Opera6es sobre o Conjunto Vazio 

Em Ningu'm tocくm d porta, Nenhum automづvel traba肌αα licor hortel ー  

pimenta, No encontrei nenhuma grα訪a nesse artigo, as express6es ningu'm, nenhum 

automづvel, nenhuma gralha designam a parte vazia (de cardinalidade zero) do conjunto 

considerado pessoas, automづvel, gralha. Do conjunto considerado, no h elemento que 

corresponda a verdade expressa por ter tocado d porta, trabalhar a licor de加rtel- 

P imenta,ルcutor encontrar num artigo 

Em Nenhum dos convidados chegou atrasado, sobre o conjunto dos convidados, 

considerado no discurso,6 afirmado que no 6 verdade que qualquer dos seus elementos 

tenha chegado atrasado, assim como em Nada do que disseste me faz mudar de opinio, 

do conjunto constitudo pelo discurso anterior do alocutrio, afirma-se que no6 

verdade que qualquer dos seus elementos faa o locutor mudar de opiniao. 
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3.2.1.5 Opera6es sobre Massivos 

As opera6es que passaro a ser examinadas, ocorrem em conjuntos que 

expressam grandezas contnuas27. 

Em Bebi vinho no jantar, Bebi pouco vinho n可aαntar, Bebi um copo de vinho no 

jantar, do todo continuo vinho 6 distinguida uma parte quantitativa. Na primeira na 

qual h especificador zero e nominal no singular, de vinho - um todo contnuo ー  foi 

extrada uma parte, sem que se expresse a quantidade determinada; na segunda, a parte 

extraida 6 quantidade inferior ao que o locutor considera como limiar; na terceira, a 

quantidade 6 expressa com precisao (um copo de vinho), porm esta precisao 6 pouco 

rigorosa ja que existem copos de diferentes tamanhos; na 丘  ltima, a referncia para a 

quantidade toma o litro como padro. 

Semelhantes aos exemplos anteriores, so os seguintes: Comi bolo ao jantar, 

Comi muito bolo ao jantar, Comi uma fatia de bolo a万‘1ntar, Comi meio quilo de bolo 

ao jantar, pois bolo6 encarado como um todo descontnuo, embora o nominal bolo seja 

um todo contavel. 

As opera6es que encaram conjuntos coletivamente, podem tamb6m atuar sobre 

conjuntos com grandezas contnuas. Em A corrida aos armamentos d uma ameaa para 

α Humanidade, A flora da serra da Arrbida‘ 妥nica na Pennsula, os coletivos 

massivos, Humanidade e aflora da floresta da Arrbida, designam a parte plena de um 

conjunto (o primeiro, do conjunto definido intensionahnente pela propriedade ser 

humano; o segundo, de um conjunto construdo pelo discurso), enquanto que em Havia 

gente na praia apesar do mau tempo, gente des鳩na uma parte quantitativamente nao 

determinada do conjunto definido intensionalmente pela propriedade ser pessoa. 

Quanto s opera6es que consideram universalmente conjuntos encarados como 

contnuos, pode-se dizer que: 

27 V白rias so as situa96es analisadas pelas autoras nesta seao, entretanto, mantendo os mesmos 
procedimentos relativos ao capitulo, aqui s乞o mencionadas aquelas nas quais as express6es envolvem 
palavras tradicionalmente classificadas como artigos indefinidos ou pronomes indefinidos, ou expressam 
indefini 9ao. 
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a) quando o nome massivo entra numa constru 豆o que designe uma matria 

encarada como um todo contnuo, sem varia o quantitativa nem qualitativa, ele no6 

passivel de ser afetado por nenhum tipo de quantificaao universal: Todo ferro' um 

mineral, Qualquer ferro'um mineral, Um ferro um mineral; 

b) quando o nome massivo ocorre com complementos que definem o conjunto 

considerado como uma parte desta mat6ria, esta parte pode ser encarada de forma no 

distributiva (Todo ferro dessa regio' exportado), e as formas distributiva e genrica 

so impossiveis porque a parte considerada no discurso 6 um todo contnuo, em que no 

se distinguem partes quantitativas nem qualitativas (Qualquer ferro dessa regio' 

e写'ortado, Um ferro dessa regio e写フortado); 

c) quando em um todo contnuo 6 possivel distinguir partes qualitativas, estas 

sao encaradas universalmente de uma forma no-distributiva (Todos vinhos dessa 

regio so bons), distributiva(gualquer vinho dessa regio'bo司 ou genrica (Um 

vinho dessa regio sempre bom); 

d) quando nomes massivos no admitem plural, a inica construao possivel6 

todo(a) o(a) N, para a expresso de uma quantificaao universal no-distributiva, 

porm, quando admitem plural, sendo possivel reconhecer partes quantitativas, pode 

ocorrer a constru9ao todos(as) os (as) N e express6es de quantifica9ao distributiva e 

genrica, pois tais opera6es exigem que a parte da grandeza considerada no discurso, 

ainda que tomada como no discreta, possa ser encarada como um conjunto de partes 

quantitativas e/ou qualitativas a que uma dada propriedade 6 atribuIda no 

distributivamente ou genericamente. 

Se as opera6es visam a parte vazia do discurso, verifica-se que: 

の em No se encontrou nenhum ouro nessa mina, No foi distribuida nenhuma 

dgua aos moradores da aldeia durante a seca, a parte considerada no discurso, 

designada por um massivo, pode ser vazia, porque circunstancializada, o que no ocorre 

em Nopi estudada nenhumaルuna da Pennsula Ibrica; 

句em constru6es partitivas, como em A administraぐdo da empresa ndo pagou 

nenhum ferro que lhepl entregue, No estava nenhuma da gente na praia, o massivo 
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(jrro) e o coletivo massivo (gente) designam grandezas em que nao 6 possivel 

distinguir partes quantitativas nem qualitativas, apesar de este massivo estar 

determinado (que lhe foi entregue) ou definido contextualmente (na praia), mas em 

Nenhum dos vinhos que serviram era bom, ha distinao das partes, ja que o massivo 

admite a qualificaao destas partes. 

3.2.2Estrutura Interna do Sintagma N0mmd 

O sintagma nominal 6 apresentado como constitudo por ncleo, complementos 

e especificadores. 

O ncleo 6 elemento obrigat6rio e determina a concordncia dos especificadores 

e complementos. Os nomes e pronomes ftmcionam como ncleo, e, entre outros 

exemplos, s豆o apresentados os seguintes: (1) Algu'm que tu conheces manda-te 

saudades, (2) Ningu'm apareceu para almoぐar, （刃 Traz tudo quanto encontrares, (4) 

Ndo quero nada. 

Sobre estas frases,6 dito que os pronomes no admitem especificadores nem 

complementos, no tem como referncia as pessoas do discurso e sao quantflcadores. 

Estes quantificadores se distinguem pelo trao [HUMANO], os das duas primeiras 

frases sao [+HUJMANO] e os das demais [- HUMANO]. 

Tamb6m 6 apresentada a frase Todos safram da sala, mas alguns voltaram, em 

que todos e alguns so quantificadores que, pelo fato de o ncleo do sintagma nominal 

ser uma categoria vazia, aparentemente fazem o papel de ncleo. Comportam-se como 

os pronomes devido a atua 谷o de regras sintticas. Estes especificadores podem 

conjugar-se com outros especificadores e com vrios complementos. 

Sao considerados especificadores os elementos que se encontram a esquerda do 

ncleo e no funcionam como complementos. Sao especificadores os determinantes, os 

quantificadores e as express6es qualificativas. 

Os determinantes so entendidos tradicionalmente como os elementos que 

precedem o nome, determinam-no semanticamente, e so assim considerados os artigos 
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e os adjetivos determinativos, ou seja, os demonstrativos, os possessivos e os 

indefinidos, porm as autoras afirmam que: 

"(...) as propriedades semnticas de grande niimero 
aesses elementos alterem entre si, o mesmo sucedendo (...) no 
que respeita s propriedades sintticas. A considera9ao de todas 
estas propriedades permite proceder a reestruturaao interna 
dessa classe tradicional, mantendo a denomina o de 
determinantes apenas para os 'artigos' e deticos 
(demonstrativOs e possessivos) que se distinguem, no seu 
comportamento sintctico e semntico, dos quantificadores e das 
expresses qualificativas" (1989, p. 189). 

O artigo definido ocorre indiferentemente no sintagma nominal sujeito e no 

sintagma nominal objeto. O artigo indefinido merece muitas considera6es. So 

examinadas as frases: 

a) Um gato' um felino, na qual a ocorrencia do artigo indefinido 6 semethantea 

do definido em O gato'um戸uno, Os gatos soルlinos 

句Um rapaz que ia α passar viu o acidente, Comprei um vestido so frases que 

demonstram que o artigo indefinido pode constar no sintagma nominal sujeito e no 

sintagma nominal objeto, mas, em se tratando de sujeito, o sintagma nominal tem de ser 

determinado @ue iaa passar); 

c) Apareceu um disco voador no cu, Um disco voador 翌'areceu no cu, Entrou 

um gato no quintal, Um gato entrou no quintal so frases que demonstram que, como o 

sintagma nominal nao 6 determinado, h maior aceitabilidade em relaao a quelas nas 

quais o sintagma nominal ocorre a direita do verbo. 

Sobre a ocorrncia de uns,6 afirmado que: 

のem Uns r翌フazes 9ue idlll a Passar viram o acidbnte, 月1フarecemlll no c'u uns 

discos voadores, uns 6 plural de um (tamb6m presente nos exemplos j apresentados); 

句em Um cq彦αo levantar faz mal d sazIde, um no 6 artigo, mas quantificador, 

da porque o sintagma nominal pode anteceder o verbo, sem que haja a exigencia de que 
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aquele 刈a determinado; seu plural 6 dois, que 6 quantificador (Dois cafs ao levantar 

ノazem mal d sazlde), e nao um (Uns cafs ao levanta,ゾrazem mal d salde 6 inaceitave玩  

c) a frase Um dos jogadores sofreu uma leso., na qual uns 6 quantificador, tem 

como plural Alguns (dois, ti電) dos jogadores sofreram leses, sendo a frase Uns dos 

jogadores sofreram uma leso inaceit avel. 

Quantificadores e artigos diferem sintaticamente. So quantificadores os 

indefmidos, os numerais e alguns adjetivos (inumeros, vrios, diversos, bastantes). 

O indefinido certo pode ser empregado como quantificador. Assim 6 em Tem um 

certo nvel cultural. Tamb6m tem valor prximo do uso especffico de um: Um certo tipo 

telefonou-me. 

O indefinido quanto' quantificador se precedido de artigo definido e no plural: 

Di-me uns quantos cravos (exceto na expressao um tanto ou quanto) 

O artigo indefinido 6 quantificador em Uns alunos foram aprovados, outros 

reprovados e em Uns alunos foram aprovados, os outrospram reprovados. Em ambas 

as frases, referem elementos de conjuntos disjuntos, mas na segunda os conjuntos sao 

complementares. Tamb6m h complementaridade em Uns alunos foram aprovados, 

outros reprovados e os restantes desistiram. Uns 6 quantificador, (os) outros e os 

restantes so especificadores com ncleos nominais vazios e so, tamb6m, 

quantificadores. 

Alguns quantificadores podem ser precedidos de artigos, mas no 

necessariamente: 

a) podem ser precedidos de artigos definidos: outro(s), pouco(s), numerais 

(exceto um), alguns adjetivos quantificadores; 

b) podem ser precedidos de artigos indefmidos: outro(s), pouco(s), quantos, 

tanto伺， qualquer (quaisquer) , certo伺,numerais (exceto um), alguns adjetivos 

quantificadores. 



68 

Os quantificadores todo(s) e ambos sao obrigatoriamente seguidos de artigo. 

Alguns quantificadores ocorrem em estruturas [QUANT + de], exceto todo(s) e ambos. 

Esta estrutura nunca 6 precedida de artigo, mas o nome quantificado 6 precedido de 

artigo ou ditico demonstrativo: Algumas das ma s esto verdes, Duas das ma s 

esto verdes, Virias das ma9s esto verdes, Todas as ma s esto verdes, Ambas as 

maぐ s esto verdes. 

Os quantfficadores pouco e tanto ocorrem na estrutura [ART IND + QUANT + 

de]: Um pouco de cultura ndo faz llld Dei-lhe um tanto de esmola. 

Em Trouxe um litro de leite, Comprei dez metros de cretone, Dei-訪e uma pinga 

de gua e um bocado de po,んTumei a maior parte dos livros, h quantificadores que 

expressam pesos e medidas ou express6es que sao usadas para quantificar. Sua sele9o 

feita com base em propriedades lexicais de nomes quantificados. 

Em Trouxe um litro de leite, um 6 um numeral, h uma quantifica o 

determinada, que pode tamb6m ocorrer no plural. Nas tres ltimas frases, um artigo 

definido ou indefinido precede o nome quantificador, ha unia quantificaao vaga. 

As express6es que indicam uma parte do nome quantificado [QUANT + de] s谷o 

chamadas de express6es partitivas. Como todo(s) e ambos indicam a totalidade dos 

seres, no podem constar nestas express6es. 

3.3 UMA ABORDAGEM A PARTIR DE PRESSUPOSTOS GERATIVISTAS 

Ao se estudar a Gramdtica Descritiva do Portugus, de Mrio Perini, 

necessrio que sejam consideradas as crticas que o autor faz a gramtica normativa e ao 

ensino da teoria gramatical em 1" e 2。  graus, atualmente ensino fluidamental e ensino 

mdio, pois 6 a partir delas que o autor justifica seu trabalho. 

Segundo o autor, os estudos gramaticais s谷o problemticos devido a "falta de 

coerncia te6rica, falta de adequa 谷o a realidade da lingua e normativismo sem 

controle". Acrescenta a isto a desatualizaao porque tais estudos nao incorporam 

"resultados te6ricos e prticos da pesquisa linguistica das u ltimas d6cadas" (1996, p.2 1- 

2). Aos linguistas, entao, cabe a descriao da lngua portuguesa no Brasil, "no s6 da 
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lingua padro, mas ainda a descriao da lingua coloquial, sua varia9ao social e 

geogr.fica, sua hist6ria, etc." (1996, P. 14). 

A Gramdtica Descritiva do Portugus caracteriza-se por representar uma 

contribui9o para a reformulaao do ensino gramatical. Suas bases sao teoricamente 

coerentes e atualizadas visando suscitar debates, discuss6es e dvidas; destina-se a 

professores de 1o e 2。  graus e a professores e alunos dos cursos de Letras e, embora 

pretenda a reformulaao do ensino gramatical, nem sempre as quest6es propostas sao 

resolvidas de todo. Esta organizada em quatro se96es: na primeira discutem-se os 

objetivos do ensino da gramtica na escola e so apresentadas no96es fundamentais para 

o estudo gramatical; as demais tratam da sintaxe, da semntica e da lexicologia, a 丘  ltima 

privilegiando as classes gramaticais. 

Este Irabaiho de Perini visa descrever o portugus contemporneo, 

permanecendo pr6ximo da gramtica tradicional a fim de facilitar a compreensao do 

leitor. Ocupa-se do portugus culto escrito, assim como fazem as gramticas 

tradicionais, todavia, diversamente destas, que exemplificam a partir do padro culto 

literrio, textos t6cnicos e jornalisticos constituem o corpus analisado, por apresentarem 

uniformidade na estrutura e por no se distanciarem dos exemplos literrios trazidos 

pelas gramticas que, na opiniao do autor, so filtrados, excluindo-se idiossincrasias e 

desvios. Desta forma Perini cr que o corpus escolhido no se afasta do padro 

selecionado pelas gramticas e, ao mesmo tempo, fica garantida a uniformidade 

gramatical e estilistica. 

Ainda procurando justificar seu trabalho e os posicionamentos assumidos, o 

autor faz algumas reflexes sobre o ensino da gramtica em 1o e 2。  graus, analisando os 

componentes do ensino, em especial os aspectos cognitivos. Os componentes do ensino 

cognitivo so trs: 

a) o da aplica o imediata, que se refere a situa6es prticas, nas quais a 

gramtica tem uma contribui9ao muito pequena a dar, uma vez que no tem influencia 

no desenvolvimento da leitura e da escrita pois o dominio destas habilidades 6 exigencia 

para o estudo da gramtica; 
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b) o cultural, voltado para a aplicaao de conhecimentos na vida profissional do 

individuo, e, neste sentido, os estudos que se ocupam da linguagem tem certa 

importncia pois a linguagem permeia todas as atividades da comunidade, alm de o 

conhecimento da lingua - sua estrutura e seu uso correto - estar relacionado 

preserva9o da cultura nacional; 

c) o da formaao de habilidades intelectuais, aspecto no qual os estudos 

gramaticais adquirem relevncia pois tais habilidades envolvem raciocnio, observa o, 

formulaao e testagem de hip6teses, contribuindo para o desenvolvimento de indivduos 

independentes, capazes de questionamentos a respeito do que aprendem e de cria 乞o de 

novos conhecimentos. 

Em relaao ao terceiro componente, reside a maior falha do sistema educacional 

de ensino, voltado, conforme Perini, sobretudo para a transmisso de conhecimentos. 

Quanto ao ensino da gramtica, este componente pode ser facilmente posto em prtica 

porque esta disciplina no requer o uso de materiais sofisticados nem condi6es 

especiais: "esses dados, basta elucid-los em sala de aula, pois est谷o programados no 

c6rebro de cada flante da lingua" (1996, p. 31). Alm disto, deve-se levar em conta a 

existencia de teorias gramaticais que suscitam questes em nvel de alunos de 10 grau, 

e, tamb6m, que o estudo da gramtica propicia atividades de pesquisa. O estudo da 

gramtica pode representar, ento, para os alunos um meio de crescimento e de 

liberta 乞o intelectual, e isto concretizar-se- se este estudo for entendido como 

cientffico, compreendendo a descriao, a interpreta o e a compreenso do fenmeno 

lingustico, suscetivel a refonnula 乞o, criticas e acrscimos. Assim, o autor se disp6e 

contra a doutrina oficial, e cita a NGB como exemplo que conduz a uma analise 

tamb6m oficial, que submete a aceitaao passiva do que 6 exposto. 

Apesar de todas as criticas feitas, Perini afirma no negar a validade do ensino 

normativo, ou do portugus padro, mas a forma como 6 feito. Alm do ensino deste 

padro, devem ser consideradas outras variedades que correspondam a outras situa6es 

de uso da lngua, como, por exemplo, o coloquial, deixando bem claro o papel que 

desempenham. 
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3.3.1 Princ加ios do Estudo da Gramdtica 

Nas gramticas examinadas anteriormente, nao nos deparamos com tal 

explicita きo, da no constar, em outras anlises, uma se9o referente a este assunto; 

entretanto, como Perini se disp6e a contribuir para a reformulaao dos estudos 

gramaticais, julgamos conveniente a inclusao deste item, pelo menos suas partes mais 

relevantes, tendo em vista que nos permite melhor compreender a nova proposta 

apresentada, alm de preservar o que o. autor considera importante. 

Segundo Perini, "o estudo da gramtica de uma lngua nao pode dispensar o 

estudo da teoria e da metodologia lingu isticas" (1996, p. 35). Assim sendo,6 de 

importncia saber como o autor procede em relaao aos dados. Considera que o mtodo 

adotado apresenta limita6es j que permite apenas uma visao aproximativa da lngua 

descrita, e trabalha a partir de frases isoladas que passam pela avaliaao de falantes: o 

linguista formula exemplos e julga-os, testando-os, se for o. caso, com o auxilio de 

outros falantes e, ainda, recorre a textos, em se tratando de especificidades. Neste 

julgamento residem as limita6es mencionadas pelo autor, pois no h sempre 

unanimidade quanto a aceita o ou no de certas constru6es. Esta variaao 6 

considerada como decorrente da realidade - a lngua 6 complexa e, alm disto, utilizada 

por um nmero muito grande de falantes cuja opiniao a respeito dela difere por vrios 

motivos, tais como grau de conhecimento, experincia linguistica, crenas, gostos, 

preferncias - e 6 por isto que uma gramtica nunca pode ser tida como completa, 

havendo sempre alguns pontos sobre os quais no se pode apresentar precisao ou 

suficiente detalhamento. 

Para a anlise dos fatos da lingua, Perini argumenta que deve ser feita 

inicialmente uma separaao entre o formal e o semdntico: 

"As unidades linguisticas apresentam, como se sabe, dois 
aspectos fundamentais: a forma (ou 'significante') e o 
significado. A forma e o significado no sao propriamente partes 
ou componentes das unidades linguisticas, mas antes aspectos 
evidenciados pelo ponto de vista adotado ao se estudar a lingua" 
(1996, p. 38). 
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Estes dois aspectos, presentes em uma mesma palavra, merecem descri6es 

separadas porque "a relaao que existe entre as formas gramaticais e o significado que 

elas veiculam 6 extremamente complexa e indireta" (1996, p. 38) e, alm disto, tal 

procedimento no 6 novidade, pois6 adotado por inmeros linguistas; todavia, ap6s 

descri6es, sup6e-se unia etapa que relaciona o plano semantico com o formal. O autor 

prope, entao, que desta forma sua gramtica se componha, correspondendo a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe a descri9谷o formal, e regras de interpretado 

semdntica a correla9ao entre oformal e o semdntico. 

Tanto o plano formal como o semntico sao descritos com base em regras; 

enquanto a fonologia, a morfologia e a sintaxe estabelecem as constru6es possiveis na 

lngua, as regras semanticas estabelecem as rela96es entre as constru96es da lingua e 

seus significados, ou seja, sua relaao com o mundo extralingiiistico. Rela6es entre o 

formal e o semntico, entretanto, nem sempre so possiveis porque ha traos formais 

que no tem nenhuma interpretaao, assim como h diferenas semnticas que no 

decorrem da diferena formal. 

Os componentes da gramtica de unia lngua sao, portanto, a fonologia, a 

morfologia, a sintaxe e a semntica. Nas gramticas tradicionais, as classes de palavras 

sao estudadas no captulo referente a morfologia, contudo nao h razes para tal, pois as 

classes pertencem ao lxico, que no compreende regras como os demais componentes 

gramaticais, mas informa6es idiossincrticas. Assim sendo, na Gramdtica Descritiva 

do Portugus, o l6xico6 estudado em captulo prprio. 

A articula9o dos componentes gramaticais permite estabelecer se determinada 

sequncia pertence ou nao ao conjunto de frases corretas da lngua. O autor adverte que 

este fato independe da autorizaao do gram豆tico porque: 

"quando dizemos que uma frase precisa estar de acordo 
com a gramtica da lingua para ser bem formada, queremos 
dizer que cada falante nativo tem na sua cabe9a, como que 
programado, um conjunto de instru96es para construir as formas 
de sua lngua. Essas instru96es foram adquiridas na infncia e, 
na verdade, de certa forma, foram deduzidas pelo pr6prio 
falante; trata-se de urna parte do conhecimento do mundo que 
cada pessoa carrega em si" (1996, p.52). 
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Como o falante usa a lingua automaticamente, sem que tenha conscincia dos 

mecanismos que utiliza,6 tarefa do gramtico explicit-los. Na Gramdtica Descritiva 

do Portugus, a sintaxe 6 vista como um conjunto de instru6es sobre o modo de 

construir frases em portugus, e a semntica, como um conjunto de instru6es relativas 

ao sentido. A semantica tem duas fun6es: a exclus豆o de frases semanticamente mal 

formadas e a atribui9ao de um significado a frase. 

Para explicitar os mecanismos da lngua, o gramtico se vale de defini96es, 

regras, etc.. Perini pressup6e sua gramtica como portadora de defini6es que 

"descrevem as realidades da lngua e que constituam em seu conjunto um todo coerente 

e logicamente estruturado" (1996, p.57). Para isto, uma defmi9ao deve fornecer todos os 

elementos necessrios a sua aplicaao, utilizar no96es e termos que o usu貞rio j conhe9a 

e descrever fatos reais da lingua 

Como 丘  ltimo esclarecimento sobre seu trabalho, o autor informa que, assim 

como outras gramticas, a sua se limita ao estudo do perodo, ou seja, as situa6es no- 

anafうricas. Cabe o estudo de situa6es anafricas a outras disciplinas, e somente em 

momentos especiais estas situa6es sero objeto de considera o. 

3.3.2 Pronomes 一  Uma Nova ClassfIca戸o 

A classificaao das palavras de uma lngua com base em traos - caractersticas 

morfolgicas, sintticas e semnticas - representa economia para a descrio da 

gramtica da lingua. Esta classifica o deve ser feita a partir de objetivos que se quer 

atingir, portanto toda classifica 豆o pressup6e o estabelecimento de crit6rios de sele9ao 

que considerem os objetivos traados. 

As gramaticas, que simplesmente classificam as palavras de acordo com a 

tradiao, sem que objetivos sejam considerados, apresentam vrios tipos de classes, 

algumas teis e outras nao. Disto decorre a necessidade de que o trabalho seja refeito e, 

conseqientemente, que mudanas radicais sejam propostas. Nas gramhticas tradicionais, 

sao apresentadas classes cuja formula9谷o e utilidade para a descri 乞o no sao baseadas 

em critrio coerente. As defini96es no sao suficientemente claras, assim como as 

classifica6es que, no mais das vezes, no decorrem das defini96es. Tendo verificado 
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isto, Perini opta por restringir informa6es sobre as classes do portugus, pois 

fundamenta a apresentaao em princpios, que so os seguintes: aplicabilidade da 

definiao e sua adequaao ao conjunto de palavras incluido na classe; coerencia da 

classe, isto6 , relativa uniformidade dos membros quanto ao comportamento gramatical; 

importancia da classe na descri9谷o dos grandes traos da lingua. 

Ao classificar palavras, o objetivo 6 agrupar as que tem comportamento 

gramatical semelhante, entretanto 6 posio do autor que aspectos formais e aspectos 

semnticos sejam descritos separadamente. Disto, entao, decorre que as palavras sejam 

classificadas a partir de traos morfolgicos e sintticos, e de traos semnticos. A 

aplica9瓦o destes dois critrios pode acarretar que palavras que pertenam a mesma 

classe do ponto de vista semantico, possam vir a constituir classe diversa, segundo o 

aspecto formal. Assim, ter-se-o de incio duas classifica6es diferentes, e a relaao 

entre elas ser motivo de investigaao posterior. 

Para o estabelecimento de uma classificaao no plano formal, ou seja, 

morfossinttico, Perini utiliza a no9ao de potencial funcional, isto 6 , o conjunto de 

fun6es sintticas que uma palavra pode desempenhar. Isto quer dizer que "pertencem a 

uma mesma classe palavras que tem potencial funcional identico" (1996, p. 315). Cabe, 

ent乞o, distinguir as no96es de classe e fun 乞o: 

"A fun 谷o 6 um princpio de organizaao da oraao; 
determinar a fun 谷o de um constituinte 6 formular sua rela o 
com os demais constituintes da unidade de que ambos fazem 
parte(...) 

"J a classe 6 uma propriedade que se atribui a um 
elemento fora do contexto (...) 

"Em outras palavras, um elemento linguistico est 
desempenhando uma funao quando ocorre em determinada 
ora o; e pertence a uma classe, independentemente da ora o 
em que ocorrer" (1996, p. 316). 

Al6m do esclarecimento sobre estas no96es, Perini ainda considera importante a 

distinao entre classes abertas e classes fechadas. Classes fechadas devem ser 

entendidas como as que sao constitudas por um nmero limitado de itens l6xicos, 

comuns a todos os falantes de uma mesma lingua; classes abertas so compostas por 
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milhares de palavras, das quais o falante nao tem o dominio completo, uma lista na qual 

so constantemente acrescentadas palavras ou suprimidas, devido ao esquecimento. 

Ao tratar especificamente de pronomes, Perini retoma as crticas feitasa 

gramtica tradicional. Afirma que as palavras assim denominadas nao podem ser 

consideradas como pertencentes a uma classe 丘  nica porque n豆o apresentam traos 

sintticos e semnticos comuns, que garantam tal classifica o. Questiona a forma como 

os pronomes so conceituados: substituem ou acompanham um substantivo, ja que a 

substitui9ao de um substantivo pode ocorrer por intermdio de outras palavras que no 

os tradicionais pronomes, e tamb6m no aceita a idia de acompanhante, dizendo que 6 , 

se no vaga, pelo, menos inadequada, porque outras palavras que acompanham 

substantivos, pertencem a uma classe diferente da em questo. Com  base nestes 

argumentos, considera que a conceituaao apresentada peca em relaao a coerncia 

sinttica. 

Para os aspectos semnticos presentes no conceito de pronomes, Perini tamb6m 

aponta restri6es. Os pronomes, conforme as gramticas tradicionais, indicam a posio 

dos seres em relaao s pessoas do discurso ou os situam no espao ou no tempo. Na 

opiniao do autor, somente alguns pronomes situam os seres em rela o s pessoas do 

discurso (ns, nosso e talvez este, esse, aquele), e muitos dos que nao se enquadram 

neste caso, como algum, qualquer, vrios, que, no situam um ser no espao e no 

tempo. Alm disto, h豆  palavras que situam o ser no espao e no tempo e no so tidas 

como pronomes. Perini prope, entao, uma nova classifica 乞o para estas palavras, mas 

apenas com base no aspecto sinttico. 

Ao primeiro grupo pertencem os pronomes que, tal como alguns substantivos, 

exercem a funao de complemento do predicado ou ncleo de um sintagma nominal. 

Constituem uma subclasse dos substantivos. A este grupo pertencem eu, ele, ns, ele, 

isto,dc. 

O segundo grupo difere do primeiro em um aspecto: apresenta palavras que 

podem ocorrer no sintagma acompanhadas por outra palavra: esse algu'm, um 

dgu'm屍gu'm carinhoso, tudo db bom, α！go misterioso, dC・  

,... 	 I恕翻1,1醜奮月”，.. 
til hIJ'加c, ぐh‘一一， 	U 片 Ra 。 11ーク，零．、、，．一  
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As palavras que formam o terceiro grupo tambm podem ser ncleos de 

sintagmas nominais, mas diferem das do primeiro devido え  posio que ocupam na 

ora o e as propriedades semnticas. Sao os relativos e os interrogativos que, quem o 

9ual. 

Todos e ambos constituem sozinhos outro grupo. Sao os 丘  nicos que podem ser 

predeterminantes, ou seja, ocorrem em um sintagma nominal, antes de um determinante 

e no pertencem ao sintagma nominal porque podem ser transportados para posi96es 

no-contguas ao que seria o restante de seu sintagma nominal. 

As demais palavras ocorrem na rea a esquerda do sintagma nominal e sao 

subdivididas em: 

a) os que podem ser detenninantes: o, um, algum, esse, etc.; 

b) os que podem ser possessivos: meu, seu, etc.; 

c) os que podem ser quantificadores: muitos, vrios, u nico, os ordinais, etc.; 

d) os que podem ser numeradores: outro e os cardinais. 

A esta classificaao Perini acrescenta observa6es, quais sejam: o segundo grupo 

constitui uma classe aberta, na qual os pronomes sao minoria; o terceiro grupo e os 

subseqentes constituem classes fechadas, formadas exciusivamente por pronomes, 

exceto a dos determinantes que inclui tamb6m os artigos. 

3.4 UMA DESCRICAO DE USOS DO PORTUGUES ATUAL 

Para a elaboraao da Gramdtica de Usos do Portugues, Maria Helena de Moura 

Neves elege como corpus 70 milhes de ocorrncias de uso, extradas de textos de 

literatura romanesca, t6cnica, oratria, jornalistica e dramhtica, com o objetivo de 

realizar uma descrio da lingua portuguesa atualmente usada no Brasil 

Partindo de itens lexicais e gramaticais da lingua, estabelece as normas que 

regem o funcionamento destes itens, visando verificar o sentido que assumem no texto. 
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Considera, assim, dois pressupostos bsicos para este estudo da lingua em uso: a maior 

unidade de funcionamento 6 o texto, e os itens sao multifuncionais. 

Para facilitar a compreensao do leitor, mant6m as tradicionais classes de 

palavras, distribuindo-as em quatro grupos que decorrem dos processos utilizados para 

express豆o do sentido, quais sejam: a predica 乞o, a referencia o, a quantifica 豆o e a 

indefini9ao, e a jun 谷o. Este trabalho apresenta as palavras que o sao objeto de nosso 

estudo 一  os indefinidos一 no capitulo c可o ttulo 6 guant/Ica o e Indefinido・  

Os indefinidos s乞o considerados itens no-fricos e no-descritivos enquanto 

que quantificaao 6 entendida como no9ao de base semntica que supe, tamb6m, 

condio no-frica, isto6 , itens que no tem a situaao como referncia, nem cumprem 

o papel de retomada no texto, e propriedade de no-descri きo pois, funcionando como 

determinantes, no informam sobre a natureza dos objetos. 

Na gramtica tradicional, os indefmidos sao os artigos e os pronomes 

indefinidos; uma classifica 乞o com base na quantifica o inclui palavras que participam. 

de vrias classes previstas pela tradio gramatical pois sao considerados 

quantfIcadores, itens que "se combinam corn nomes para indicar o tamanho de um 

conjunto de individuos ou de uma substncia referida", isto 6 , "quantificam uma porao 

(que pode ser o inteiro) de um todo ou de um total" (2000, p. 511). 

3.4.1 0 Artigo Indefinido 

O artigo indefinido 6 empregado: 

a) como palavra nao-frica pois seu emprego decorre da apresentaao de uma 

pessoa ou coisa por referncia a classe particular a que ela pertence, no havendo, 

portanto, referncia na situaao e no texto (Uma tarde, no cinema, verflquei que uma 

normalista esperava algu'm); 

b) com uso no-referencial, aplicando-se a todo e qualquer membro da classe, 

grupo ou tipo que 6 constitudo pelo sintagma (Todo mundo que tem um co gosta deり, 

muitas vezes indicando a classe, no o individuo (Somente um maluco se atreveria a 

duvidar do capito Natrio da Fbnseca); 
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c) como elemento que introduz um referente no texto, que 6 retomado, ap6s, por 

uma classe frica, especialmente artigo definido u membrana timp dnica ・・・ que se 

encontra no find de um conduto do ouvido, o conduto auditivo); 

d) em sintagmas 

referenciais. 

nominais referenciais e em sintagmas nominais no- 

O artigo indefinido acompanha um substantivo comum, destacando um ou mais 

elementos da classe ou esp6cie (O gato preto foi conduzido como deve ser conduzido 

um gato preto, caseiro e morto: com unぐdo). O sintagma com artigo indefinido 6 , em 

princpio, generalizante, no fazendo referencia a elemento que seja u nico na classe a 

que pertence. O sintagma nominal 6 , assim, indeterminado, podendo esta 

indeterminaao caracterizar-se diferentemente: em um sintagma nominal indeterminado 

especifico pois o fidante identifica um referente, mas o ouvinte nou ssim, eu pediaum 

amigo que traba肌a numa se9do de crdito se Poderia usar seu computador Por 

algumas horas), ou em sintagma nominal indeterminado no-espec(fIco pois falante e 

ouvinte no identificam o referente 伍  se viesse um convite para ateleviso?). No 

emprego indeterminado no-espec(fico, um pode alternar-se com qualquer (E uma 

do9ura fcil ir aprendendo devagar e distraidamente uma lingua=qualquer lngua, 

uma lihgua qualquer). 

Quando os substantivos indicam coisas u nicas, identificadas por falante e 

ouvinte,6 empregado artigo definido, entretanto, havendo caracteriza o do substantivo 

por meio de modificador ou qualificador, pode ser empregado o artigo indefinido (Vai 

pelo c'u umaんα minguada). 

O artigo indefinido um indica indetermina o, a no-singularidade, fala-se de 

pelo menos um, desta forma distinguindo-se do numeral um que expressa singularidade, 

ou a qualidade de 丘  nico; todavia, em alguns enunciados, h possibilidade de dupla 

interpret球o: Pelo menos metade庇uma parede庇sua sala'coberta com livros sobre 

futebol, que pode ser entendido como uma parede, e ndo duas ou mais (numeral) ou 

como uma parede qualquer, e ndo uma parede determinada (art培o indefinido). 
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O artigo indefinido assume um valor decorrente da posio sinttica do sintagma 

nominal no qual consta. Um sintagma em posio de sujeito expressa genericidade ou 

especificidade condicionada pelo niimero gramatical, e6 , em geral, determinada pela 

natureza do verbo: o substantivo singular acompanhado de artigo indefinido 6 gen'rico 

ou ndo-espec (fico, se o verbo for genrico ou de estado relativo4Jm proノとssor preso α 

um intenso esノoro mental d mesa em sua biblioteca aumentaria, em uma hora, o seu 

gasto energtico, como resultado da atividade mentaり； o substantivo singular 

acompanhado de artigo indefinido 6 no-gen'rico, ou espec(fico, se o verbo for ndo- 

genrico (Um calhau roloめ．  

Em sintagmas nominais na posio de predicativo, o artigo indefinido 

caracteriza o substantivo como atributo do sujeito (uso nao-referencial), exercendo o 

substantivo o papel classificador ou qualificador (Ela'uma artis回 ou, havendo 

modjficadores ou qual加adores deste substantivo, estes, mais que o substantivo, 

expressam o atributo, pois trazem informa 乞o nova ou mais relevante (Era uma crianぐa 

meiga)28. Na posio de predicativo, o sintagma nominal tamb6m corresponde a uso 

referencial: o indivduo pertence a uma classe particular (Ribeiro Couto' um cronista 

diferente), estabelecendo uma predicaao equitativa (Ribeiro Couto = um cronista 

diferente). 

A funao do artigo indefinido pode ser vista como adjunぐdo - o artigo 6 adjunto 

do substantivo -, como pronomilizado - tem uso pronominal, podendo ser ncleo do 

sintagma -, como substantiva o - define uma palavra, a qual precede, como 

substantivo. 

Como adjunto, pode ocorrer com substantivos comuns ou prprios. Com  

substantivos comuns, 

a) no singular ou no plural, no faz nenhuma referencia, ou a pessoa ou coisa a 

que se faz refer6ncia no6 apontada na situaao, nem foi mencionada anteriormente: Se 

uma crian9a cresce, α mudanぐa se oPera no campodo Peso, tamanho, 6 rgos, 

28 Mantelldo posi弾o assumida, desconsideramos exemplos, comentrios, etc. que digam respeitoa 
ausencia de indefinidos no enunciado. 
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faculdades; Guio um caminho de carga; Chegaram uns amigos que se divertiram em 

me ver assim Pe,アiexo; 

b) no singular ou no plural, com nomes de partes do corpo (ou objetos a elas 

ligados), cujo nmero pode ser precisado sem necessidade de expresso numrica, 

vindo os substantivos acompanhados de qualificadores ou classificadores: Tinha uma 

cara de gatinho simpdtico, Eram umas ore仇as bonitas; 

c) no singular ou no plural, junto a um substantivo abstrato, sendo este 

acompanhado por adjetivo e/ou seguido por expresso que o descreva ou especifique: 

ス×老nem sabe que me d uma grande alegria, dizendo isto; 

d) no singular ou no plural, para conferir valor intensivo ao sintagma (em 

posi9ao predicativa）ーDizem que afesta'uma beleza! -, podendo esta intensifica9ao 

atribuir qualificaao ao substantivo (O velho Camilo estava em p, no meio da roda. Ele 

tinha uma voz. - voz notvel, impressionante, extraordin自ria, etc.), ser explicitada por 

algum modificador do substantivo (Ele' engraado mesmo, mas tem uma boca suja!) e, 

ainda, ocorrer em sintagmas que apresentem pronome adjetivo indefinido (Poderia 

pensar que ainda esperava por uma e婆7lica o. Um qualquer pedido de desculpas) ou 

em compara6es do t加o Todas as histrias seriam protegidas pela maresia do 

esquecimento, qual um arquivo do tempo, usos no recomendados pela gramtica 

tradicional; 

e) no singular, com nome no-contvel, em referncia a uma nica por o, tipo 

ou marca de alguma coisa: Toma um caf com leite?, E o espao interno tem que ser 

bem distribudo para que seus ocupantes tenham o conforto que s um Ford pode 

可erecer; 

1) no plural, anteposto a numerais cardinais ou fracionrios acima de um, indica 

aproximaao numrica, tendo papel especial ao iniciar sintagmas nominais 

quantificados explicita ou implicitamente: O bicho vale uns duzentos, isso pagando 

baraた叱てlilla mek‘叛zia戸es危nas gmdes,de醍フem db maな  

Usado antes de substantivo prprio, o artigo indefmido coloca-o na condi9豆o de 

substantivo comum pois a pessoa ou coisa que tem aquele nome, passa a condi9ao de 
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representante de uma classe. Se empregado antes de antropnimos, o nome da pessoa 

representa um simbolo da esp6cie, tem caractersticas e qualidades similares (Lula, por 

exemplo, ' definido hoje como um Fernando Collor d s avessas) ou representa um 

modelo por ter se celebrizado em alguma atividade (So undnimes os testemunhos de 

quantos foram seus alunos e especialmente α atividade magistral de um Souza da 

Silveira). Antes de nome ou sobrenome de artista, o artigo indefmido referencia uma 

obra sua (Ultra-Soph queria ter um Picasso mais autntico do que qualquer outro), 

antes de sobrenome indica pertena え  familia (Mas eu, evidente, no sou uma Soares), 

ou antes de nome de pessoa sobre a qual o falante nao tem informa6es, para que isto se 

expresse, vem seguido da expresso tal(de): O delegado, um tal de major guaresma, 

teve afamilia massacrada. 

Ainda com substantivos prprios, em topnimos, o artigo indefinido 6 usado 

antes de nome de lugar que venha modificado ou qualificado (No' um fen6meno que 

tenha sido to lido, pois戸davam de uma Paris que pouca gente conhecia?); antes de 

nomes de institui6es, grafadas ou n豆o com iniciais maisculas (Era uma Secretaria do 

D!esenvoんimento Econ6mico voltada Para trazer invesガmentos d ZOna Franca de 

Manaus); antes de nomes de marcas de produtos, grafados ou no com inicial 

maiscula, cuja referncia pode ser estendida a toda uma classe de produtos similares 

(Se eu fosse a senhora, trocava r翌フidin加por ulllaBrastemp nom);antes de nomes de 

obras de arte ou de obras literrias (Especialistas enviados pela Galeria de Dresolen 

localizaram uma Madona assinada por Tintoretto em algum lugar dos Estados Unidos). 

Tambm como adjunto, o artigo indefinido pode figurar antes de designa6es de 

datas 一  datas festivas, comemora6es (Um Natal muito distante no tempソicou gravado 

em llllllり,dias da semana (Na noite de uma tera-feira, meu pai como era de esperar, 

ndo regressoり,dias do ms (Clarinda entrou para minha casa a quatro de fevereiro e 

Emilieta a 13 de maio de 1912. Um 13 de maio d s avessas), meses do ano (Alguns 

dizem:o ternl'o 庇  iivilncia'um abril), grafados ou nao com inicial maiscula・  

Al6m da fun 乞o de adjunto, o artigo indefmido pode ter uso pronominal, 

caracterizando-se como ncleo do sintagma (Quero um limpo = quero um [quarto] que 

seja limpo). Um de seus usos mais freqentes, neste caso,6 em constru戸es partitivas, 
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especialmente as que envolvem emprego de superlativo relativo (Caetano ' um dos 

m zlsicos letristas mais importantes do scuhり．  

O artigo indefinido pode, ainda, substantivar palavras, sintagmas, ora6es e 

enunciados.Tal ocorre com verbos ou sintagmas verbais (Voc tem um pensar muito 

inteligente. Um pensar forteク,com pronomes pessoais (Tal experincia de um eu 

叩risionado acarreta consigo um sentimento de falta de auto-redizaぐdo genuna); com 

possessivos empregados como ncleo do sintagma (Segundo os ensinamentos do Buda, 

α idia de um eu'uma crenca falsa e imagin'iria que carece de uma realidade 

correspondente, de um fundamento, e tem causado profundos danos a toda 

humanidade,a partir do momento em que h um meu, um eu, um teu e assim por 

dian回,com advrbios, co可un6es e preposi6es (Outro qualquer insinuaria a dvida 

de um "talvez",de um "vamos ver",de um "quem sabe?",de um'7raremos fora",Eu 

ル estava all hd lllaお de cinco minutos e ainda havia um "porm",Fio condutor de 

deslocamentos, cria um antes e um depois, estabelecendo um princpio de unidilde que 

orienta a leitura de imagens.); com adjetivos (Um verde mais verde que asp肌as se 

mexe na d rvore em frente); com sintagmas, ora6es ou enunciados (Sua primeira 

notcia era um "Meu bom dia aos Municpios de Pernambuco";Outro qualquer 

ins加uariaa dvida de um "taんez’二 de um "vamos ver’二 de um "quem sabe? ou db um 

"faremos fora '9; com o pronome indefinido outro (ou outros) empregado como 

ncleo do sintagma nominal (Se voce ndo aceita os jlihos 庇 Na厄liα・ teremos de 

arranjar um outro, de mde desconhecida）・  

O uso de artigo indefmido em aposi9ao se caracteriza por iniciar o sintagma, 

configurando uma relaao semantica de atribui9ao entre aposto e seu sintagma 

thndamental のesce a ladeira, passo mole, preguioso, Ded Cospe-Rima, mulato, 

cabe底ra Pixaim, sob o surrado chaj尼u-coco 一 um adorno necessrio d sua profisso 

de poeta-comerciante), ou seguindo um sintagma nominal j determinado, quando os 

dois sintagmas sao repetidos ou tem entre si uma relaao do tipo sinonimia, hiperonimia 

ou co-referencialidade (Conta-se que'nessas galerias que se encontra adormecida α 

Grande Serpente, um animal fantstico que a qualquer momento poder despertar e 

ルer desaparecer, com movimentos convulsos, toda a ilha de So Lus; Anna, uma 

mu瓶er refinada, ndo aceitaria tais indelicadezas) 
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A omissdo do artigo indefinido pode ocorrer em vrias situa6es, entretanto 

verifica-se sua presena em enunciados que apresentam caracteristicas muito 

semelhantes s anteriores: 

a) ocorre omissao quando um outro elemento determinativo 6 anteposto ao 

substantivo, como, por exemplo, unia forma. indicativa de identidade ou de comparaao 

(Como pudera ter semelhante idia?), entretanto o artigo indefinido pode constar, se 

estas formas adquirem certo valor adjetivo (No podemos atingir uma tal mulher ao 

lado do Rei), principalmente quando forma indicativa de identidade ou compara 言o 

vem posposta ao substantivo 伍  cristo no mundo, de sentimento e vergonha isto 

presenciando, jamais poder perdoar uma afronta laり,adquirindo a expresso uns tais 

os鳩nificado metalinguistico do tいo de assim ditos, assim chamados (Catulo Mendes 

ensinara uns tais modos ou regras de 与ncornpatibiidades "nos Preparos; de 

"idlossincrasias a o訪o nu’二 nas pessoas, e db quantum satis, na prepara odb 

recei回；  

b) ocorre omissao em comparativo de igualdade formado com tanto (Eles 

fizeram otrabalho com tanta indiferen9a quanto estivessem montando um carrin加de 

mo), todavia 6 comum o emprego em constru6es comparativas (As d/Iculdades 

naturais de uma viagem to comprida como esta que nおestamos fazendo芳  

c) ocorre omisso em express6es constituidas por substantivos no-contdveis ou 

por adjetivos" poca, epidemias eram freqz2entes em Londres, o que permitia α 

みdenham observar grande nlmero de casos de uma mesma doenぐa,Fbra das regiesd 

grande empresa militar-mineira espanho奴 o continente apresentava escasso 加teresse 

econ6mico), por6m, nestas express6es, o artigo indefinido tambm pode ocorrer (Havia 

um grande n露mero de perigosos crocod同  

3.4.2 0 Pronome Indefinido 

Os pronomes indefinidos sao, em princpio, palavras no-fricas. Dos pronomes 

indefmidos, outro 6 o nico que entra em sintagmas fricos, fazendo apenas uma 

referncia comparativa genrica, concernentea identidade: E um homem de rea6es 

norma歳  mas tem outras什outras rea戸es 9ue ndo astdiノとrentes diis norma司・  
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Uma palavra indefinida no 6 necessariamente indeterminada pois ser indefinido 

significa nao-particularizado, nao restrito, e ser indeterminado significa ter uma 

extensao nao-determinada ou no-fixa. 

O trao comum que une os pronomes indefinidos 6 a indefmi9ao semdntica, 

porm uns sao indefinidos de identidade cuja referncia nao pode ser identificada (Eu 

procurei algum precursor da tcnica e achei; Torci para que entrasse algu'm na sala, 

para me tirar daquela situa o quase ridcula de incapacidade totaり； outros sao 

indefinidos de quantidade pois indicam de modo indefinido, ou no exato, o tamanho do 

conjunto de individuos ou a totalidade da subst含ncia que esta sendo referida (Durante os 

anos que moraram em Higien(ipolis, conseguiram economizar algum dinheiro; O 

pessod veio para a cidade trabalhar na fibrica de iogurte.gue consome todo o leite）・  

A quantifica9ao 6 partitiva; no caso de todo, aquilo que 6 tomado coincide com o 

total dos elementos do grupo. 

No sintagma nominal, os pronomes indefinidos podem ser nucleares ou 

perfricos; os primeiros sao tradicionalmente chamados de pronomes substantivos; os 

outros, pronomes adjetivos. Esta diferencia9ao n谷o representa apenas uma especifica o 

sinttica, mas corresponde tamb6m a uma especifica 谷o semntica pois os elementos 

perifricos operam indefini9ao para o nome que acompanham, sao responsaveis pela 

indefini 9乞o do sintagma nominal ao qual pertencem, e os nucleares constituem, em si, 

sintagmas indefinidos. 

Os elementos nucleares so sempre determinados, os traos [+ humano]/[- 

humano] ficam inseridos neles, por6m no sao definidos pois nao sup6em referente no 

mundo extralingtiistico: Tentei dizer algo, mas ela selou meus lbios com os dedos ［ー  
humano], Nunca conheci ningu'm como voc [+ humano]. 

H pronomes indefinidos que so s nucleares, outros so s perifricos, outros 

ainda podem ser tanto nucleares como perifricos. 

Ha pronomes indefinidos que sao invaridveis em genero e nmero (algum, 

ningum, outrem, algo, tudo, nada, cada, mα眠 menos, demaお）,outros tem flexo de 
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g6nero ou niimero (algum, nenhum, outro, qualquer, todo, certo, pouco, muito, 

bastante, vdrio, tanto, quanto, ambos, diversos, sendo que diversos s6 tem plural). 

Considerando-se genero, os elementos nucleares (indefinidos) so sempre 

invariveis, referindo-se a coisas designadas por substantivos de qualquer genero (H 

algo no ar, na Bahia), e a pessoas de qualquer sexo (Cheguei a achar que houvesse 

algu'm aqui com vocE); os perifricos (indefinidores) apresentam flexo (Juntos 

havamos sido戸lizes algum tempo, Traz uma saca com algumas compras). 

Adjetivos construidos em fun o predicativa com pronomes indefinidos no- 

marcados quanto ao genero podem flexionar-se no feminino, fazendo concord合ncia com 

a id6ia expressa, e nao com o masculino: Algu'm estava bastante saudosa, Ningum era 

maisdedicadb que a mde. 

Pronomes adjetivos podem aparecer como ncleo do sintagma por elipse do 

substantivo 伏eunio da SBPC, mas com audincias magras一 oual'nenhumり ou por 

substantivaao do pronome(Quero ser sincera, absolutamente sincera: que ningu'm 

esPere isso de mim.Nem mesmo Deus...ou qualquer de seus prepostos). 

Os pronomes indefinidos adjetivos em geral precedem os substantivos. Ha 

posposio (ou anteposio) de todo indicando inteireza ou totalidade (A cidade toda 

recebe luz eltrica de uma usina); de algum, que adquire valor negativo (No existe 

problema algum); de qualquer que, com substantivo precedido de artigo indefinido, 

tamb6m pode vir anteposto(Insisti para que fosse mais claro, isolasse um caso 

qua阿ueり,de nenhum e de pouco, que tamb6m se usam antepostos (No admitia 

negociaぐ6es nenhumas de paz com o chefe inimigり．  

Quanto ao papel discursivo dos pronomes indefinidos, relaciona-se a modalidade 

de enunciado em que so empregados. Ha pronomes indefinidos que no determinam o 

modo de interaao, ocorrendo em enunciados tanto declarativos quanto interrogativos; 

h os que definem uma natureza interrogativa (direta ou indireta), os chamados 

pronomes interrogativos; hh os que definem uma natureza declarativa (Mamde recolhia 

e tratava quantos aparecessem por l), e h os que definem natureza exclamativa(Que 

coragem, JodohAん quantos no gostariam de ter uns centmetros a mais今  
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3.4.2.1 0 Emprego dos Pronomes Indefinidos 

Algum 

O pronome indefinido algum 6 varivel, referente a pessoas e coisas. 

Quando anteposto: 

a) no singular, h referncia a objeto, pessoa, atividade, situaao, coment自rio, 

idhetc. n気o identificada: No ser surpresa se ele for para algum clube da Holanda 

ou ESpanha; 

b) no singular, com o substantivo coisa, pela genericidade extrema deste nome, 

h correspondncia com algo: Deixava alguma coisa a desejar, na aparncia, no t加o, 

nessas questes de yeルcidade; 

c) no singular,6 comum ocorrer referencia 乞o indefinida dentro de uma 

construao com modalizaao eventual: Ser que ele levou coice de algum animal? 

d) no singular, construido com o substantivo coisa seguido de adjetivo, para 

indicar que existe um aspecto not自vel em rela o a esta coisa, mesmo sem identifica o 

de caractersticas de tal aspecto: guando o cara comeぐa α querer andar de trs para 

frente, pular do bondinho do Po de A卿car, querer emoぐ6es muitoprtes, 'porque tem 

alguma coisa errada com ek, 

e) no singular contrasta com o correspondente negativo (contraste implicito: 

Precisamos fazer alguma coisa!; contraste explicito: Aturdido procurou agarrar-se em 

alguma coisa, mas ndo encontrou nade功  

f) no singular e plural, em rela 乞o a uma quantidade (com nome no-cont自vel) 

ou a um nmero de pessoas ou coisas (com nome contavel no plural), que se quer 

indicar como razoavelmente pequenos (O cara tem alguma deciso) ou razoavelmente 

grandes (Pelo visto, acha-se de p' hd algum temp吐  

g) no singular, em referencia a um indivduo dentre um grande nmero de 

pessoas ou coisas (O fiscal do salo ou algum dos diretores no meio do baile dava 
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gritos famosos), mas no plural no indica precisamente o tamanho deste conjunto 

uiguns dos desembargadores rodearam o prelado); 

h) no plural, em referncia a um nmero definido de pessoas ou coisas: Admitiu 

que alguns setores da economia tm戸ito presses contra α liberado das importa6es. 

O pronome indefinido algum,quando posposto e no singular, equivale a nenhum, 

e, se o sintagma contendo este pronome vier depois do verbo, a ora o em que se 

emprega o pronome, apresenta uma marca negativa ou privativa (O povo precisa 

qprender que ll飢,estd recebendopresente algum). 

Algum, ncleo do sintagma, no feminino, como complemento de verbo de a o, 

refere-se a uma atitude desagradavel,estranha, criticavel: Ser que o Malan vai aprontar 

alguma esta semana? 

Nenhum 

O pronome nenhum, anteposto ou posposto, no singular ou plural, 6 empregado 

para referir-se a alguma coisa, negando sua existencia, e, se o sintagma que o cont6m 

vier ap6s o verbo, a oraao exibe marca negativa ou privativa (Imaginemos que a 

imPrensa e o rdio de todo mundo silenciassem a respeito, que nenhum comentirio ou 

debate, ou informaぐdo fosse publicada), porm esta marca pode nao ocorrer, em 

determinadas posi6es sintticas. ( uma capelinha branca com tanta parede e janelas 

nenhumas, to pequenina cruz, piando de pobre). Em linguagem coloquial ou regional, 

mesmo o sintagma que cont6m nenhum venha antes do verbo, a marca negativa pode 

ocorrer: Poむbem nenhum no sair dessa noval訪erdade. 

Nenhum anteposto ou posposto, no singular: 

a) junto a nome contvel, indica cada membro de um conjunto, quando a 

neg四ao inclui todos os elementos (Por fim os d nimos serenaram e nenhum estudante se 

atreveu a bater a porta de automづvel d porta da esc羽,podendo o substantivo vir no 

plural, antecedido de de, como complemento partitivo (No perdi nenhuma das 

folhinhas de Joo Batista Lusitano), 
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b) junto de nome nao-cont自vel, indica que algo 6 muito pequeno e sem 

importncia: Distncia nenhuma entre o metro curto e a balan9a viciada e o quarto 

com oratrio cheio de santos. 

Anteposto e no singular, nenhum, junto de adjetivo, enfatiza que algo ou algum 

no possui a caracteristica indicada (nenhum equivale a um): No sou nenhum bobo. 

Distingue-se de nem um que individualiza, define por unidade (nem mesmo um) ou que 

equivale a tamb'm ndo um. 

Todo29 

Todo, no singular e anteposto, junto a substantivo concreto, tem sentido de 

qualquer, seja qual for. Ocorre tambm com artigo definido, apesar de a gramtica 

normativa no aceitar este uso (Toda histria tem comeぐo, meio efim, Tento sempre a 

me fazer notar eficar aberta a todoゆo de trabalho). 

Todo, no singular e anteposto, indica totalidade junto a um nome de qualidade 

particular, vindo ou n豆o o substantivo antecedido de artigo: Quero, portanto, falar-te 

com toda a sinceridade afim de nos entendermos definiz'ivamente, Para falar com toda 

franqueza, disponho de muito pouco tempo. 

Anteposto a nomes de determinados sentimentos, qualidades e a6es, 

acompanhado ou no de artigo, indica que eles so corretos e necess自rios em situa6es 

particulares. Mas voc tem toda a razo: aqu加‘bonito; Sara tem toda razo・  

No singular e anteposto ao substantivo, acompanhado de artigo indefmido, 

significa total de. Ocorre particularmente com nomes no contveis e com nomes que 

impliquem um co可unto de coisas: Em quinze anos de selva, erguera todo um fabuloso 

Patガm6n加．  

No singular e plural, junto de substantivo que designa perodo de tempo, da ideia 

de freqencia. A gramtica normativa recomenda que no singular no se use artigo, mas 

este uso ocorre: Todo dia eル v加ha, nunca se esquec忽； Todo o dia aparece novidade. 

29 N豆o registramos, como no restante do trabalho, estudos relativos a express6es, independentemente de 
seu carter. 



89 

Junto de nomes genricos como espcie, tipo, classe, indica grande variedade ou 

quantidade, podendo apresentar-se no singular ou plural e compondo uma expresso 
anteposta (Este esquema'representativo de todas as classes de vertebrados) ou 

posposta (Moedas de todos tipos de pases.). Todo, no singular, pode vir acompanhado 

de artigo embora a gramtica normativa nao recomende este emprego. 

Todo pode desvincular-se do sintagma nominal sujeito e ocorrer junto de verbo, 

qualificador ou circunstante: A cara da moぐa dafo仇inha est toda engordurada. 

No plural, 6 usado antes de substantivo quantfficado por numeral cardinal e 

determinado por artigo definido, uso condenado pela gramtica normativa: Foi uma luta 

fria e braba, com tiros e emboscadas庇 todos os dois lados. 

Anteposto ou posposto, no singular, todo tem sentido de na totalidade, na 

inteireza. A gramtica normativa indica que se deve empregar artigo definido antes de 

substantivo, todavia tamb6m ocorre sem artigo, se anteposto: Baj andou toda a manhd 

com um sujeito, j maduro, tipo nortista; Sinto gs por toda casa. 

No plural, indica o total de elementos de um grupo particular, sendo o 

substantivo precedido de artigo: Angela' esperta... como todas as mulheres! 

No singular e no plural, junto de um pronome ou sintagma nominal defmido, 

indica a coisa inteira ou todas as coisas e/ou pessoas definidas pela referenciaao frica: 

Padre, se ndo soltarem ek a gente vai voltar e vo ter de acabar com todos nく s; Liguei 

todos estes dias para sua casa e disseram que voce estava v河ando. 

Posposto e no singular ou plural, seguido de adjetivo, significa na sua inteireza, 

na totalidade, em todas as suasPartes, comPletamente豆  moぐa Passou a mdo pek testa, 

a alma toda congestionada 

Como ncleo do sintagma, todos significa todas as pessoas, seja em geral (A 

educado'direito de todos quantos possam pag-la),刈a com referencia a pessoas 

determinadas (Entram outros operirios. Todos riem vendo o rosto de Alice e Jodo. O 

baru疏o das md9umas aumenta a Po房o db cobrかas garga疏adas）・  



90 

Qualquer 

Anteposto, no singular e no plural, implica um procedimento de escolha nao 

empreendido, ligando-se a contextos no-factuais, ou, simplesmente possiveis. Expressa 

a id6ia de que a escolha no importa, em referencia a uma pessoa ou coisa particular ou 

de um modo geral: O quadro'digllo defigurar em qualquer exposicdo de pintura, 

Descobriria o que fazer para amarrar um homem no ra加de saia de qualquer fulana・  
O substantivo ncleo do sintagma pode estar determinado por um numeral cardinal: 

Mas que Podia acontecer a qualquer um mestre de maむ serto, pessoa perita nas 

solides e tudo. 

Qualquer (ou quaisquer) indica coisas, eventos, id6ias sem referncia precisa, 

porque isto no 6 possivel ou porque no tem importncia (Lus est mordiscando 

qualquer coisa). Em enunciados negativos,6 empregado quando se quer mencionar 

determinada coisa, sem afirmar sua existencia (= nenhum): No o moveu qualquer 

gandncia quando resolveu fabricar carne-de-sol, constru o condenada pela gramtica 

normativa. 

Seguido de complemento constitudo por de + sintagma nominal plural, em 

referncia a um ou mais elementos de um grupo, indica que no importa qual (ou quais) 

dos elementos 6 escolhido (sao escolhidos）一Em quaisquer das hipづteses, o valor do 

emprstimo poder exceder a 80% do prefo do im6vel -, podendo ocorrer um numeral 

antes do complemento no plural: Eu, como "professor de arte ", no poderia escolher 

qualquer um dos quadros penduradosllaparede. Se o elemento partitivo 6 representado 

por pronome pessoal, o numeral geralmente ocorre: Prefiro Jango a qualquer um deles! 

Anteposto ou posposto, no singular, indica simples indiscrimina9ao ou 

indefmi9o, em sintagma com o artigo indefinido um (Poderia pensar que ainda 

賀perava por uma e算7licaぐdo; Pediria uma bebida qualquer, facilmente descobri万a 

uma mulher com quem acabar aquela desastrada noiり・ Posposto, qualquer passa a 

indicar id6ia depreciativa ao substantivo (No se demite quemか  nomeado por presso 

de um poltico qualquer). Na expressao um qualquer (substantiva ao) se refere a uma 

certa pessoa sem importncia ou que no ocupa posiao importante (Bertrand Russel 

ndo'um qualquer). 
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Certo 

Anteposto, no singular e no plural, indica objeto, pessoa, aao, atividade, 

situa9 ao, comentrio, id6ia, etc. nao indicados. E usado precedido de artigo um, embora 

a gramtica normativa no aceite este uso (Certo dia ela me "contratou" para servir de 

modelo, A voz era calma e denotava um certo tom terno e educadり．  

Outro 

No singular e anteposto ao substantivo,6 empregado em referncia ao segundo 

elemento de um grupo binrio, sendo j conhecido o primeiro (Ele se recordava de ter 

visto uma venda por ali perto, do outro lado do arr珂,ou, junto de nome referente a 

urna fra9o de tempo, indica alteridade: Outro dia, levei um tombo que me largou quase 

uma semana lla cama (signfIcando "passado' 労 A senhora est com sono, eu volto 

outro dia βignflcando'7lituro'劣  Mlquela noite houve danas e cantos e todos 

estavam 戸lizes ao mximo. No outro dia, bem cedo, voltamos ao nosso acampamento 

(signflcando "seguinteプ  

No plural, outro indica complementaridade em relaao aos demais elementos do 

grupo. (O programa tem outros bons momentos). No final de urna lista, refere-se a 

pessoas ou coisas semelhantes s ja mencionadas (Cad anel, correntinha e outros 

parangols?) 

No singular e no plural, anteposto ao substantivo, indica adio em referncia a 

pessoa ou coisa mencionada u argentina Gabriela Sabatini deve ter outro anoゆico). 

Quando posposto ou em posiao predicativa, tem valor qualitativo (Jos tornou-se 

outro, calmo,sereno, digllo e amadurecidoナ  

Em correspondencia com um/uns, referencia elementos de um grupo que 

mantem relaao entre si, ou que afetam um ao outro de alguma maneira (Uma mdo lava 

α outra,Nao parecem pensar em outra coisa que mostrar uns aos outros que so nc司．  
Mesmo sendo os elementos de generos diferentes, 6 usado o masculino. (Um olhando 

nos o仇os凌） outro, eujicava quente com aquele o灰ar=ele e e@. 
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Coordenado a uns, indica adio de dois ou mais conjuntos que ja foram 

referidos (referncia anafうrica) ou que vo ser referidos (referncia catafrica): Os 

transportes 戸rrovirios e martimos, desde longos anos, vm-se constituindo em 

perigosos pontos de estrangulamento econ6mico. Estamos el矛entando uns e outros 

com igual coragem e determina o; Uns e outros一bicho ou gente一aprendiam com os 

mais1,e訪os. 

Em correspondencia com um/uns, para marca o de alteralidade, sem idia de 

reciprocidade (refer6ncia anafrica distributiva), havendo flexo de genero quando 

interessa a distinao: Voc 'sうcia de uma companhia da qualルforam lanCados dois 

filmes no mercado: Gaikin e J S. Brown. Um戸z sucesso, o outro no; Mas o tempo' 

lerdo e inimigo, e algoz a noite; um vagaroso, α outra'enorme 

Como ncleo do sintagma, outro(s) faz referncia s pessoas em geral, excluido 

o falante (Mio quero passar o resto da vida contando histrias para os outros) ou faz 

contraste com um(uns) ou algum (alguns) , estando eliptico o substantivo ncleo do 

sintagma (Trazia uma bandeja com um balde de leite, outra de caf, po e manteiga; 

Alguns tm prote戸o quase total e outros so jogados aos le6es da concorrncia 

internacional). 

A)uco 

No singular, anteposto ou posposto, indica que algo existe em pequena 

quantidade, geralmente insuficiente u rua vivia de pouca iluminado dos postes), 

podendo o sintagma vir determinado por artigo e, se indefmido, pouco 6 geralmente 

posposto (Todo mundo sabe que o ouro, o pouco ouro que conseguimos no Bra皿声  

para a Inglaterra; Arlequim s escreviaa um amigo de Salvador, α加iate e funileiro, α 

quem devia um dinheiro pouco) 

No plural, anteposto ou posposto, indica um nmero pequeno de pessoas ou 

coisas, em especial quando este nmero 6 menor do que o esperado (Confesso que 

poucas vezes vi alguma coisa que estivesse bem explicada), podendo o sintagma vir 

determinado por artigo defmido ou indefmido quando poucos 6 geralmente anteposto 
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uli esto os padrinhos e uns poucos amigos, So setenta milhうes de dilares destinados 

apenas a eles nos prximos poucos allo斗  

Como ncleo do sintagma, significa poucas pessoas (Queria conhecer tudo, 

provar tudo, ser brasileiro como poucos seriamフ  

Muito 

Muito 6 usado anteposto; raramente, posposto. No singular 6 empregado em 

refer6ncia a grande quantidade ou grande por o de algo (nome nao-contavel): Havia 

muita gente detida ali. Como ncleo do sintagma,6 invarivel, significando muita 

coisa: E no hd muito que fazer. No singular e no plural refere um nmero grande e 

impreciso de pessoas ou coisas: Era domingo, e trabalhei muitas horas; Havia muitas 

muルeres disPonveな  

Bastante 

Usado no singular e no plural para: 

a) indicar o atingimento de um limite (= suficiente), podendo ocupar posio 

predicativa (Pois numa economia socialista planfIcada, o plano elaborado pelos 

peritos ainda no' bastante), ou de adjunto adnominal, geralmente posposto (Ele ter 

motivos bastantes para evitar o teatro芳  

b) indicar grande quantidade ou grande nmero, em posio adnominal, 

anteposto: Pois o訪e, escute bem: no que nos diz respeito, taんez, voce tenha bastante 

razao. 

Como ncleo do sintagma, usa-se precedido de artigo, significando o que 

basta/bastou/bastar: O outro nada respondeu e issopI o bastante para Benevides. 

Iをirio 

Usado no singular (apesar de estar no singular, a referncia 6 plural) e no plural, 

e anteposto, indefme quantidade ou nmero:Virios usurios esto usando o aparelho 

fora da lei. Quando precedido de artigo definido, significa variedade, podendo ser 
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coordenado com adjetivo: A maturidade fisica vai se estabelecer pelo aumento das 

dimens6es das vrias Partes do corpo;Dentre os virios e rudimentares Processosdb 

fabricaco do papel, alguns existiam em que a pasta deslizava por entre numerosos 

cilindros de madeira. 

Tirnto 

Este pronome indefinido 6 empregado no singular e no plural, anteposto ao 

substantivo, indicando, intensivamente, grande quantidade ou grande nmero: A velha 

dizia tanta coisa. Esta intensificaao pode implicar uma correla o com a ora 乞o 

adverbial consecutiva iniciada por que: Perdia tanto tempo a corrigir as pessoas noite a 

dentro, que se esquecia威l prpria fam ilia. 

Significa tanta quantidade quando ncleo do sintagma: Ele me pagava por dia. 

Nunca na minha vida ganhei tanto. Pode ser substantivado por artigo definido, 

permanecendo invari豆vel na forma masculina, seguindo-se especifica o, significando a 

quantidade,a soma (Seu Persilva no dormira otanto precisado); se antecedido por 

art培o indefmido um, significa em certa quantidade, no muito grande (Meus 

expediciondrios,ル um tanto cambaleantes pelo con功iuo exerccio de e.waziar as 

canecas, falavam ruidosamente). 

9uanto 

Quanto, no singular e no plural, anteposto ao substantivo, indica, 

exclamativamente, grande quantidade ou grande nmero: Meu Deus, quanta ignorncia. 

Interrogando, direta ou indiretamente, 6 pronome interrogativo. 

左mbos 

Quanto a forma,6 plural e apresenta flexo de genero. Usa-se anteposto ao se 

fazer uma afirma9ao sobre dois elementos, sendo esta afirma9do verdadeira para cada 

um deles. Ha ocorrencias de uso com artigo e sem artigo antecedendo o sintagma 

nominal, embora a gramtica tradicional s6 admita o primeiro: Os mais ricos tm 

escravos de ambos os sexos, Em ambas fac96es se mostrara insupervel na criaぐdo de 

slogans incendidrios. Al6m do artigo definido, pode vir seguido pelo numeral dois: 
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Ambos os dois: mais' tica lla demago郎α！ Ordem na penso, como戸 dizia Getlio 

Iそ1rgas. 

Pode ser ncleo de sintagma nominal. Neste aspecto,6 usado em referncia 

anafrica a duas classes ou grupos de elementos: Os trs homens caminhavam na sua 

dire戸o, protegidos pela sombra que os cinamomos alastravam na calada. Os 

cicerones disputavam entre si a vez de戸llar e informar. Ambos pareciam encantados 

com a chegadb do engenheiro. 

Diversos 

Usa-se anteposto,6 plural e indica impreciso numrica relativamente a pessoas 

e coisas, quando este nimero no 6 necessariamente grande, mas 6 maior que dois: A 

ルbre aftosa'uma doenぐa causada por diversos vrus. Pode ser empregado como 

adjetivo, significando divers jflcado, variado. 

Demais 

E plural usa-se anteposto, estabelecendo, em relaao aos demais elementos do 

grupo, idia de complementaridade: Por que ndo morro como as demais pessoas? 

No final de uma lista ou grupo de exemplos,6 empregado em referncia a 

pessoas ou coisas semelhantes s que foram anteriormente mencionadas: Alguns 

加dicadores soc忽む ilustram bem a terrvel desigualdade existente entre nordestinos e 

demaむ  brasileiros. 

mgu'm 

豆  usado em referncia a pessoa qualquer, sem identific-la (Por que o arrepio 

na nuca de algudm atrs de mim?), mesmo que ocorra uma oraao adjetiva (Algu'm que 

ndo gosta de mim deve ter plantado a informa戸O). Em enunciados interrogativos e em 

ora6es condicionais, no afirma se a pessoa realmente existe: Ento havia algum se 

interessando por ele?; Se algudm entrar na curva, vai nos bater de frente. 
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Indica, quando em posi9ao predicativa, uma pessoa qualquer que se destaca 

positivamente na atividade que exerce: Eu era algum, eu era um peso ficil de levar e 

as calas no estavam sujas e a urina estava presa e correta. 

Ningum 

Ningum s鳩nifica nem uma zl nica pessoa ou nem um z2 nico membro de um 

grupo particular (Ningu'm aprende essas coisas sozinho). Se em enunciado com marca 

negativa, indica que nきo existe pessoa na situa きo referida (No passava ningum. S o 

tempo), e, precedido de um, este pronome designa pessoa sem importncia ou que nao 

ocupa posiao importante (Veja que o homem que morreu no era um ningum, um 

cabra terreiro, sem nome nem valia). 

Outl・em 

Significa outra pessoa, sem qualquer determina o: Ler ' assimilar o 

pensamento de outrem, por interm'dio de caracteres gr4fIcos. 

Quem 

Indica, exciamativamente, indetermina 言o quanto a uma pessoa: Quem diria, 

hem Marcelo, voce que se orgulhava tanto do seu corpo! Interrogando direta ou 

indiretamente, 6 pronome interrogativo. 

Algo 

Algo indica objeto, a o, atividade, situa o, comentrio, idia, etc, sem 

especificar exatamente aquilo a que se faz referncia: Presenciou algo de que nunca 

mais se es9ueceria・  

Acompanhado de adjetivo, indica que existe um aspecto notavel em relaao a 

uma situa o, pessoa ou coisa (Algo estranho continuava se passando com ele) e, se o 

adjetivo vier precedido da preposio de, fica invarivel, no masculino singular (Se o 

Flvio Cavalcanti rasgou a mlsica, ela tem algo de bo司．  
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Com complemento do tipo partitivo com ncleo nominal abstrato, indica que 

algum possui qualidades particulares ligadas a que um grupo apresenta: Ainda falava 

alemdo com minha av,めque agora com algo do sotaque brasileiro de minha mde. 

Tudb 

Tudo 6 empregado a todos os possiveis objetos, a6es ou situa6es quando se 

est豆  fazendo uma afirmaao genrica sobre eles (Tudo estava nos lugares de sempre), 

mas, em registro popular, relaciona-se a pessoas (Cambada de bobas, tudo doida por 

Tido, a comeぐar por eu). Tamb6m em referncia a atmosfera geral que existe em uma 

situaao: Tudo est quieto. 

Pode ser usado como predicativo do sujeito, afirmando que alguma coisa ou uma 

determinada qualidade 6 essencialmente importante (Ouro ' tudo); como aposto 

resumitivo, ap6s uma enumeraao u atmosfera era irrespirvel: sofrimento de 

戸llsidade, convenぐ6es sociais e irreprimveis realidades んemanas, tudo se misturava ali 

e no havia como separar ojoio do trigo); para introduzir um aposto especificador 

(Tudo igual: o mesmo ye疏o gradil, idntico arvoredo em torno, o clssico αγ manso 

escondida e secre回．  

Nildb 

E empregado para afirmar que certos objetos, eventos, id6ias nao se encontram 

em determinadas situa6es (Mas ndo h nada a dizer) ou para indicar coisa pequena, 

sem relevncia ou sem importncia (Tudo isso' para nada?). 

Antes de um sintagma formado pela preposi9o de seguida de adjetivo ou antes 

de oraao adjetiva, indica que eventos, situa6es e atividades no apresentam a 

qualidade expressa no adjetivo ou na oraao adjetiva (No hd nada de novo no que 

estamos dizendo); antes de sintagma formado por de seguido de um possessivo no 

masculino, equivalendo o sintagma a de propriedade de uma pessoa (Ele ndo possua 

mdil de seu, receb放  do Patrdoe dev忽 serー肋e gra切,como 疏e ensimm oPat dbSdb 

pequenり．  
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Nada, em enunciado negativo, antes de adjetivo com gradaao comparativa, 

indica uma qualidade que se quer atribuir em grau mximo a entidade designada pelo 

substantivo (Descubro que ndo hd nada to carente como um homem impotente); em 

oraao negativa, como complemento verbal indica que no hh nenhum elemento a ser 

selecionado (O hoteleiro no disse nada); em enunciado interrogativo negativo, como 

complemento verbal, com valor de demanda de informaao sobre negaao de existencia 

(No podemos fazer nada no sbado e no domingo, podemos幼em oraao negativa, em 

posi9ao predicativa, qualificando algum como sendo uma pessoa sem caractersticas 

interessantes ou importantes (Quando o avio subiu, eu no era nada) 

Nada, usado com nome contvel e no plural,6 substantivado: Pensei tamb'm 

como o amor nasce radiante e glorioso e depois pequeninos nadas transformam-se em 

gigantescos obstdculo叫  

' 
E usado como aposto resuniitivo, ap6s uma enumera o, levando o verbo para o 

singular (Eles no tm histうria, cultura, nada, s う  dinheiro); ou usado para introduzir um 

aposto especificador (Nゴo ouvia nada: nem violino, nem piano, nem flau回．  

Cada 

E usado anteposto a um substantivo ou pronome singular, com referncia a 

pessoas e coisas. 

Indica todos os elementos do grupo, considerados um a um em particular (A 

cada momento Leo sonda o tanque), s6 ocorrendo substantivo ou pronome plural se 

houver quantifica 豆o por um numeral cardinal (De cada vinte casas da rua, entrevista- 

se um morador da vigs初Wi, Por exemplo, ou de cada dez casas entrevista-se um 

morador da quinta casa, e assim por diante). 

Se acompanhado de substantivo, indica distribui ao: E fiquei estudando cada 

coisa, de cada canto. 

Cada faz referncia ao todo, referindo-se s suas menores partes, uma a uma: 

Cada minuto, く％ida ponto da linha da minha existncia pode ser um milagre ou um 

desastre, uma estreたou umprec加たjo. 
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Indica que alguma coisa acontece em perodos regulares, precedendo um 

substantivo cardinalmente quantificado (Precisava escrever um Bufo&Spalianzani α 

cada dois anos); indica proporao, em sintagma preposicionado, dispondo-se antes de 

um numeral e depois de um numeral (De modo geral aincidncia de septicemia'de um 

α C加co em cada mガnascimentos). 

Com acento marcado, implica avalia 乞o, com valor intensivo: Dona Caiu tem 

cadd ideia! 

Mlis 

Usado com substantivo no singular ou no plural, se anteposto, indica quantidade 

maior do que havia antes, do que esta envolvido, do que se esperava (Agora a 

e算フerincia me ens加a que existem muito lllaお coisas entre o c'u e a terra do que supe 

nossa v filosofia); ou, se anteposto ou posposto, indica quantidade ou coisas adicionais 

のmla,ノraa mais caf り．  

Mbnos 

Usado com substantivo no singular ou no plural, anteposto ao substantivo, indica 

nmero ou quantidade menor do que havia antes, do que esta envolvido, do que foi 

血dicado, do que se esperava:Mre agora a senhora es危威rndo menos po para a 

gente.30 

3.5 CONSIDERACOES 

As gram言ticas constantes neste capftulo exigem comentrios em separado, pois 

cada uma delas se apropria de pressupostos tericos diferenciados para a firndamenta o 

de anlises. Se foram reunidas,6 exatamente pela razo apontada: a existencia de uma 

base terica que d sustentaao a proposta que pretendem empreender. 

Disto decorre um posicionamento por ns assumido: nossa pretenso ao 

coment-las no 6 avaliativa, simplesmente fazemos uma sntese do que apreendemos 

30 N谷o so citadas locu戸es pronominais indefinidas, constantes no final do capitulo em estudo, ja que 
no sao de nosso interesse presentemente. 
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por meio da leitura, com o objetivo de esclarecer a natureza do trabalho realizado por 

seus autores. Este posicionamento se justffica principalmente porque nenhuma delas 

considera a teoria na qual pretendemos alicerar nossas anlises, mas nem por isso 

podemos desconhecer a importncia que tem enquanto contribuio para nossos 

estudos. 

O estudo realizado por Macambira, se comparado aos de Luft e Bechara, 

anterionnente analisados, apresenta, em relaao a eles, alguns pontos de interse9o. Sua 

proposta, ainda que, em nenhum momento, este autor faa crticas explcitas, participa 

da recusa a classificaao das palavras feita pela teoria gramatical e se embasa em 

algumas no96es que, aparentemente simples porque apresentadas com propriedade pelo 

autor, sem o recurso a uma terminologia sofisticada, fundamenta a tese que perpassa 

todo o seu texto: artigos, pronomes e numerais devem constituir uma inica classe. 

Embora considere as oposi6es prmas livresクflormas presas e sistema aberto 

/sistema fechado, que sao vez por outra citadas para um esclarecimento menor,6 a partir 

das no96es de forma, funcdo e sentido que encaminha metodologicamente suas 

reflexes. 

A s classes de palavras tradicionalmente estabelecidas - no caso, artigos e 

pronomes, objeto da nossa leitura - aplica o crit6rio morfolgico, o sinttico e o 

semntico, promovendo uma discussao sobre aspectos que convergem para a reuniao de 

artigos, pronomes e numerais em uma s6 classe. 

Enquanto os estudos tradicionais morfologicamente tratam estas palavras 

enfocando flexo - sao variveis ou invariveis ー, o autor inclui derivaぐdo, 

propriamente sufixos aumentativos, diminutivos, superlativos e adverbial (-mente), para 

provar que as palavras em questao se comportam de forma similar, ou seja, no 

admitem sufixa o. Deste modo, Macambira constri um argumento e se encarrega de 

excluir possibilidades de refutaao, citando palavras que aceitam tais sufixos, mas so 

pertencentes a outras classes que no a dos pronomes ou que, mediante este acrscimo, 

no expressam id6ia que permita inclu-las junto a formas de aumentativo ou 

diminutivo. Ao tratar, todavia, o artigo sob abordagem sinttica, no 6 categ6rico pois 



101 

apresenta hip6teses baseadas na ocorrncia de artigos em frases ou sintagmas, 

suscitando possveis deslocamentos, sem apresentar propriamente um posicionamento. 

Quanto aos pronomes, a partir da significaao, ja que o crit6rio sinttico que 

diferencia pronomes substantivos e pronomes adjetivos apresentado pelas gramticas 

normativas 6 mantido, realiza uma reclassificaao, considerando, entre outros, o par 

opositivo definido/indefinido. Sobre esta e sobre outras no96es nas quais baseia a 

redistribui9o dos pronomes e a incluso de outras palavras entre estes, afirma que os 

pronomes, sob o aspecto semntico, sao classificados "conforme denotem a id6ia de 

pessoa, posse, dxis, referncia, nzlmero ou interroga o de maneira precisa ou de 

maneira vaga" (1997, p. 59). Cada uma destas palavras colocadas em destaque 

representa uma no9o sob a qual se ap6ia um crit6rio de classifica o e, por isto, seriam 

produtivos conceitua6es, discuss6es, comentrios. 

Embora estas considera6es, o trabalho de Macambira 6 importante entre os 

estudos gramaticais que se ocupam de artigos e de pronomes porque apresenta uma 

abordagem diversa das que o leitor esta acostumado a encontrar, propiciando 

questionamentos sem o rigor do definitivo e do inquestionvel. 

A segunda gramtica examinada 6 a Gramdtica da Lingua Portuguesa, 

elaborada por diversas autoras que no fazem crticas a gramtica normativa, mas 

frisam que a sua obra no tem esta caracteristica pois tem como objetivo descrever o 

funcionamento da lngua. Baseadas em princpios da lgica formal, cuja referncia6 o 

extralinglstico, da decorrendo a atribui9ao de verdadeiro ou falso s proposi6es, 

centram as anlises em aspectos semnticos, ignorando conceitua6es, propostas de 

classificaao e, o mais das vezes, a nomenclatura tradicionalmente usada nas 

gram豆ticas. 

Pro加em a no9ao de nominal, o que 'propriamente designado, c可o 

correspondente, em outras abordagens,6 o nome. Os nominais gozam de propriedades 

diferenciadas: designam um conjunto de objetos, isto 6 , expressam intenso, ou 

designam, ao admitirem determina戸o, um objeto particular do conjunto de objetos, 

expressando, assim, extenso. 

「ー子 ’’弔h''"" UF× 〔Is 	、 	 ー”讐  
BibIiotCC3 Setcrat de C泊ncias Stctais e r1um&fl' 、 	‘' 
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Deste conjunto de no96es a que nos interessa especialmente 6 a de 

determina o. No trabalho de Mateus (et ai.), determinado 6 dado o papel de atribuir 

referncia a um nominal, e, entre as palavras arroladas como determinantes, se 

encontram um, algum, todo, nada, etc., ordinariainente classificadas como artigos 

indefinidos ou pronomes indefinidos. 

A partir da no9ao de determina o, as autoras desta gramtica realizam uma 

reformulaao na classifica o de tais palavras: fazem anlises que divergem totalmente 

das conhecidas, pois o crit6rio do qual se utilizam decorre de uma operaぐdo que os 

determinantes exercem no conjunto designado por um nominal. Consideram, assim, no 

s6 o referente do nominal, entendido como conjunto de objetos, como tamb6m a 

referncia atribuida ao nominal em questao, mediante o uso de um certo determinante. 

As opera6es descritas sao vrias e no cabe aqui discuti-las, mas ressaltar o que 

representam em rela o s classifica6es tradicionais: certas palavras no ficam 

adstritas a uma inica classe, pois, dependendo da natureza da operaao processada, ora 

expressam uma rela o, considerando o conjunto (ou nominal), ora outra, ou, 

dependendo da caracterstica do nominal - conjunto de objetos contaveis ou conjunto de 

grandezas continuas, por exemplo -, exercem pap6is diversos, em vista das 

possibilidades de significados que estas palavras apresentam. 

Ao ser tratada a estrutura interna do sintagma nominal, a diversidade de 

propriedades semnticas das palavras permanece em pauta, e so estas propriedades que 

determinam no s6 o ponto de vista da anlise, mas tambm uma gama de 

possibilidades quanto a organiza o das estruturas nominais. 

Se para os que se iniciam nos estudos da lngua as conceitua6es e classifica6es 

encontradas nas gramdticas tradicionais representam alguma facilita 乞o, devido a 

abrangencia e superficialidade com que so apresentadas, a medida que se aprofundam 

estudos, podem passar a ser contestadas porque jd no respondem ao que possa ser 

constatado. Neste sentido, a Gramdtica da Lngua Portuguesa pode ser vista como 

recurso cuja ado9o depende da aceita o ou no dos princpios te6ricos nos quais se 

embasa. 
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Outra obra listada entre as gramaticas descritivas 6 a Gramdtica Descritiva do 

Portugus, de Mrio Perini, o qual visa a reformulaao dos estudos gramaticais. Este 

autor 6 extremamente crtico em relaao s gramticas tradicionais, questionando o uso 

indiscriminado de crit6rios para a classificaao das palavras, a formula o dos conceitos 

apresentados e a ausncia de atualizaao fce aos avanos dos estudos linguisticos. A 

partir disto, justifica sua gramtica que, ao descrever a lngua, se assenta em bases 

tericas coerentes, apresentando conceitos cujas caractersticas sao o fornecimento de 

todos os dados necessrios a sua aplicaao, e a adequaao ao usurio e a realidade 

lingu istica. 

Perini, por6m, no se contenta em contestar as questes gramaticais apenas. Vai 

alm, afirmando ser o ensino da gramtica motivo de prejuzos para alunos. Para 

apontar falhas das gramdticas normativas e para sustentar a necessidade de que sejam 

realizados, na escola, estudos gramaticais com base em teorias linguisticas, tais como o 

que prope, este autor analisa os componentes do ensino, afirmando que o ensino 

cognitivo, que apresenta trs componentes, deve se centrar em um deles, a formaao de 

habilidades intelectuais, que possibilita o desenvolvimento do raciocnio, a formula9o e 

a testagem de hip6teses, e o espfrito crtico.31 O desenvolvimento destas habilidades, 

sl Evanildo Bechara, em Ensino da Gramdtica. Opressao? Liberdade?, tambm se mostra preocupado 
com as questes do ensino. Bechara faz a defesa do ensino da gramtica normativa e aponta trs causas 
principais, responsveis pela crise na escola: o privilegiamento da oralidade em rela戸o ao padro escrito, 
que se expressa na nfase ao coloquialismo; a linguistica, que, sob sua gide acolhe uma diversidade, de 
teorias; o professor, que abandona o ensino da gramtica normativa, voltando sua aten9豆o para a 
gram自tica geral e para a descritiva. Este autor critica tanto a escola antiga, que elegia o padro culto como 
自nica possibilidade, quanto a atual, que privilegia o uso espont含neo da lngua, e prop6e que o professor 
seja capaz de "transformar seu aluno num poliglota dentro de sua pr6pria lingua" (1986, p. 14). Para 
Bechara, tanto a escola antiga como a escola moderna so opressoras porque impem uma s6 modalidade, 
e liberdade significa poder escolher a modalidade adequada a situa9ao. A partir deste ponto de vista, 
analisa procedimentos de professores de Portugus na escola e nos cursos universitrios, e apresenta 
algumas sugest6es para mudan9a. 

Celso Pedro Luft, tamb6m na dcada de 80, publica Lngua e Liberdade, questionando o ensino 
da teoria gramatical. Preocupado com o ensino de 1o e 2。  graus, estabelece distin車o entre gramdtica 
natural e gramtica artflciaL A gramtica natural correspondem as regras que todo falante sabe, sistema 
interiorizado, pois para o autor "a lngua 6 autodeterminada pelos seus usu貞rios" (1985, p. 17); a 
gramtica art itIcial 6 a que tem como o可etivo ensinar a escrever corretamente. Luft critica o carter 
gramaticalista das aulas de Portugus e prope que aos alunos sejam proporcionadas inmeras situa戸es 
de escrita, desvinculadas da aplicaao de regras que n乞o sejam decorrncia do uso, para que seja 
trabalhada a gramtica interior da lngua. 

Em Lngua e Liberdade, para a discuss谷o de quest6es ligadas ao ensino da lngua portuguesa, 
Luft se alia a pressupostos te6ricos da gramtica chomskyana e, principalmente nos capitulos 2, 3 e 4, 
apresenta principios bsicos desta teoria. 

Apesar de o nosso trabalho n乞o estar voltado propriamente para o ensino, estas leituras 
possibilitam reflex6es sobre e teoria gramatical e as consequncias que dela possam advir. 
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conforme o autor, esta na dependencia da ado9ao de teorias cientfficas que 

compreendam a descri9谷o, a interpretaao e a compreensao do fenmeno linguistico. 

Em resumo, a doutrina oficial, representada pela NGB (Nomenclatura Gramatical 

Brasileira)32 e endossada pelas gramticas, esta associada a forma como sao ministradas 

as aulas de Portugus, nas quais o aluno 6 passivo, um mero reprodutor do que as 

gramticas propem. 

Ora, que Perini se insurja contra o carter prescritivo das gramticas, que 

verifique a imprecisao conceitual que apresentam, que comprove a disparidade entre 

conceitos e fatos linguisticos que elas pretendam explicar,6 desejavel. Est, afinal, 

exercendo o seu papel, o de um estudioso da lngua, que justffica a apresenta o de uma 

proposta alicerada em uma teoria. Parece-nos, entretanto, que, ao argumentar sobre a 

necessidade de reformular os estudos gramaticais, o autor extrapola de sua fnao e 

confunde gramdtica com o ensino da gramdtica. Quest6es de ensino dizem respeito a 

procedimentos didtico-pedag6gicos, decorrentes de urna politica emanada do sistema 

educacional, da escola, que elege uma filosofia, ou, ainda, na ausncia destas, das 

crenas ou limita6es do prprio professor. A confusao que 6 feita, ento,6 entre teoria 

aplicada ao ensino da lingua e metodologia adotada para o ensino desta teoria. Assim 

sendo, o estudo de uma certa teoria no determina ou favorece o desenvolvimento 

destas ou aquelas habilidades, pois modos de ensinar estao afeitos ao pedagうgico, e no 

ao linguistico, como quer Perini. 

Para viabilizar sua proposta - a descriao do portugues, tendo como suporte uma 

fundamentaao terica ー, o autor seleciona um corpus. Pretende-o prximo do 

apresentado pelas gramticas tradicionais, que se valem dos escritos literrios, dos quais 

so expurgados idiossincrasias e desvios, para que se adaptem a s necessidades do que se 

pretende comprovar; decide, ento, que seja constitudo por textos t6cnicos e 

jornalisticos, pois apresentam o portugus culto escrito, sem que seja preciso fazer 

ajustes. Entretanto, antes de proceder a descrio, Perini esclarece a metodologia 

adotada: trabalha com frases isoladas, que passam pelo crivo de falantes, o do linguista, 

32 Nomenclatura Gramatical Brasileira - Portaria n。  36 de 28 de janeiro de 1959, do Ministro de Estado 
da Educa9谷o e Cultura que lhe recomenda a adoao no ensino programtico da Lngua Portuguesa e nas 
atividades que visem a verificaao do aprendizado, nos estabelecimentos de ensino, e em vigor a partir do 
primeiro periodo do ano de 1959. 
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que as formula e testa-as com outros falantes, e, se for o caso, ainda busca auxilio em 

textos. As frases, assim, s谷o aceitas ou no, o que pode ser comprovado se examinados 

os exemplos citados ao longo dos textos: asteriscos indicam a ado9ao do crit6rio 

aceitabilidade. E evidente, portanto, que o que 6 mencionado inicialmente como corpus 

6desconsiderado, uma vez que a Gramdtica Descritiva do Portugus nao 6 de base 

estruturalista, mas gerativista, devido え  metodologia que adota, compativel com a teoria 

apresentada. 

Para a reformulaao da teoria gramatical, Perini prope uma descri9ao formal 

separada da descri9ao semntica, sendo que os dois planos se conjugam num terceiro 

momento, quando se estabelecem regras de interpretado semdntica, e, para a 

classificaao das palavras, baseia-se em traos, que objetivam reunir palavras que tm 

comportamento gramatical semelhante. 

Os pronomes - palavras conhecidas sob esta denomina o - no constituem uma 

classe nica, devido a variedade de traos que apresentam. Considerando, ento, traos, 

e apenas no aspecto sinttico, o autor reagrupa os pronomes, incluindo entre eles os 

artigos. Apesar de ter defendido inmeras vezes a vantagem de uma descri9谷o formal 

seguida de uma descri9ao semantica, e, depois, aplicar regras de interpreta o, Perini 

diz que "deixando de lado a questo da classificaao semntica (em si um problema de 

muito interesse), vou desenvolver agora urna classificaao sinttica dos itens 

tradicionalmente chamados pronomes" (1996, p.33 1). 

Optamos por no reapresentar aqui a reclassflca o, nem tecer comentrios 

sobre ela. Diz respeito a uma teoria cujos princpios bsicos sao diferentes dos quais 

pretendemos nos valer; todavia a leitura desta gram貞tica revela a necessidade e a 

possibilidade de tratar os estudos gramaticais sob outros pontos de vista. Se as 

gramaticas, como aponta Perini, apresentam pontos fathos, que cada teoria d sua 

contribui9ao com o intuito de esclarece-los ou de ultrapassar os limites por elas 

estabelecidos, e que cada um que se interessa pelos estudos da lingua, opte pela teoria 

que julgar mais conveniente. 

Maria Helena de Moura Neves, na Gramdtica de Usos do PortuguEs, se disp6e a 

realizar uma descrio do portugues atual, usado no Brasil. Este trabalho se distingue 
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dos demais ja examinados em vrios aspectos, mas tamb6m por descrever a lngua em 

uso e por apresentar, nos exemplos citados, quando o caso requer, unidades maiores que 

a frase. 

Neste estudo, tem prevalncia os aspectos semnticos e, ao serem tratados os 

indけinidos, consideram-se as no96es de rげとrncia, quantfIca9do, determinaぐdo/ 

indetermina o, indefinido. 

Por referncia, a autora entende o mundo, e artigos indefmidos e pronomes 

indefinidos, assim como numerais, reunidos em uma s6 classe, sao consideradas 

palavras no-fricas, isto 6 , no tm referncia na situa o de discurso, nem constituem 

itens de retomada no texto. Assim sendo, e por apresentarem propriedade de no- 

descrio, sao quant(fIcadores pois se juntam a um nome para indicar uma parte (que 

pode ser o inteiro) de um todo. 

A referncia que, no primeiro momento, permite justificar a presena destas 

classes, heterogeneas, segundo a tradio gramatical, em apenas uma, perpassa todo o 

texto desta gramtica. 豆  base sobre a qual se assentam todas as andlises que verificam 

empregos de artigos indefmidos e pronomes indefinidos. 

Sob esta 6 tica, se estuda artigo indefmido determinando-se sua natureza - alm 

de ndo-frico, tem geralmente uso nao-referencial, ou serve para introdu1zir um referente 

no texto, podendo constar em sintagmas nominais referenciais ou nao-referenciais ー  ; a 

no9ao de indetermina9do, que caracteriza o sintagma nominal constitudo de artigo 

indefinido e substantivo comum; os valores que assume, dependendo da funao sinttica 

exercida pelo sintagma nominal que o cont6m; as fun6es que desempenha no sintagma; 

empregos que divergem do conceito que geralmente lhe 6 atribudo, o de anteceder o 

substantivo comum, pois 6 usado antes de substantivos pr6prios e antes de datas, 

podendo ainda figurar em enunciados que geralmente caracterizam-se pela sua omisso. 

O tratamento dado ao pronome indefinido 6 semelhante ao que 6 verificado 

relativamente a artigo. Estes pronomes sao ndo-fricos, e a indefinido que expressam 

pode relacionar-se a identidade ou a quantidade; podem, no sintagma, ser nucleares ou 

perfricos; podem fiexionar-se ou no. Ao estudarem-se os pronomes indefinidos um a 
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um, expressando-se usos, destacam-se aspectos sintticos, caracteristicas morfolgicas e 

propriedades das palavras com as quais constitui o sintagma. 

O que se constata em todo o capitulo que trata estas palavras 6 que aspectos 

morfolgicos, sintticos e semnticos se entrecruzam, pois cada situaao de uso 

analisada considera o sentido como um conjunto de rela6es que tem lugar em um 

enunciado em particular. 

A Gramdtica de Usos do Portugus, embora 培nore certas no96es as quais 

julgamos de suma importncia para o estudo da significa o, apresenta um trabalho 

exaustivo sobre a lngua em funcionamento, tanto em rela 乞o aos possiveis sentidos de 

um determinado item, os empregos propriamente ditos, quanto a maneira como trata os 

aspectos morfolgico, sinttico e semntico, estabelecendo um feixe de rela96es do 

qual, em uma situaao particularizada, decorre uma possibilidade diferenciada de uso da 

lngua. 

Concluidas as leituras no sentido de verificarmos o que as gramticas dizem a 

respeito das palavras que expressam indefmi9ao, passemos a outro aspecto que para ns 

6 importante: a possibilidade de, pelo tratamento dispensado, identひicarmos alguma 

relado com a enunciaぐ o. 

As gramticas de Macambira, Mateus (Ct ai.) e Perini nao tem contribui9きo a dar 

neste sentido, pois claramente se postam ao lado de teorias que no consideram tal 

aspecto pois seu interesse se centra exclusivamente na lingua; a de Moura Neves, ainda 

que se dedique a usos, no contempla a enunciaao jd que, pela caracteriza9ao primeira 

de artigos indefinidos e de pronomes indefinidos, tratados como no-fricos, alija 

qualquer possibilidade de interven o do sujeito, desconsiderando tamb6m a situaao de 

discurso. As demais, todavia, que no explicitam suportes tericos para a formulaao de 

conceitos e classifica6es, ou, se o fazem, como Lufi e Bechara, adotam, em certas 

ocasies, posturas semelhantes s das tradicionais, nos levam a um exame um pouco 

mais cuidadoso. 

As no96es de pronome, tanto a geral como a especifica, atinente a indefinidos, 

compreende informa6es que podem ser assim separadas: 
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a) os pronomes denotam, representam ou referem os seres; 

b) os pronomes consideram os seres denotados, representados ou referidos como 

pessoas do discurso, entendidas como a que fala,a com quem seルk asobre a qual se 

fala.33 

Mesmo que examinemos estas informa6es separadamente, percebemos que a 

primeira prepondera, e que pessoas do discurso 6 no9乞o secund白ria, que permite o 

estabelecimento de diferencia 乞o interna no conjunto de palavras consideradas 

pronomes: a primeira pessoa, a segunda e a terceira. O aprofundamento da no9ao de 

pessoas do discurso nきo ocorre, assim como a de denotado, a de referncia, a de 

representado, no sendo possvel prever implica6es; porm a no9ao assim posta 

permite a aplica o, por exemplo, ao serem apresentados os pronomes indefinidos: so 

os que se referemdterceira pessoa quando esta tem sentido vago, impreciso, etc. 

Ao ser conceituado o pronome indefinido, esta 3a pessoa ora 6 caracterizada 

como do discurso, ora como gramatical, nao havendo, deste modo, em alguns autores, 

manutenao do que 6 apresentado no conceito geral de pronome. Cunha e Cintra, Luft e 

Bechara apresentam os pronomes relacionando-os aos substantivos, porm para os 

pronomes indefinidos vigora o mesmo conceito ja citado. 

33 A no9乞o de pessoas do discurso estd presente na antiga gramtica grega. Apol6nio Discolo (sc. II d. 
C.) apresenta-a ao distinguir nome e pronome. Segundo ele, o pronome diferencia as pessoas, enquanto o 
nome s6 se relaciona a terceira pessoa, jamais ao falante e ao ouvinte. DionIsio o Tr自cio (170 a 90 a. C.)6 
o primeiro gramtico a tratar esta no9乞o. De acordo com Maria Helena de Moura Neves, que realiza estes 
estudos em A Vertente Grega da Gramdtica Tradicional, "ele se refere a elas na defini弾o de verbo (...) e, 
a seguir, indica que s谷o tr6s, definindo-as a partir do discurso" (1987, p. 197). As gramticas atuais ainda 
mantm o que 6 proposto por este gramtico grego: la pessoa, a que fala; 28, aquela a quem se fala; 38, 
aquela de quem se fala. 
Apol6nio Discolo discorda de tal conceitua戸o, afirmando que a ia pessoa nao 6 aquela que fala, mas a 
que fala de si; a 2 deve ser entendida como e' a respeito dela que se fala; a 3a ope-se s demais porque 
nao e α queルルde si prpria nem 6 aquela a quem se fala. 

Tanto DionIsio como Apol6nio reconhecem como pronomes os pessoais e os possessivos, dai 
derivando-se a no9ao de pessoa do discurso, entretanto Apol6nio amplia tal classifica戸o dos pronomes, o 
que a gramtica atual nをo herdou, distribuindo-os entre diticos e anafricos. Os pronomes definem as 
pessoas pois o ditico 6 o que 6 mostrado, e o anafrico refere-se a uma no9乞o jd dada. Os diticos sao os 
de P e 2a pessoas, os de 38 pessoa so demonstrativos e relativos. 

Os pronomes hoje classificados como relativos sao colocados entre os artigos; os demais 
Apol6nio considera nomes. 
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Quando sao estudados os artigos34, cuja no9ao geral 6 sinttica, - a anteposio 

ao substantivo -, esth implcita consideraao relativa a lingua, pois os artigos 

indefmidos relacionam-se com os seres ou com os substantivos.35 

As se96es que dizem respeito a empregos pouco acrescentam a esta busca que 

ora empreendemos jd que nelas constam frases cuja escotha serve para, na maioria das 

vezes, confirmar o que 6 posto como norma, ou seja, a regra preexiste ao exemplo. 

Desta maneira, se nem ao menos podemos inferir quais s豆o os princpios te6ricos 

que norteiam os estudos gramaticais, embora saibamos que isto nao 6 preocupa o dos 

gramticos, que apenas visam ao bem escrever e ao bem falar, temos de buscar uma 

metodologia prpria, a partir dos pressupostos tericos que, no captulo seguinte, nos 

dispomos a estudar. No desconsideramos, contudo, contribui96es que as gramticas 

lidas podero nos fornecer, principalmente porque, sobre as palavras escothidas para 

objeto de anhlise, hh poucos estudos a disposi9o. 

Sobre a leitura de todas estas gramdticas, resta dizer que reforaram, ainda mais, 

duas certezas: a da necessidade de acrescentar ao que 6 posto pelas gramdticas 

tradicionais outros pontos de vista, a fim de superar,a proporao que avanamos na 

compreensao da teoria gramatical, as falhas com que, inevitavelmente, nos deparamos; a 

da possibilidade de que, embasada em uma teoria lingtiistica, podemos encontrar 

respostas outras, diferentes das que at6 ent豆o nos foram dadas para entender os 
fenmenos da lngua. 

Com base nisto e porque as gramticas constituem os materiais que 

disponibilizam estudos sobre os indefinidos em portugus, consideramos as palavras por 

elas apresentadas como o nosso corpus inicial. Apesar das diferentes formas de 

apresenta ao, oriundas de crit6rios aplicados por seus autores, sao listadas como 

indefinidos as palavras que seguem, tendo sido por ns desconsideradas as 

possibilidades de flexo que determinados autores registram. Esta listagem 6 extrada 

das gramticas tradicionais, porm contempla, em grande parte, as outras que foram 

objeto de leitura pois as modernas vinculam-se a s tradicionais, e as descritivas incluem 

muitas destas palavras nas suas analises ou propostas de reclassifica o. 

34 T - - ユ  ー 1、一一L 一一一  土一一1一一 	一』・  - - L.ULL じ D eenara mciuem OS arugos enire os pronomes ou entre os numerais. 
35 、1α一  一一一  」一‘一一一一  一一  一ー一 	」 	 ． 	 . ，  ~ ．  ~ nau nus ueしeinos nu exame ce numerais que expressam inaermi9ao pois apenas auas gramancas se 
ocupam disto. 
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algo, algu6m, algum, algures, alhures, bastante, beltrano, 
cada, certo, demais, fulano, este...este, mais, menos, 
muito, nada, ningu6m, nenhum, nenhures, onde, outrem, 
outro, pouco, quaL..qual, qualquer, quanto, que, quem, 
quem...quem, sicrano, tal, tanto, todo, tudo, um, um...outro. 
vario ou vanos 

Quadro 6一  Corpus Inicial: Listagem Geral dos Indefinidos 

Deste conjunto de palavras, algumas so selecionadas para integrar a se9乞o 6, na 

qual, a partir dos fndamentos da teoria que sustenta nosso trabalho, procedem-se 

analises de enunciados. Como as anlises visam a descriao dos indefinidos 

considerando-se enunciaao e, assim sendo, descrevem-se rla6es que se verificam no 

enunciado,6 necessrio outro corpus, o qual 6 posteriornente apresentado com maior 

detalhamento. Neste corpus do qual se extraem enunciados, realizam-se recortes com 

base em ocorrencias de palavras que expressam indefini車o. Este, ento,6 o crit6rio 

para a sele9谷o que agora se realiza: cotejam-se indefinidos apresentados pelas 

gramticas e ocorrncias de indefinidos em enunciados e as coincidencias verificadas 

determinam quais as palavras que passam a integrar o conjunto das an豆lises. Assim, 

constituem a se9ao 6 enunciados que apresentam ocorrencias de indefinidos abaixo 

apresentados. 

algo, algu6m, algum, cada, certo, diversos, muito, nada, ningu6m, 
nenhum, pouco, qualquer, tanto, todo, tudo, uns36, vrios 

Quadro 7 1 Palavras cujas ocorrncias sao analisadas37 

J que todos procedimentos relativos a constituio do corpus s豆o motivo de 

esclarecimentos em se9ao posterior, por ora julgamos ser necess白rio apenas apresentar 

esta sele9ao de indefinidos. 

36 Selecionamos a forma plural de um, procurando garantir, por ocasio das anlises, apenas ocorrncias 
do que a teoria gramatical considera indefinidos. A forma singular pode nos obrigar a ingressar em outro 
campo de discussao, o que nao 6 nosso propsito. 
3 ' C6lia M. M. de Castilho, em Quant!flcadores Indefinidos, estudo publicado em Gramdtica do 
Portugus jalado ・ as Abordagens, con就ituindo coiアus a partir de mtrevistas do Pr可eto NURC, seleciona 
indefinidos c可a lista 6 muito pr6xima da nossa: algo, algum, algudm, cada, certo‘ 鹿mais, diversos, 
加meros, muito, nada, nenhum, ningu dm, outro,Pouco, qualquer, todo tudo, vrios, um. 



4 A TEORIA DE BENVENISTE 

4.1 JUSTWICATTVA PARA O PERCURSO ADOTADO 

A maioria das gramticas examinadas apresenta os estudos sobre a lngua 

divididos em partes: a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Esta forma de organizaao 

esta presente nas gramticas normativas e nas que consideramos gramticas modernas, a 

saber, em Luft e em Bechara, ainda que o primeiro no respeite esta ordem, preferindo 

iniciar seu trabalho pela abordagem sinttica, justificando o posicionamento assumido. 

Nos captulos referentes a morfologia, encontram-se os estudos relativos s 

palavras, que sao dispostas em classes e, embora alguns autores apresentem exemplos 

em forma de frases, porque optam por buscar em obras literrias o apoio necessdrio para 

a confinnaao das afirma6es feitas e porque, em muitas situa6es, o critrio sinttico6 

levado em conta para a classificaao, o seu objetivo 6 o estudo das palavras 

desvinculadas de um contexto, que aqui precisa ser entendido como frase, ja que esta 

corresponde ao limite estabelecido pela teoria gramatical para os estudos sobre a lngua. 

Em conseq蛇ncia desta postura, aos conceitos apresentados, pois o mtodo 6 dedutivo, 

seguem-se listas de palavras, geralmente fechadas, dando a entender que todas as 

possibilidades de encaixe em determinado agrupamento s谷o esgotadas38. E isto que se 

38 Segundo Mimer, para a cincia a lngua 6 compIetvd que se expressa na gramdtica como totaIidade 
qualitativa pois a lngua descrita 6 perfeita, e quantitativa pois a gramtica abarca a lngua toda. Na 
lingstica, porque cincia, a completude se expressa por meio de critrios internos ~ a no-contradi頭o -, 
porm da gramtica n乞o 6 exigido que seja sem contradi9をo e homognea, dai derivando que "a 
completude que ela persegue pode ser obtida atravs de qualquer arranjo", sendo-lhe "suficiente 
preencher a falta com um remendo qualquer" (1987, p. 26-7). 

Do arranjo proposto pelas gramdticas, decorre o incorreto, o que d desvio da norma, mas 
tamb6m a exce9do ou o an6malo, geralmente expressos nas gramticas em forma de observa6es, em 
letras minsculas ou em notas de rodap6: o que nao 6 regular, o que escapa ao regulado, mas formalizado 
em documentos que lhe servem como fonte - os bons escritos -, precisa ser mencionado e aceito como 
outra possi尻lidade. 
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verifica em relaao a artigos, pronomes e numerais e, quanto aos primeiros, algumas 

vezes a apresentaao das palavras no 6 posterior a do conceito, mas esta contida na 

prpria conceitua9o. 

Do estudo das palavras, passam as gram豆ticas ao estudo das palavras na frase. 

Usamos esta expresso porque verificamos que o interesse dos estudos gramaticais nao 

reside na frase como unidade, mas nas unidades que a comp6em, os sintagmas, pois 

nestes se estabelecem inter-rela6es entre as palavras, e a isto as gramticas se limitam 

nos capitulos que tratam do emprego dos indefinidos. 

Ao serem apresentados empregos, h e nfase na sintaxe. Como o objetivo 

garantir uma frase bem construda, deve-se atentar sobretudo para sua montagem, para a 

organizaao de cada uma de suas partes. Disp6e-se sobre a posio que certa palavra 

deve ocupar, se uma palavra deve ser usada ou no, conforme os cnones do padro 

culto, etc. N乞o est em questo o que se quer dizer - a sntese ー, mas como se deve 

apresentar cada constituinte daquilo que se pretende que seja dito. Vinculam-se aspectos 

sintticos e aspectos semnticos, mas s乞o os primeiros que preponderam; os semnticos 

so vistos como conseqiencia, decorrentes de uma frmula que se aplica a cada fraao 

da frase. 

Se, ao serem estudadas as palavras isoladamente, a inten o 6 fazer uma 

gramtica da lngua - as formas de que a lngua disp6e para expressar indefini9ao -・  ao 

serem propostos empregos,6 feita a gramtica de um uso, de um uso que 6 prescrito 

com base em uma sintaxe, que 6 considerada padro. 

Uma vez que iniciamos este trabalho pela leitura das gramticas com a pretensao 

de verificar o que dizem sobre os indefinidos, e tamb6m a partir delas foi feita sele9ao 

de palavras para estudo, adotaremos o percurso por elas apresentado: como as 

gramticas se ocupam primeiro das palavras e, depois, as inter-relacionam, valendo-se 

de frases, este tambem 6 nosso modo de proceder agora. Neste captulo lemos a teoria 

de Benveniste inicialmente pela via das palavras, ap6s pela da frase e a ultrapassamos, 

ultrapassando, assim., o limite estabelecido pela teoria gramatical, pois nos detemos, 

tamb6m, no dialogo cujos pressupostos, se no definitivamente explicitados em um 

iinico texto, encontram-se dispersos nos diversos trabalhos deste autor. 
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Pelo acima exposto, pode-se depreender que no respeitamos a cronologia dos 

textos deixados por Benveniste, pois nos interessam os trs enfoques em questo. Al6m 

disto, procuramos, ao longo da leitura e da exposio da teoria estudada, verificar 

aportes para a compreensao das palavras que expressam indefiniao, em urna outra 

perspectiva, na da lingua em uso que no se at6m a indefiniao enquanto o que pela 

lngua 6 previsto, mas que a considera em funcionamento, palavras que promovem 

sentido pelo dizer do sujeito que atribui referencia. 

4.2 AS PALAVRAS 

Ao concluirmos a leitura das gramticas, nosso desejo, para dar continuidade a 

este trabalho, era encontrar, nos conceitos de artigo, pronome e numeral, indica6es que 

nos remetessem s Teorias da Enuncia o. Acabamos sem perspectiva alguma pois as 

gramdticas se restringem a apresentar a express谷o pessoas do discurso, freqentemente 

empregada ao serem formulados conceitos (relativos a pronomes), por6m destituda de 

qualquer desenvolvimento te6rico que nos conduza adiante, impossibilitando 

estabelecer liga車o entre o que vnhamos estudando e a seqiencia de leitura. Sobre 

pessoas do discurso, as gramticas apenas dizem que sきo tres: a primeira 

correspondente a pessoa que fala; a segunda, a pessoa com quem se fala; a terceira, ao 

individuo ou coisa de que se fala. 

Exatamente o aspecto que nos impediu de prosseguir,6 retomado por Benveniste 

que percebe, no tratamento dado a pessoa do verbo, a inconsistencia e a precariedade de 

informa6es. Remontando a gramtica grega e verificando que a classificaao da pessoa 

verbal em 1a, 2a e 3a pessoas ainda hoje d admitida e que distin6es ocorrem em todas as 

lnguas, diz que: 

"H sempre trs pessoas e no hd seno trs. Entretanto o 
carter sum豆rio e n豆o-lingustico de uma categoria assim 
proposta deve ser denunciado. A alinharmos numa ordem 
constante e num plano uniforme 'pessoas' definidas pela sua 
sucessao e relacionadas com esses seres que sao 'eu', 'tu' e 
'ele', no fazemos seno transpor para uma teoria pseudo- 
lingustica diferenas de natureza lexical. Essas denomina6es 
nao nos informam nem sobre a necessidade da categoria, nem 
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sobre o contedo que eia implica, nem sobre as rela6es que 
re自nem as diferentes pessoas" (1995, p. 248) (Grifos nossos). 

A partir desta constataao - a ausencia de informa 谷o sobre que representam eu, 

tu, ele -, o autor prop6e um estudo com base em oposi6es, seguindo os rastros de 

Saussure cujos princpios so sempre mantidos na proposio desta teoria: na lingua ha 

apenas diferenas. 

O texto Estrutura das Rela es de Pessoa no Verbo, datado de 1946, pode ser 

complementado por A Natureza dos Pronomes e A Suh/etividade lla Linguagem, 

publicados cerca de dez anos depois. Neles Benveniste apresenta a distinao 

pessoa/no-pessoa que traz conseqiencias para os estudos linguisticos: na linguistica 

passa a existir sujeito; existindo sujeito, existe tamb6m referncia; a dicotomia 

lngua/fala proposta por Saussure e assumida por seus seguidores cede lugar a outra: 

lngua/discurso. Benveniste introduz na linguistica as no96es de sujeito e de referncia, 

e, por apresentar estas no戸es, ao mesmo tempo em que mant6m o conceito de lingua 

proposto por Saussure, considera o de lngua em uso. 

Os pronomes pessoais so retomados por Benveniste a partir do critrio adotado 

para assim classific-los: a pessoa. Para o lingiista a no9ao de pessoa decorre de um ato 

em que eu se diz eu, e a subjetividade, que se instala por meio deste ato,6 "a capacidade 

de um locutor para se propor como sujeito" (1995, p. 286). Eu para Benveniste6 

essencialmente linguistico,6 palavra que coloca a lingua em funcionamento. 

Indissociado de eu, h豆  tu, tamb6m pessoa, mas pessoa diferenciada. Sao opostas, 

porm ao mesmo tempo se constituem, pois uma prescinde da presen9a da outra. 

A no9ao de pessoa apresenta implica6es sui generis porque, assim como eu e tu 

formam uma correla9o, expressam polaridade. Sao correlatos porque se constituem 

reciprocamente e ao mesmo tempo - na e pela enunciaao que 6 "colocar em 

funcionamento a lngua por um ato individual de utiliza o" (1989, p. 82) - pois 

algum, ao afirmar-se locutor, pressup6e tamb6m um alocutrio. Alm disto s豆o formas 

linguisticas vazias de significaao, que s se preenchem face a subjetividade. Sao 丘  nicos 

e tem existencia efmera pois sao enquanto palavras que eu profere; apresentam a 
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mesma referncia, isto6 , a instancia de discurso que os cont6m. Apenas no interior da 

no9ao 6 que se estabelece a distin 谷o entre eu-tu porque o primeiro se prop6e 

considerando um diferente, e esta diferena propicia inversibilidade, bastando para isto 

que tu tome a palavra e se diga eu. 

Al6m de eu e tu, a enuncia o constitui outras palavras ou categorias: o tempo, 

que 6 o presente concomitante com a enuncia o; o aqui, que 6 indissocivel de agora; 

os demonstrativos - este e suas varia6es - que designam todos e qiiaisquer objetos 

presentes no aqui-agora. Outros advrbios ou locu6es verbais que se alinham no 

mesmo paradigma de aqui ou de agora, os tempos verbais, que tomam o presente da 

enuncia 9o como referncia, a modalidade, os adjetivos, os possessivos, certos verbos, 

etc. tamb6m marcam a inser o do sujeito na lingua.39 

A enuncia o, conforme afinna Benveniste,6 , na perspectiva do locutor, ato 

pois algum se afirmla sujeito; porm, na perspectiva do exerccio da lingua, a 

entendemos tamb6m como processo, pois o locutr, ao exteriorizar sua realidade 

promove rela6es - eu-tu-este-aqui-agora - que, por sua vez, expandem vrias 

possibilidades de associa6es previstas pela lingua, constituindo correla戸es, na 

terminologia de Benveniste, ou paradigmas, propostos por Saussure. Todas estas 

palavras decorrem da noぐdo de pessoa, entretanto os pronomes pessoais prevm a 

terceira pessoa, ele que a eu-tu se ope. 

Ao tratarmos das no96es de pessoa e de no-pessoa apresentadas por 

Benveniste, estamos acostumados a represent-la de modo esquematico - eu-tu/ele - ja 

que 6 dos pronomes que o autor parte para estabelecer esta distin o. Este ele, ou a 

terceira pessoa, precisa ser considerado em dois 含  mbitos diferentes, dentro da teoria: 

39 Propositalmente aqui fazemos men9乞o a indicadores de subjetividade ao lado de palavras que s豆o 
tradicionairnente consideradas como diticos. Esta inser戸o decorre das oposi戸es pessoa/nao-pessoa e 
semitica/semdntica (a qual oportunamente trataremos) propostas por Benveniste. Assim tambm o faz 
Michel Lahud, que afirma: 	

"Para Benveniste, os diticos sきo signos que n含o podem ser 
convenientemente descritos sem referncia ao emprego que deles 6 feito pelo 
sujeito falante: em outras palavras, para ele, n乞o se tratam de signos que 
'descrevem' por si pr6prios uma rela車o entre enunciado e enuncia9乞o, mas 
de elementos cuja fun車o 6 permitir ao sujeito que os enuncia, e no momento 
em que os enuncia, de instaurar essa rela o, de vincular seu enunciado ao 
seu pr6prio 'dizer" (1979, p. 114). 
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"(...) na classe formal dos pronomes, os chamados de 
'terceira pessoa' so inteiramente diferentes de eu e tu, pela sua 
funao e pela sua natureza" (1995, p. 282). 

Quanto a natureza, ele corresponde a ndo-pessoa pois no pertence a instncia 

de discurso como eu e tu, porque diz respeito, assim como outras palavras, ao no 

importa quem ou no importa o que munido de uma referncia objetiva. Estas formas 

no decorrem da enunciaao pois a lingua lhes preve um conceito. 

Ao distinguir pessoa e ndo-pessoa, Benveniste estabelece correspondncia entre 

estas no96es e lngua/discurso: ele faz parte da lngua, sistema de significaao baseada 

em unidades discretas; eu e tu fazem parte da lingua enquanto discurso, significa o 

dependente da subjetividade. 

Quanto a fun o, ele 6 um substitutivo abreviativo, representa no enunciado o 

no importa quem ou ndo importa o que ja referido; seu carter, portanto,6 sinttico. 

Do estudo dos pronomes realizado por Benveniste, podemos tirar algumas 

conclus6es, que sero retomadas na continuidade deste trabalho, tanto em rela 乞oa sua 

teoria, como em relaao ao estudo dos indefmidos, quais sejam: 

a) os pronomes sao estudados como tal, mas em outro ponto de vista, pois, de 

sua disposio em uma classe homogenea porque relacionados a pessoas do discurso 

cuja natureza no 6 esclarecida, passam a pertencer a duas classifica6es, e a 

nomenclatura pessoal pode, a partir da oposio pessoa/ndo-pessoa, ser atribuida 

apenas a eu e tu; 

b) o estudo dos pronomes 6 base para uma reclassificaao das palavras sob um 

丘nico crit6rio, o semntico, jd que se distinguem as que adquirem significa9ao na 

instncia de discurso e as que na lingua ja tem um conceito; 
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c) as reflexes apresentadas por Benveniste sobre os pronomes sao apenas o 

esbo9o inicial de uma teoria que se alinha a de Saussure40, mas visa ultrapass-la pois, 

ao mesmo tempo em que considera a lingua, considera a lngua em uso, e nisso 

queremos nos deter um pouco mais. 

Em eu-tu/ele, o conceito de lingua proposto por Saussure permanece. Sistema de 

signos que compreende imagem aczlstica/conceito ou sign jflcante/sign jficado, apresenta 

apenas formas discretas. S乞o virtuais, ou seja, sao possibilidades que pertencem ao 

coletivo da lngua. A alteraao que Benveniste promove ao tratar pessoa/ndo-pessoa, 

introduzindo a subjetividade na lingua,6 deslocar as formas puras do sistema para o 

uso, as quais, assim, deixam de ser puras e apresentam substncia. Constitui-se, desta 

forma, uma nova oposio: na lingua, formas puras; na enunciaao, forma e subst含ncia. 

豆  sabido que Saussure, ao estabelecer o conceito de lingua, nao prev a 

referencia, dai um sistema de formas puras, desvinculadas de qualquer realidade. Com  

Benveniste, esta realidade passa a existir, mas 6 a realidade decorrente da subjetividade, 

correspondente a inst合ncia de discurso, ao presente de eu e de tu. A constituiao do par 

que apresentamos~ forma-substncia - se d pela referncia. 

Ao estudar os pronomes, Benveniste caracteriza doisa mbitos: o da enunciaao e 

o da lngua. Ao primeiro pertencem as palavras que a partir do uso adquirem 

significa ao, Benveniste as apresenta como formas vazias que s6 se completam quando 

a lingua 6 posta em funcionamento. No a mbito da lingua estao as palavras que, para 

qualquer falante, esto associadas a um conceito. So, neste estudo, representadas por 

ek,ondo importa quem ou ndo importa o que. 

40 Neste trabalho, sempre que Saussure for citado, tal deve ser compreendido como a teoria apresentada 
pelo Curso de Lingustica Geral. Mesmo que alguns deslizes terminolgicos e conceituais tenham sido 
cometidos por aqueles que o publicaram, e isto6 apontado por Isaac Nicolau Salum no Prefciod Edido 
Brasileira, e estudado com profundidade por Tuilio De Mauro, nas notas え  edi9o italiana do Curso, e por 
Simon Bouquet, em Benveniste et Ia reprsentation du sens:de 1 'arbitraire み  signe l'ohlet extra- 
linguistique, foi o Curso que difundiu entre os estudiosos os principios tericos que fundam a linguistica 
corno ciencia. Claudine Normand, em Os Termos da Enunciado em Benveniste, tambm se dirige ao 
Curso e d-nos a entender que esta 6 a leitura realizada por B enveniste. Alm disto, Marlene Teixeira 
tambm nos permite adotar tal procedimento em Anlise de Discurso e Psicanilise: Elementos para uma 
Abordagem do Sentido no Discurso (2000). 
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O que 6 problemtico para a compreens乞o destes doisa mbitos sao suas prprias 

palavras, na tentativa de distingui-los: 

" por isso que nao hh truismo em afirmar que a no- 
pessoa 6 o nico modo de enuncia きo possivel para as inst合ncias 
de discurso que nao devam remeter a elas mesmas, mas que 
predicam o processo de no importa quem ou no importa o que 
ser munido de uma referncia objetiva" (1995, p. 282) (Grifo 
nosso). 

Entendemos que Benveniste, ao opor palavras que tem referncia apenas na 

instncia de discurso e as demais, estabelece a oposio subjetividade/objetividade que 

precisa ser interpretada. Se na lngua a referencia inexiste, nao ha correspondencia entre 

palavra e ser ou palavra e mundo; do mesmo modo, se eu-tu-este-aqui-agora s tem 

refer6ncia na enuncia9ao, no h豆  possibilidade de se admitir uma referncia objetiva. 

Benveniste, ao caracterizar eu como pessoa que enuncia eu, afirma que "h (...) 

nesse processo ulma dupla instncia conjugada: instncia de eu como referente, e 

instncia de discurso contendo eu, como referido" (1995, p. 279). Em outras palavras, 

eu 6 referente porque 6 sujeito da enuncia9ao; eu 6 referido porque eu - o que se prope 

como sujeito - enuncia eu, constituindo o enunciado. 

Na e pela enuncia9o, instaura-se um mundo - a presente instncia de discurso - 

pelo fato de o sujeito s6 poder assumir esta condi9ao diante de tu, "as duas 'figuras' 

igualmente necessrias, uma, origem, a outra, fim da enunciaao" (1989, p. 87), bem 

como ser o referente de uma srie de categorias, quais sejam, o tempo, que 6 o presente, 

este-aqui-agora. Estas categorias, assim como eu-tu, passam a coexistir e a constituir o 

eixo em torno do qual tem possibilidade o uso de outros termos, como, por exemplo, 

express6es de temporalidade que se estabelecem em relaao ao presente, e alguns 

advrbios que decorrem de aqui. Pelo vis do sujeito da enuncia o, que exterioriza esta 

realidade ou a sua realidade, tem significa o, ainda, outras categorias como os modos, 

os adjetivos, os possessivos, etc. Em sintese: a enuncia9乞o 6 a referncia de todas as 

palavras que adquirem tal estatuto ao serem enunciadas, quer porque de signos vazios e 

mveis passem a ter, um referente, quer porque sejam correlatas das vinculadasa 

inst合ncia de discurso, quer porque expressem a realidade de um sujeito que se enuncia. 
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A ele correspondem os signos cuja significaao, a primeira vista, no se verifica 

exciusivamente na e pela enuncia 谷o ja que, na lngua, s谷o conceitos em oposiao a 

outros conceitos. Com  estes signos, virtualidades, eu designa coisas s quais quer dar 

existencia. Assim sendo, ele no sao signos que s乞o constitudos a partir de coisas; ao 

contrrio, sao coisas que so constituidas a partir do momento em que so designadas 

Se tais signos s乞o ditos como tendo refer6ncia objetiva, 6 porque pertencem "a lngua 

como repertrio e sistema de suas combina6es" (1995, p. 283). Passam a fazer parte da 

instancia de discurso e, apesar de exteriores a rela 乞o eu-tu, tem como referncia, assim 

como as demais palavras, a enuncia9o. 

Retomemos o conceito de enuncia o: a enuncia9do ' o colocar em 

funcionamento a lngua por um alo individual de utilizado. Lngua em funcionamento 

admite a existncia de um coletivo, a lingua como sistema de significa6es 

desvinculadas da realidade, formas que se opem e por isto significam; lngua em 

funcionamento, todavia, supe um ato individual que significa a realidade em que se 

inclui, ou seja, a inst合ncia de discurso. Ao coletivo pertence o ele, o cognitivo, ou o 

objetivo, como diz Benveniste; decorrentes do individual so ele e seus correlatos; 

contudo tanto o primeiro como os demais tem refer6ncia na enuncia9ao, pois na e por 

ela conceitos adquirem existencia, materialidade, e os indicadores de subjetividade nela 

e por ela emergem. 

Podemos, assim, considerar as palavras sob duas perspectivas: a da origem e a 

da referencia. Sob a primeira, temos eu-tu/ele: a lingua e a instncia de discurso, a 

lngua e o uso da lngua. Na outra perspectiva, a da referncia, a oposiao se desfz - 

eu-tu-ele - pois a enunciaao e a referencia, a subjetividade subsume o cognitivo, a 

lngua 6 apenas uso. 

4.3 A FRASE 

Em A Forma e o Sentido na Linguagem, Benveniste distingue duas maneiras de 

ser lngua. A primeira denomina semibtica; a segunda, semdntica. Estas maneiras de 

ser ja se encontram referendadas nos textos que se ocupam de pessoa, porm n豆o 

nominadas. 



120 

Independentemente do fato de se distinguirem, a ordem do semitico e a ordem 

do semntico tem um aspecto em comum: ambas signfIcam. "Chap6u existe? Sim. 

Chamu existe? No. (...) No ha estgio intermedirio; ou est na lingua, ou est fora 

dela" (1989, P. 227). Embora sign/Iquem, semitico e semdntico se diferenciam pela 

maneira como signfl cam. 

Dissemos que no estudo dos pronomes j se percebiam estas distin6es. Elas 

esto na base da oposio pessoa/ndo pessoa: a ndo4pessoa 6 do domnio do semitico; 

a pessoa 6 do domnio do semdntico・  

O mbito do semitico tem como unidade o signo.E a lngua enquanto conceito 

estabelecido por Saussure. O signo significa em face de um outro signo, pois esta 

maneira de ser lngua se caracteriza por excluir o mundo, as rela6es que nela se 

estabelecem se do entre as unidades que the sao pertinentes. Assim sendo, a 

significaao decorre da distin o entre conceitos, as rela6es se estabelecem no interior 

do prprio sistema, sem a intervenao de um sujeito e, portanto, a referncia inexiste. 

Neste sentido, a significa o6 genrica. 

Na base do outro 合  mbito, do semdntico, esta a subjetividade. E a enuncia o.E 

eu que se diz e se diz no mundo. J nao h signo, mas palavra. "As palavras, 

instrumentos da expressao semntica, sao materialmente os signos do repertrio 

semitico" (1989, P. 233), mas com outro estatuto porque significam uma situa o que 

particular e 丘  nica, perdendo assim o carter de fixidez que tem na lingua, ja nao sao 

apenas para significar, mas para viver. 

Benveniste, para explicitar a natureza do semitico e do semdntico, e a 

transposiao de signo para palavra, utiliza os termos agenciamento de palavras e 

apropria9do da lngua. O locutor agencia palavras (signoり no campo do semitico e as 

desloca para o semntico, ou seja, a lngua e o uso da lngua so vistos como 

associados. A este processo, Benveniste da o nome de apropriacdo: "enquanto 

realiza9ao individual, a enunciaao pode se definir, em rela9乞o a lngua, como um 

processo de apropria o" (1989, p. 84). Na distinao entre semiづtico e semdntico, no 

h propriamente dicotomia; se Benveniste a estabelece, 6 com o intuito de garantir a 

compreenso deste processo: a partir da generalizaao ocorre a especificidade. A 
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generalidade de um conceito se d pela ausencia de referncia, e este conceito sofre 

restriao quando a referncia existe, numa situa o de emprego da lingua. Segundo 

Benveniste, 

"(...) a lngua-discurso constri uma semntica prpria, 
uma significa9ao intencionada, produzida pela sintagmatiza 乞o 
das palavras em que cada palavra no retm sendo uma 
Pequena Parte do valor queたmenquant フ Sigllo" (1989, p・ 233ー  
4) (Grifo nosso). 

Na ordem do discurso, no 6 apenas a palavra que significa, tamb6m significa a 

frase. Alis, urna corre9ao precisa ser feita: a palavra 6 a unidade do semdntico, 

entretanto eia esta sempre na frase pois a funao da lingua 6 predicar. A frase nao 

importa quanto a extensao, tanto 6 que uma u nica palavra pode constituir uma frase, 

mas importa enquanto discurso ja que possibilita ao locutor falar de si e falar do mundo, 

por meio dela 6 que a lingua se manifesta: o pensamento se torna idia. 

Tamb6m a palavra no pode ser vista isoladamente porque esta sempre em 

conexo com outras palavras. Na frase, se ultrapassa o paradigma, urna vez que se 

selecionam palavras que sao dispostas em uma certa ordem, e isto determina uma inter- 

relaao entre as mesmas. A frase expressa um sentido, que 6 sempre particular, 

decorrente de um sujeito e de um contexto, e apresenta, por isso, uma configuraao 

tamb6m particularizante para que se manifeste a singularidade da idia. 

Esta singularidade da frase e a capacidade de referir situa6es sempre novas e 

diferenciadas decorrem do arranjo que 6 dado s palavras. A frase, ento, nao pode ser 

entendida como somat6rio de palavras, pois nela as palavras, dependendo da 

organizaao que lhes 6 imposta, apresenta nuances diversas, adequando-se ao que 

referido. 

Havendo duas maneiras de ser lngua assim t豆o imbricadas, complexificando a 

percep9ao do que decorre de uma e do que decorre da outra, um estudo da significa o 

precisa considerar que a lngua-discurso revela: 

a) a lingua, pois o signo, enquanto significaao partilhada pelos falantes, est 

presente no discurso sob forma generalizante; 
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b) a palavra na frase, pois, ao mesmo tempo em que mant6m um vnculo com o 

signo, guardando parte de seu valor coletivo, a palavra manifesta um sentido particular, 

entendido como emprego; 

c) a sintaxe da frase, pois resultado da inter-rela o das palavras, conferea frase 

uma configuraao prpria por meio da qual se da a significa9o do predicar. 

4.4 AS PALAVRAS E A FRASE - A REFER査NCIA A ENUNCIACAO 

Do estudo da teoria de Benveniste, considerando-se a organizaao que elegemos 

para a apreensao dos conceitos que apresenta e o que deles decorre, verificamos que a 

no9ao de referncia, anteriormente ausente nos estudos linguisticos, vai sendo 

paulatinamente desenvolvida. 

Inicialmente, no que chamamos estudo das palavras no qual incluimos as 

no96es de pessoa e nao-pessoa, a de aqui, a de agora e a de este, algumas formas, at 

entao assim caracterizadas, abandonam tal estatuto e passam a referir, ou seja, agregam 

aforma, subst含ncia.Euーtu-esteーαqui-agora, formas vazias, como diz Benveniste, ao 

serem enunciadas, se plenficam, isto 6 , estabelece-se a relaao referente-referido. E6 a 

enuncia9ao a responsvel por esta mudana de a mbito: da lngua para o uso da lngua. 

Nos textos em que se esbo9am os conceitos primeiros sobre os quais se 

fundamenta sua teoria - o que trata as pessoas no verbo e o dos pronomes -, Benveniste 

se ocupa de instaurar os indivduos que constituem a inst含ncia de discurso e as no戸es 

de referncia e de dixis se confundem: eu-tu-este-aqui-agora sao sui-referenciais e se 

constituem por intermdio do locutor, inclusive eu, que se enuncia eu. 

Se tais palavras so apresentadas como formas vazias, poder-se-ia supor que as 

demais, e o que restou ser abordado corresponde a ndo-pessoa, sao formas plenas. 

Estabelecer-se-ia a oposiao vazias/plenas, negando que a lngua 6 apenas possibilidade 

Recorrendo-se aos escritos de Benveniste, em especial aos que apresentam a 

no9ao de ndo-pessoa, e se a leitura se limitar a estes textos, ficaremos com a sensaao 

de que esta no9ao no6 suficientemente aprofundada e que o objetivo do autor6 
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simplesmente o加ーh a de pessoa. Em a Estrutura das Relaぐ6es de Pessoa no Verbo, ao 

tratar de eu e tu e da inversibilidade que entre eles ocorre, sobre a no-pessoa le-se que: 

"Nenhuma relaao paralela 6 possivel entre uma dessas 
duas pessoas e 'ele', uma vez que 'ele' em si no designa nada 
nem ningu'm" (1995, p. 253) (Grifo nosso). 

Em texto posterior no qual so estudados os pronomes, a ndo-pessoa6 

apresentada como o "ndo importa quem ou no importa o que" (1995, p. 282), e ainda, 

estudando o verbo, Benveniste afirma que: 

"A 'terceira pessoa' tem por caracterstica representar, 
sob a rela o da prpria forma, unia invariante no-pessoal, e 
nada mais do que isto" (1995, p. 254) (Grifo nosso). 

Esta atribui9ao a no9ao de no-pessoa de conceituaao que pode parecer vaga ou 

confusa, decorre do fato de ela no estar inserida ainda na instncia de discurso, 

permanecendo na esfera da lngua, sob a forma de conceito;6 virtualidade, diferente dos 

indicadores de subjetividade que, na teoria, ja assumiram seu lugar no exerccio da 
' 

lingua. Assim sendo, a no-pessoa nao 6 plena, 6 ainda possibilidade, esta adstrita ao 

que Benveniste chama de domnio semiづtico: at6 entao "no designa nada nem 

ningum", 6 "o no importa quem ou no importa o que" pois, enquanto conceito, no 

refere. 

Diziamos que a no9ao de referncia vai sendo apresentada a medida que estudos 

vo sendo feitos, e se ele permanece relegado lngua 6 porque a no9ao de ndo-pessoa 

no 6 suficiente para inseri-lo na lingua em uso. 

"Cada instncia de emprego de um nome refere-se a uma 
no頭o constante e 'objetiva', apta a permanecer virtual ou a 
atualizar-se num objeto singular, e que permanece sempre 
identica na representaao que desperta" (1995, p. 278) (Grifos 
nossos). 

Ainda que Benveniste consagre para O Aparelho Formal da Enunciaぐdo a tarefa 

de reunir uma srie de conceitos ja explicitados em outros textos, alm de integrar 

lngua e uso da lngua em uma s6 abordagem, delegando a enuncia o o colocar a 
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lngua em funcionamento, em textos anteriores jd trata de palavra e tamb6m de frase, 

contrapondo-as a no9ao de signo. 

Com a explicita o do que entende por palavra, promove a compreensao da 

passagem da virtualidade a materializa9o. A palavra resguarda a significaao atinente 

ao signo pois6 "materialmente o signo do repertrio semitico", porm "seu sentido se 

determina em rela 乞o ao contexto de situa o" (1989, P. 233). Apesar disto, a palavra 

restringe-se, quanto ao sentido, a emprego; nao constitui, por si s6, a expresso da idia 

que o locutor expressa. 

Desta forma, come9a a delinear-se como a no-pessoa ingressa no mundo da 

enuncia 9o, todavia ainda no se pode afirmar, e logo veremos que isto jamais poder 

ser afirmado, que existe uma relaao rgida entre ndo-pessoa, o signo da lngua, e 

referente. Limitando-se a palavra a emprego, esta rela 乞o 6 muito tenue pois dependente 

do enunciado em que a palavra consta, ou melhor, no h propriamente um sentido, mas 

possibilidades de sentidos. 

Benveniste reserva a frase a atribui9ao de referncia. Expressao de uma id6ia, "a 

'referncia' da frase 6 o estado de coisas que a provoca" (1989, p. 231). Da ser u nica, 

no repetivel pois o acontecimento que a promove 6 , a cada vez, singular. Assim sendo, 

no pode ser considerada como uma seqiencia de palavras, mas como palavras em 

inter-relaao que abarca o morfolgico, o sinttico e o semntico.E desta inter-rela o 

que decorre o emprego da palavra. 

A ndo-pessoa que, na lingua, "no designa nada nem ningum", em certa 

medida no difere muito dos indicadores de subjetividade, que sao mveis, instituindo, 

a cada enuncia o, um eu, um tu, um este, um aqu4 um agora. A no-pessoa, embora 

guardando resqucio da significaao, um certo conceito existente na lngua, a cada 

situaao de uso, a cada situa o de emprego, relaciona-se a um referente determinado 

pela idia expressa pelo locutor.E , na lingua, conceito, "o nao importa quem ou no 

importa o que"; na inst含ncia de discurso, no tem um referente fixo, atualiza-se na 

situaao na qual o locutor se insere, idia que esta situa 乞o suscita,a atitude do locutor 

diante desta situaao. 
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Acreditamos, pois, que o recorte que realizamos para a leitura da teoria de 

Benveniste - primeiro a palavra; a seguir, a frase - nos permite tambm verificar como 

este autor trata a referncia: as palavras, enquanto indicadores de subjetividade, tem, na 

e pela enuncia ao, um referente; a frase tamb6m o tem, enquanto expressao de um 

evento singular. Indo alm, ainda diremos que, em Benveniste, referncia e dixis se 

confundem: os indicadores de su勿etividade sao sui-referenciais pois na inst合ncia de 

discurso tm referncha frase tamb6m 6 sui-referencial porque "implica referncia 

situaao de discurso e a atitude do locutor" (1989, p. 23O)'. 

4.4.lA Nゴo-Pessoα一 Indicador de Subjetividade e Indicador Referencial 

Como aproximamos as no96es de dixis e de referncia,6 necess自rio esclarecer 

como percebemos o tratamento da ndo-pessoa na teoria de Benveniste. Dependendo do 

ponto de vista assumido, decorrente da leitura que 6 feita, ou melhor, da abrangencia 

desta leitura, ele pode ser considerado um ditico e/ou pode ser considerado um 

anafrico. 

No texto A Natureza dos Pronomes, a ndo-pessoa 6 apresentada como um 

anafrico. Como o ttulo aponta, Benveniste restringe-se ao estudo dos pronomes, 

classe gramatical tratada pelas gramticas, e deles extrai as no96es de pessoa e de no- 

pessoa, demonstrando que os pronomes no podem ser considerados como constituindo 

uma classe homogenea, pois, devido a sua natureza, nem え  mesma classe pertencem. Eu 

41 Em Emile Benveniste: queue smantique?, Claudine Normand tambm considera a enunciaao como 
referncia. Desde que Benveniste institui a lingustica do discurso ou o domnio semntico, no dissocia 
sentiわ  e referncia. 

Ao apresentar a correla o de personalidade, ao estudar o verbo, a frase e a referncia nao tm 
lugar, pois Benveniste desenvolve sua anlise de forma habitual: descri更o, interpreta9ao e apresenta9o 
de oposi96es formais; entretanto, em rela 石o aos pronomes, quando trata a an自lise linguistica como 
problema de linguagem; a referencia est presente, determinando distin弾o entre dois planos: a lingua 
como repertrio de signos e sistema de suas combina6es, e a lngua que se manifesta na instncia de 
discurso. A partir dai a referncia 6 no9ao recorrente nos textos do autor, sempre sob esta tica. 

A referncia 6 relacionada さ  enunci球o quando a lingustica das unidl鹿s cede espaoa 
lingilstica da frase. e a relac乞o locutor-ln.ua se estabelece mediante apropria o: "toda rela 豆oa 
referencia, na lngua em uso, depende da sui-referncia, a referencia somente dtz respeito a situa更o cada 
vez nica da locutor" (1996, p.235) (Tradu 豆o nossa). 

Neste trabalho, Claudine Normand percorre toda a teoria de Benveniste, enquanto nossos estudos 
se detem em Darte dela, a ciue nos interessa agora. Do texto de Normand tambm selecionamos um 
fraamento. com  o intuito de mostrar posiC6es convergentes, e superticialmente situamos a questao aa 
referencia ligada a enuncia9ao. Para conhecimento dos argumentos expostos peia autora, a ieitura 
completa 6 necessria. 
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e tu sao indicadores de suhfetividade, tem referncia na enunc蜘ao e s谷o diticos, ele 

pertence ao sistema sinttico da lngua e, assim, 6 um anafrico pois serve como 

subsIiIulo abrevjalかo. 

E neste texto que se situa a discussao que Michel Lahud prope no capftulo 

I泥ixis e Enunciado: uma problemdtica do超feito, do livro A Propsito da Noぐdo de 

Dixis. Porque esta obra de Lahud resulta de uma extensa e competente pesquisa sobre 

dixis, que se inicia com os estudos sobre os pronomes em Port-Royal, perpassando 

outros realizados por diversos tericos, nos interessa o que 6 apresentado sobre 

Benveniste. Abordando pessoa e no-pessoa, Lahud prope que sejam considerados 

indicadores: os primeiros, de subjetividade; os outros, de referncia. 

Segundo Lahud, considerar os princpios tericos apresentados por Saussure 

importante para a compreensao da no9谷o de dixis na lingustica ps-saussuriana, 

especialmente a oposio lingua/fala, que permite determinar o objeto da linguistica. 

Saussure exclui a fala do objeto desta cincia por consider-la portadora das "variantes 

individuais e, conseqentemente, nao passiveis de um tratamento 'algbrico' ou 

'sistemtico" (1979, p. 96), decorrendo desta excluso outras: a de sujeito e a de 

situa o. A descrio da lingua, assim, 6 feita sem qualquer alus乞o ao uso da fala. 

Com o advento da lingustica da enunciado, para a qual a no9ao de dixis 

adquire importancia, a oposio apresentada por Saussure fica comprometida, ao ser 
formulado o conceito de enuncia o. Lahud, distinguindo fala e enuncia o afirma que: 

"Nem da ordem da lingua, nem da ordem da fala tais 
como as concebe Saussure, mas da prpria linguagem enquanto 
atividade regrada@ortanto coletiva) linguisticamente (...),mas 
a enunciaao enquanto centro necess白rio de referncia do 
prprio sentido de certos signos da lngua" (1979, p. 98). 

Esta lingustica, assim, preocupa-se em identificar, em enunciados, partculas 

d6iticas da linguagem. Neste estudo inserem-se os de Benveniste, que associa verbos de 

falaa subjetividade. Lahud considera que, ja neste trabalho, Benveniste estabelece 

diferena entre subjetivo e objetivo: "esses verbos manifestam assim, no interior do 

paradigma da conjuga9乞o, uma assimetria semntica entre a realiza o do ato e a 
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descri9ao de unia a o, ou, se preferirmos, entre o 'subjetivo' e o 'objetivo" (1979, p. 

105). 

Tambm se alinhani a estes verbos os de opera9do ou de atitude e os 

delocutivos, entretanto 6 nos estudos sobre as pessoas que. Lahud identifica em 

Benveniste o tratamento da questao da dixis, presente nao s6 em suas considera 6es 

sobre os pronomes, mas tamb6m sobre a pessoa verbaL As correla6es de pessoalidade 

e de subjetividade permitem a percep9ao de disparidade semntica entre as palavras 

tradicionalmente classificadas como pronomes e instauram a no9ao de dixis. Eu-tu42 

remetem a inst合ncia de discurso; ele pode remeter a qualquer coisa, exceto え  instncia 

de discurso que o cont6m. DIz Lahud que: 

"A distinao entre 'pessoa' e 'no-pessoa' reflete, 
portanto, uma oposi 谷o mais profunda cujo trao distintivo 
essencial 6 a relaao do sentido dos signos com a enunciaao:6 
a ausencia de tal rela9ao que faz 'ele' um elemento pertencente 
aquio que Benveniste denomina a esfera 'cognitiva da 
linguagem', e, por isso, um signo adequado para designar 
coisas da 'realidade objetiva'; e 6 a impossibilidade de se 
conceber a natureza semntica de 'eu-tu' fora de uma remissaoa 
enunciaao que os torna 'no-referenciais em relaao a 
realidade': pode-se dizer, quando muito, que sao auto- 
referenciais, no sentido de elementos refletindo seu prprio 
emprego em cada instnc加 de discurso onde sua Presenぐa 
impr切ie no enunciadb uma marca dd aproPniado da lngua por 
um sujeito" (1979, p. 110) (Grifos nossos). 

Para Lahud a teoria de Benveniste permite no apenas estabelecer uma diferena 

de natureza entre as palavras, como tamb6m, a partir desta diferena, possibilita tratar 

da oposiao dixis/anfora. Da abordagem desta oposio, ressalta-se a no9ao de dixis 

O autor apresenta as concep96es de anfora. Anafrico 6 o segmento que remete 

a um antecedente,estabelecendo-se uma relaao substitutiva ou representativa. Nesta 

concep9ao, a anfora tem carter semntico: evita-se a repetio ou promove-se a 

42 Aldm das pessoas, Lauhd nomeia e comenta todas as classes de signos que tem referencia na instncia 
de discurso, os indicadores de subjetividade. Excluimos isto porque, em seao anterior, ja tratamos este 
assunto e, tambdm, porque nosso objetivo 6 verificar como so trabalhadas pelo autor as no96es de dixis, 
referncia e su勿etividade. 
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economia. Assim vista, 6 um procedimento ret6rico. Tamb6m pode ser concebida, nao 

como substituio, mas como representado apenas, porm urna representa o plena. 

Tomada como representa o, pode-se considerar que "um 'representante' pode 

ser um 'indicador' no s6 de unia id6ia ou coisa anteriormente 'apresentadas', mas 

tamb6m de um papel sinttico, daquele que o termo 'representado' desempenha na 

prpria 'frase representante" (1979, p. 117). Benveniste considera ele no-pessoa 

porque 6 anafrico; ele 'representa', eu-tu sao signos de uma rela o ao ato de fala. 

Ele, portanto, nao faz parte do domnio subjetivo, pertence ao objetivo da linguagem 

pois, estando excluido da dixis, faz parte do sistema anafrico da lingua. 

Em Benveniste, os anafricos diferenciam-se dos diticos quanto a natureza e 

quanto a funao pois so "as unidades cuja fun 乞o 6 relacionar dois termos do 

enunciado" e "pertencem a urna 'espcie semiolgica' de natureza totalmente diversa 

daquela cujo carter prprio consiste em relacionar o enunciado え  enuncia o" (1979, p. 

119). Entao, no sao representantes, como em teorias lgico-semnticas, mas 

indicadores. Entretanto, ressalta Lahud, os estudos sobre a enunciaao se inserem em 

uma lingistica que encontrou a referncia interditada, da porque os anafricos em 

Benveniste no contemplam referncia, elemento constitutivo da no9豆o de indicado. 

Lahud considera que "ele6 'ditico' no sentido de 'indicador referencial', sem 

s -lo no sentido de 'indicador de subjetividade" pois pertence a uma classe constituda 

por "express6es referenciais da linguagem cuja denotaao 6 relativa ao enunciado" 

(1979, p. 124). 

Esta posio de Lahud 6 coincidente com a de Benveniste emH Natureza dos 

Pronomes, pessoa e ndo-pessoa s乞o diferentes quantod natureza e quanto d fun戸o, 

entretanto desta concep9ao decorre uma dvida: tendo ele funao de substitui9ao, qual o 

estatuto do que 6 substitudo? A teoria de Benveniste comporta a possibilidade de os 

nomes, por exemplo, ja que no pertencentes a realidade subjetiva, fazerem parte da 

realidade objetiva do mundo fenomenal, ou seja, devemos contrapor quela realidade, a 

da inst含ncia de discurso, uma outra que corresponde ao que nao se instaura pela via do 

sujeito se dizendo eu? 
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Se nos situarmos nos textos iniciais nos quais s乞o estudadas a pessoa e a ndo- 

pessoa, esta pergunta ja 6 respondida. No incio do texto que trata os pronomes, em 

pargrafo que segue aos introdut6rios, distinguindo eu e um nome referente a uma 

noぐ o lexical, Benveniste nega toda possibilidade de referncia ao mundo das coisas e 

associa os nomes lngua, nos moldes de Saussure, ou seja, a ausencia de referente: 

"Cada instncia de emprego de um nome refere-se a uma 
no9o constante e 'objetiva', apta a permanecer virtual ou a 
atu lalizar-se num objeto singular, e que permanece sempre 
id6ntica na mail罪staぐdo que desperta" (1995, p. 278) (Griお5 
nossoみ  

Os nomes, portanto, pertencem a lngua enquanto signos, virtualidades, cuja 

no9谷o 6 constante e objetiva, entendendo-se assim a generalidade do signo enquanto 

conceito, mas a referncia d-se em relaao a singularidade da situaao que o locutor 

mani色sta. 

Ainda ne就e texto, express6es como exerccio da linguagem, processo de 

apropriado, inst合ncia de discurso como sistema de referncia interna, que sao 

geralmente atribuidas aos ltimos trabalhos do autor, especialmente O Aparelho Formal 

da Enuncia o43, e que do conta da enuncia 谷o como referncia porque associam-na 

atitude do locutor e ao contexto, tamb6m estao presentes. Discorrendo sobre eu, 

Benveniste diz que: 

"Esse signo est., pois, ligado ao exerccio da linguazem 
e aeciara o locutor como tal. E essa propriedade que fundamenta 
o discurso individual em que cada locutor assume por sua conta 
a lngua inteira. O hbito nos toma insensiveis a essa diferena 
profunda entre linguagem como sistema de signos e a linguagem 
assumida como exerccio pelo indivduo. Quando o indivduo se 
apropria dela, a linguagem se torna em inst含ncias de discurso, 
caracterizadas por esse sistema de referencias internas cuja 
chave 6 eu, e que define o indivduo pela construao linguistica 

43 Silvia Helena Barbi Cardoso, em Demonstrativo, Anfora e Pressuposio, considerando as no96es de 
dixis e de referncia, distingue dois momentos na teoria de Benveniste: o primeiro, quando da 
diferencia戸o entre pessoa e no-pessoa, prev dois lugares de referencia, a realidade subjetiva do 
discurso e a realidade objetiva do mundo fenomenal, relacionadas, respectivamente, aos indicadores de 
subjetividade e a no-pessoa; o segundo, localizado em O Aparelho Formal da Enuncia o, anula estas 
duas possibilidades e apresenta a enuncia戸o como centro da referencia. 
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particular de que ele se serve quando se enuncia como locutor" 
(1995, p. 281). 

Se ainda fosse necessrio, para refutar qualquer possibilidade de associa o 

entre nome e mundo, entre interno e externo a inst合ncia de discurso, poderiamos 

explorar todas as no96es que conferem a enunciaao a referencia a situaao na qual se 

inserem os locutores e a atitude do locutor. Julgamos que isto no 6 preciso porque a 

distinao semitico/sem dntico, que define lngua e uso da lngua e que permite 

compreender ainda melhor sujeito e referncia, ja esta explicitada neste texto: a 

linguagem como sistema de signos e a linguagem assumida como exerccio da lngua 

pelo indivduo. 

A no-pessoa, quer entendida como o pronome ele, quer entendida como um 

nome, o "objetivo" ou o cognitivo, no tem como referncia o externo, mas a instncia 

de discurso, seja como mecanismo sinttico, seja como virtualidade que passaa 

existncia por meio de um locutor. 

' 
E preciso ainda voltar a afirmaao inicial que pressup6e duas interpreta6es 

possveis para a teoria e, conseqientemente, classifica6es diferenciadas, ou 

supostamente diferentes, para no-pessoa. Na nossa opiniao, a no-pessoa 6 um ditico, 

o no importa quem ou ndo importa o que que inclui os termos nominais que enviam a 

conceitos da lngua, e seus substitutos abreviativos (ele, o, isso...), mas tamb6m, no 

丘ltimo caso, um anafうrico, considerando-se anfora um mecanismo da lngua. Na teoria 

de Benveniste no h lugar para a oposio dixis/no-dixis; decorre, ent乞o, que 

anfora tem outro estatuto, pertence a sintaxe da lngua, sendo, portanto, a no-pessoa, 

enquanto pronome, ditico e anqノorico. 

Considerando-se no-pessoa um ditico,6 preciso discuti-la ainda em relaaoa 

no9o de su勿 tividade. 

Segundo Benveniste, o locutor, ao colocar a lngua em funcionamento, se 

apropria da lngua inteira, e, assim, o agenciar signos (e no palavras porque ainda no 

含mbito do semitico) implica escotha do sujeito que visa a manifesta o, a enunciaao e 

sua materialidade, o enunciado, tamb6m revelam o sujeito, que expressa algo singular e 



131 

pr6prio, que, por tais peculiaridades, no permite distinguir algo que lhe 6 interno ou 

algo que lhe 6 externo. Sendo a enunciaao a responsdvel pela instauraao da instancia 

de discurso, nada 6 alheio ao sujeito, tudo lhe diz respeito. Alm disto, no que concerne 

afrase, ou enunciado, esta adquire configuraao particu1lar no s6 pelo contexto, que 

iinico, pois tem como parmetro a presente instncia de discurso, mas tamb6m pela 

atitude do locutor facea situa o. Falar 6 falar de si e da situaao, e no h como falar 

de um e no falar de outro. A subjetividade est presente em qualquer manifestaao da 

lingua. 

Coisa diferente 6 procurar identificar, no enunciado, marcas de sui- 

referencialidade. Neste aspecto, cremos que 6 necess言ria unia distin 乞o.E preciso 

entender diferentemente inser o do sujeito ll'llngua e inser戸o do sujeito no 

enunciado: em qualquer manifestaao da lngua, o sujeito diz-se; em um enunciado6 

possvel distinguir o que 6 sui-referencial讐  ou os indicadores de su勿etividade, e o que 

6cognitivo, ou seja, ja previsto na lingua em forma de conceito e atualizado pelo locutor 

que do conceito extrai a parte que lhe convm para a express乞o de uma idia singular. 

Neste u ltimo aspecto, podemos falar de indicadores referenciais. Independentemente 

desta distin 乞o, a lingua em uso s6 existe na perspectiva de eu. 

4.5 0 DIALOGO 

Por meio do estudo das no96es de pessoa e de ndo-pessoa, e da distin o entre 

semitico e semdntico, buscamos apreender como Benveniste apresenta as quest6es 

relativas a lngua e a lingua em uso. Como nosso objetivo 6 a ampliaao de 

conhecimentos sobre palavras que expressam indefinio, realizamos uma leitura da 

teoria de Benveniste nos mesmos moldes que as gramticas organizam os assuntos, e 

44 Oswald Ducrot, em Os Indefinidos e a Enuncia o, critica o fato de linguistas buscarem na enuncia o 
elementos para a descri弾o da lngua. Tomando alguns indefinidos descritivos (um, uns, certos, alguns), 
se prop6e a provar que tais indefinidos nao atuam como shifters. Embora saibamos que Ducrot modificou 
posi9es tericas, n乞o nos furtamos de citar este trabalho porque faz parte dos poucos que se ocupam do 
estudo dos indefinidos e porque serve para ilustrar a diferen9a que reconhecemos existir ao ser tratada a 
inser o db sujeito na lngua. 
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isto nos obrigou a fazer uma sele9谷o, desconsiderando alguns aspectos, os quais6 

necessrio retomar, esclarecendo o recorte que fizemos. 

Para que nosso objetivo fosse alcan9ado, ao estudarmos a enunciaao, tratamos 

das quest6es sob a 6 tica da subjetividade e, conseqientemente, da referncia, 

considerando, assim, principalmente, eu que, por tomar a palavra, manifesta sua 

condio de homem e de homem no mundo. Julgamos, entretanto, que este foi at6 entao 

o procedimento necessrio, devendo-se exciusivamente ao didtico, e que, estabelecidos 

os pontos de vista de Benveniste sobre a palavra e a frase,6 momento de estendermos a 

no9ao de subjetividade. 

4.5.lA Intersubjetividade 

Na e pela enuncia9o, eu se constitui; eu 6 sui-referencial. Apesar disto, eu 

participa da no9ao de pessoa juntamente com tu, e por isto n豆o tem a prerrogativa de 

autoconstituir-se sem a presena daquele; tu tamb6m o institui pessoa. Por outro lado, o 

inverso tamb6m se verifica, pois eu, ao enunciar-se eu, constitui tu. A no9o de pessoa, 

desta forma, envolve rela6es bastante complexas, e eu e tu sao as 丘  nicas palavras da 

lngua que revelam tal natureza, jd que a referncia se imp6em condi96es: eu 6 referente 

de eu, mas ser referente e ser pessoa encontra-se na dependncia de ndo-eu; eu6 

referente de ndo-eu, mas o referido determina o referente ser referente. Existe na relaao 

locutor e alocut自rio uma esp6cie de troca: se um, ento, outro, e o inverso 6 verific台vel, 

e dizer, a partir disto, que se constituem mutuamente seria negar que apenas um usa a 

palavra, por6m dizer que a palavra os constitui 6 verdadeiro. 

Outra propriedade que apresentam eu e tu 6 o fato de serem inversiveis pois eu 

assim se constitui por tomar a palavra e desta maneira se opor a tu, mas basta que tu se 

diga eu para que as pos埠6es se invertanl・ Eu e tu, portanto, sao s唱nos vazios e m6veis 

que se plenficam no exerccio da linguagem. 

O no-entendimento desta alternncia no uso da lngua 6 motivo de crticas ao 

sujeito proposto por Benveniste que atribui a eu uma posi9ao de transcendencia em 
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rela o a tu, embora a correlaao de pessoalidade. Um sujeito assim caracterizado 6 tido 

como munido de intencionalidade e poder.45 Ora, se locutor e alocutrio se revezam no 

manifestar a linguagem, esta transcendncia no implica a hegemonia de um em 

rela9ao ao outro, porque 6 relativa e moment含nea. Algum 6 sujeito enquanto profere o 

discurso para o nao-sujeito, participe de uma relaao como figura necess自ria e capaz de 

reverter o papel que the foi outorgado.46 

Considerando que a enuncia 乞o promove a instauraao de pessoas, que 6 sempre 

dual, e que, ainda que opostas, nao se excluem, podendo, inclusive revezar-se, uma 

assumindo caracteristicas da outra, afirmamos que a subjetividade, ao se configurar, 

releva a intersubjetividade. Eu e tu so obrigatoriamente co-participantes da enunciaao 

enquanto integrantes da instncia de discurso e, para que a linguagem exera sua 

fun o, no sao suficientes sujeito e referncia - o locutor e a atualizaao da lingua -, 

mas a intersubjetividade e a co-referencia, que permitem o dilogo. 

u Eduardo Guimar谷es, em Os Limites do Sentido, no capitulo cujo titulo 6 Os Dilemas de Benveniste, fz 
referencia ao texto O Aparelho Formal da Enuncia o, afirmando que neste trabalho 6 conceituada a 
enuncia 言o como uma rela弾o do locutor com a lngua. A prop6sito disto, emprega a express乞o "um tanto 
automtico", questionando a transi9o entre semitico e semntico: "basta se apropriar da lngua para 
constituir-se como sujeito da enuncia9谷o, porque a lngua tem formas que, apropriadas, fuzem 
diretamente isto" (1995, p. 470). 

Conhecer a teoria de Benveniste implica considerar o conjunto de seus textos, ou, melhor dizendo, 
pelo menos aqueles que envolvem o homem na lingua. O Aparelho Formal da Enuncia o 6 , no nosso 
ponto de vista, o trabalho em que Benveniste rene uma srie de conceitos que sao formulados ao longo 
de sua trajetria. Alm disto, pr a lngua em funcionamento nao pode ser entendido apenas a partir da 
palavra apropria o que, quem sabe, n谷o seja a maisfeliz. 

Em o Aparelho Formal da Enuncia o, Benveniste se prop6e a apresentar os mecanismos atravs 
dos quais a lingua possa ser vista como lngua em uso, nada mais do que isto; porm, para que se 
compreendam estes mecanismos,6 preciso considerar que esta semantizaao nao se dd por passe de 
mgica ou automaticamente, como afirmam os que se inscrevem em outras teorias:6 necessrio 
considerar as rela9es que se estabelecem na frase, o arranjo que 6 dado s palavras, o que Benveniste 
entende nor valavra. noces formuladas em outros textos. 
46 -.一一！  T11一  1,、， 一一：ー  ー  ーーーー二ーユー  」一  一ー一  」  ：一一ー‘一」ー  ユ  ‘一一,一  」一  1、一一一二．‘一  一一  一一1一一αー  ユ  ーーーα一  」一  ~Jose Luiz nlorm, a proposito ao que e imputacio a teoria cie tienveniste em reiaao a no9ao ae 
subjetividade, afirma em As AstIcias da Enuncia o: as Categorias 山  Pessoa, Espao, Tempo, em nota, 
o seguinte: 

"Essas idias de Benveniste j自  foram acusadas de idealistas e 
psicologizantes. No entanto, parece-nos que tais acusa96es carecem de 
fundamento. Nao pode haver psicologismo num sujeito fundado na 
linguagem; s6 6 idealista um autor que concede a linguagem autonomia em 
rela弾o え  vida material, o que nao acontece com Benveniste. Ao contrrio, 
talvez com uma certa ma vontade, pudesse ser imputada a ele a etiqueta 
bakhtiniana do 'objetivismo abstrato" (1999, p. 57). 
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4.5.2 A Interpretncia 威l Lngua 

Em Semiologia da Lingua, Benveniste traa um paralelo entre lingua e os 

demais sistemas de signos. Partindo dos estudos feitos por Peirce e Saussure, opta pela 

teoria saussuriana, que aponta como tarefa para a linguistica a delimitaao e a defini9ao 

de si prpria e que distingue lingua e linguagem, constituindo uma ci6ncia geral que 

estude o signo na sociedade, a semiologia, e a lingua como o mais importante dos 

sistemas semiticos. 

Tomando a lingua como instituida de dupla significncia, ou seja, apresentando 

uma ordem semitica e uma semntica, Benveniste lhe atribui o papel de sistema 

interpretante de todos os outros sistemas de signos existentes. 

"Toda semiologia de um sistema no-lingu istico deve 
pedir emprestado a interpreta o da lingua, no pode existir 
sen豆o pela e na semiologia da lingua. (...) a lingua 6 o 
interpretante de todos os outros sistemas, linguisticos e nao- 
linguisticos" (1989, p. 61). 

Esta supremacia da lingua quanto aos demais sistemas semiticos 6 comprovada 

pelas rela6es que se estabelecem entre sistemas: 

a) rela o de engendramento pois um sistema pode gerar outro; 

b) rela o de homologia ja que partes de sistemas semiticos estabelecem 

corre取ao; 

e) relaao de interpretncia que determina um sistema interpretante e um 

sistema interpretado. 

E neste ltimo aspecto que se evidencia a importancia da lngua em relaao aos 

demais sistemas. A lingua possui duas dimens6es - a semitica e a semntica ー, 

enquanto os outros sistemas se valem da lngua pois s谷o unidimensionais: "a lngua 

pode, a princpio, tudo categorizar e interpretar, inclusive ela mesma" (1989, p. 62) 

(Grifo nosso). 
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Deslocando este carter da lingua e as duas dimens6es que ela abrange, das 

rela6es entre sistemas para o seu pr6prio funcionamento, nos perguntamos em que 

medida pode categorizar e interpretar a si mesma. O que equivale, em uma situaao de 

emprego, a interpretante e a interpretado? 

Em O Aparelho Formal da Enuncia o, Benveniste retoma conceitos j 

expostos em outros textos, visando sistematizar o que ele prop6e como necessidade: 

ultrapassar a viso de lngua enquanto formas providas de valor de referncia uma em 

rela きo s outras, enfocando os estudos sobre a lingua nao mais na 6 rbita do semitico, 

mas do semntico: 

"Coisa bem diferente 6 o emprego da lingua. Trata-se 
aqui de um mecanismo total e constante que, de unia maneira ou 
de outra, afeta a lingua inteira. A dificuldade 6 apreender este 
grande fenmeno, t谷o banal que parece se confundir com a 
pr6pria lingua, tao necess白rio que nos passa despercebido" 
(1989, p. 82). 

O emprego da lingua 6 coisa bem diferente do entendimento que se faz de 

lingua a partir da teoria saussuriana - o semitico -, porque afeta a lingua inteira, ou 

seja, o semitico e o sem含ntico. No emprego da lingua, semitico e semntico estao 

presentes pois: 

a) a enunciaao 6 a referncia e, assim sendo, tanto os indicadores de 

subjetividade, quer dizer, as palavras que s6 adquirem significaao na instncia de 

discurso, como as que expressam conceitos - a significaao das unidades discretas e 

opositivas - adquirem existencia: as primeiras porque se tomam plenas, as outras 

porque, de virtuais, passam a designar o ndo importa quem ou ndo importa o que 

referido pelo locutor; 

b) as palavras, unidades no semntico, nada mais s谷o do que signos do 

semitico, que, dispostas de uma certa maneira na frase, adquirem matizes prprios pela 

coexistencia imposta pela organizaao sinttica, referindo uma situaao particular. 

A enunciaao ou a maneira de ser lingua no campo do sem含ntico, inclui o 

semitico, o locutor toma a lingua inteira e a coloca para referir o mundo da presente 
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instncia de discurso. A enuncia o, considerando-se seniitico e semntico, estabelece 

uma dialtica ao mesmo tempo em que distingue o que 6 externo e o que 6 interno 

inst合ncia de discurso (eu-tu/ele), anula esta distinao porque esta instancia6 referncia 

de todas as palavras (eu-tu-ele).47 

Esta dupla condio - pertencer ao semitico ou ao semntico, pertencer ao 

semi6tico e ao semntico - garante a lngua o interpretar a si mesma:6 interpretante 

enquanto coletivo,6 interpretado enquanto individual; 6 interpretante enquanto 

expresso de uma situaao nova e inica, a qual corresponde ao interpretado. 

Estabelecido o processo de apropria 乞o da lingua pelo locutor, mediante 

explicitaao de todos mecanismos envolvidos neste processo,6 apresentado o dilogo: 

"O que em geral caracteriza a enuncia9ao 6 a acentuaao 
da relaao discursiva com o parceiro, seja este real ou 
imaginado, individual ou coletivo. 

"Esta caracterstica coloca necessariamente o que se 
pode denominar o quadro figurativo da enuncia9o. Como forma 
de discurso, a enuncia9ao coloca duas 'figuras' igualmente 
necessrias, urna, origem, outra, fim da enunciaao. E a 
estrutura do dilogo. Duas figuras na posio de parceiros, sao 
alternativamente protagonistas da enuncia o. Este quadro 
dado necessariamente com a defini9ao de enuncia9o" (1989, p. 
87). 

A no9豆o de dilogo perpassa toda a teoria de Benveniste porque implicada na 

no9ao de pessoa. O par eu-tu pressup6e o dilogo na forma de apresenta o deste eu e 

deste tu, que tem a marca da unicidade. Benveniste no funda apenas uma lingtiistica do 

ou com sujeito, mas dos ou com sujeitos jd que n乞o prev somente subjetividade, mas 

intersubjetividade. 

'7 Eleni J. Martins, autora de Enunciado e Diilogo, cuja leitura 6 indispens豆vel para os que estudam, no 
Brasil, as Teorias da Enuncia車o, a partir da oposi9含o eu-tu/ele, instaura eu-tu-ele, considerando o 
universo da no-pessoa elemento constitutivo da rela9ao eu-tu. ImbuIda em estudar o dilogo como 
relaao interpessoal, estabelecendo o carter desta, desloca conceitos apresentados por Benveniste: o 
enunciado constitui o universo da ndo-pessoa, e "o sujeito nao se define como tal por tomar a palavra e 
dizer eu diante de um tu, mas pelo tipo de rela車o linguistica que o contexto sem含ntico determina (1990, 
p. 76). A partir destas no96es, Martins elabora um conceito de dihlogo que, apesar de incontestvel e 
vlido, ultrapassa, a nosso ver, a no9乞o de sujeito lingustico, que 6 o que nos interessa no presente 
momento. 
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No nosso ponto de vista, a no9ao de subjetividade tratada isoladamente6 

necess自ria para dar conta da apropriaao da lngua, para superar a lingustica do 

semitico, para instituir a palavra como emprego, para apresentar a frase como 

associaao de palavras cujo valor decorre de uma sintaxe apropriada ao que 6 referido. 

Da no9o de subjetividade se extrai a de dupla signific合ncia: a da lngua e a da instancia 

de discurso. A no9言o de subjetividade, todavia, n豆o esgota a de dupla signific合ncia. Da 

conta de eu, porm no pode ignorar que eu no se dissocia de tu. Da a 

intersubjetividade, e todos mecanismos de que eu se Uti1i721 so tamb6m verificados, 

pela possibilidade de alternncia dos sujeitos, em rela 乞o a tu 

A cada enunciaao renova-se o ato, contudo o colocar a lngua em 

funcionamento 6 um processo que se repete. O quadro da enunciaao estd contido no 

quadro do dilogo, cada um dos parceiros significa-se, e o que permite esta din含mica 6 a 

lngua que, pela sua duplicidade, interpreta-se a si mesma. A lngua 6 interpretante de 

uma rela 谷o entre parceiros que, ao mesmo tempo em que revelam o singular, o prprio 

e o individual, esto munidos de um aparato conceitual, que lhes 6 comum. O semitico 

subjaz ao semntico. 

4.5.3 A Co-Reノとrncia 

At6 entao baseamos o dilogo na existencia de um quadro conceitual comum ao 

locutor e alocut自rio, a lngua, entretanto isto nao 6 suficiente. Que a lingua seja de 

domnio comum 6 condiao necess自ria pois permite o constante trnsito entre semiづtico 

e semdntico, e vice-versa, contudo o dilogo 6 uma relaao entre sujeitos que se 

alternam no uso da lngua. O fato de eu e tu serem sujeitos que trazem para o dilogo, a 

cada ato de tomada da palavra, uma significaao que 6 pr6pria a cada um, tem outras 

implica 6es. 

Benveniste caracteriza lngua em funcionamento como um conjunto de rela6es 

que se estabelece na frase.E por meio de frases, ou enunciados, que locutor e 

alocut白rio, num constante revezamento, se constituem em sujeitos.E na enuncia 乞o e 

pela enunciaao que se dd a condio de ser sujeito pois antes disto a lingua 6 s6 

possibilidade. O processo de apropriaao de que nos fala Benveniste 6 a passagem do 

vazio ou do virtual a materialidade, por6m esta materialidade nao implica dizer, o que 
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seria uma simples reprodu o, mas dizer-se. Ser sujeito 6 dizer eu, promovendo um 

significado por meio de uma combinaao de palavras que se influenciam mutuamente, 

ultrapassando a relaao significado-significante prevista na lingua, e constituem um 

todo - o enunciado - uma unidade de significa o. 

O entendimento de enunciado, assim exposto, merece melhor esclarecimento. 

Nao se trata aqui de que seja estabelecida uma diferenciaao entre semitico e 

semdntico, o que nivelaria os dois mbitos: no semitico, o signo, unidade de 

significa 乞o; no semdntico, o enunciado, tamb6m unidade de significaao. Esta 

simplifica o conduziria a admisso de enunciados repetiveis. Tal compreensao6 

impossvel porque anula a no9乞o de sujeito e, conseqientemente, nega o conceito de 

enuncia o, o colocar a lngua em funcionamento por um alo de utilizaぐ o, que 

加dividual. 

E preciso, ento, explicitar o que se entende por colocar a lngua em 

funcionamento, ja que no 6 a soma de palavras que constitui o enunciado. Os que 

atribuem a Benveniste a cria9ao de uma teoria baseada no sujeito da enunciaぐdo48 

培noram que este sujeito (ou estes sujeitos) nao constitui por si s6 a instncia de 

discurso. Esta compreenso equivocada decorre de uma leitura parcial da teoria, quem 

sabe calcada exciusivamente na noぐdo de pessoa.E bem verdade que eu 6 sui- 

referencial e 6 referente, mas nao constitui apenas tu, constitui tamb6m este-aqui-agora. 

Ao ser estudada a teoria de Benveniste d-se relevncia aos pronomes, em 

conseqiencia de a distinao pessoa/ndo-pessoa possibilitar que sejam incluidas nos 

estudos linguisticos as no96es de sujeito e de referncia, que sejam estabelecidas 

rela6es entre e就a oposkao e a oposio semi6ticoなemdntico, a lngua e a lngua em 

uso, que palavras e categorias gramaticais sejam (re)organizadas. Ficam preteridos, no 

mais das vezes, este, aqui e agora que, juntos com eu e tu, constituem o mundo, ou a 

referncia, da presente instncia de discurso. 

48 Aspecto a relevar 6 a expresso sujeito da enunciaao, t豆o cara aos que endeream criticas a 
Benveniste. Segundo Claudine Normand, que escreve Os Termos da Enuncia o em Benveniste, esta 
express乞o n乞o consta nos trabalhos do autor e, al6m disto, "seu problema era, explicitamente, a 
significa o; mas ele encontrava, necessariamente o sujeito que fala e d (ou pensa dar) sentido" (1986, p. 
145). 
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As no96es de aqui e de agora, todavia, no sao menos importantes em relaaoa 

de pessoa porque permitem compreender como se instalam, a partir da enuncia o, o 

tempo e o espao e, tomando-se a lngua como um todo, de que maneira estabelecem os 

parmetros para a expresso de correlatos. 

Benveniste distingue o tempo fisico e seu correlato, o tempo psquico, e o tempo 

crnico, que 6 o tempo dos acontecimentos, do tempo lingustico: 

"O que o tempo linguiistico tem de singular 6 o fato de 
estar organicamente ligado ao exerccio da fala, o fto de se 
definir e de se organizar em funao do discurso" (1989, p.'74). 

Poder-se-iam tomar as mesmas palavras de Benveniste para a conceituaao de 

espao lingustico e, desta forma, distinguir-se-ia este espao dos demais: o fisico e o 

geogr4fico. 

Aqui e agora - o tempo e o espao da enunciaao - estabelecem as coordenadas 

para as demais express6es espaciais e temporais, e, como estao vinculados ao eu,6 pela 

via do sujeito que tem referncia. Sendo assim,6 o sujeito que organiza o seu tempo e o 

seu espao, ou seja, ao expressar-se, ele temporaliza o acontecimento e o espacializa. 

No uso da lngua no h propriamente no9ao de tempo e de espao, mas de 

temporalidade e de espacialidade, que expressam intervenao do sujeito 

Este, que tamb6m participa da referncia, corresponde s coisas presentes na 

instancia de discurso. Tamb6m serve como parmetro para a designaao de outras 

coisas, como, por exemplo, aquele. Tem flexo de genero e nmero (assim como ele) - 

esta, estes, estas -, apresentando ainda unia forma que corresponde ao neutro ー  isto. 

Este corresponde a ndo-pessoa presente a instancia de discurso, e 6 tamb6m por esta 

razo que defendemos a inclus乞o da ndo-pessoa no universo de eu-tu, considerando-se a 

referncia. 

"A linguagem estd de tal forma organizada que permite a cada locutor 
~ 

apropriar-se da lingua toda designando-a como eu" (1995, p. 288). A isto corresponde I 

o colocar a lngua em funcionamento. Designar a lngua como eu ou apropriar-se dela 

S培nifica atribuir rげerncia, materializar o vazio ou o virtual, ou seja, dar existncia. E 
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este processo nao se restringe a palavra pois no falamos palavras, mas frases, palavras 

que ultrapassam o limite da significaao original e se transmutam pois se semantizam, 

visando atribuir referncia a iimn situa9乞o especial, distinta de todas outras: a presente 

ills危nciadb discursa 

No dilogo, rela o entre locutor e alocut自rio, pessoas em inter-relaao mediada 

pela lingua, a atribuio de referncia d-se por dupla via: 

"O semitico (o signo) deve ser RECONHECIDO; o 
semntico (o discurso) deve ser COMPREENDIDO. A 
diferena entre reconhecer e compreender envia a duas 
faculdades do esprito: a de perceber a identidade entre o 
anterior e o atual, de uma parte, a de perceber a significa o de 
uma enunciaao nova, de outra" (1989, p. 66). 

Se at6 entao vimos como se constitui a significa o, tratando-se de eu, 

precisamos verificar como se efetiva a compreenso, do ponto de vista de tu. 

Compreender no significa fazer o caminho inverso, mas reconstituir o processo. Da 

decorre que eu e tu nao se encontram em posi6es hierarquicamente diferenciadas, um 

impondo e o outro assumindo a imposiao. Tu reconhece na lingua, que 6 comum a 

ambos, conceitos relacionados s palavras que comp6em o enunciado, tu semantiza 

porque parceiro do locutor, co-partIcipe da situaao de discurso, tamb6m atribui 

referncia, tambm signflca. Por este motivo, h reconstitui 乞o do processo e nao ba 

reconstitui 含o do enunciado. S乞o comuns a locutor e alocut白rio a lingua e a inst含ncia de 

discurso, e conseqientemente, referencia e significa o. O uso da lingua implica 

referncia, e compreenso, co-referncia. Sobre isto, Benveniste, discorrendo sobre a 

temporalidade lingiistica, diz que: 

"(...) a temporalidade que 6 minha quando ela organiza 
meu discurso, 6 aceita sem dificuldade como sua por meu 
interlocutor. Meu 'hoje' se converte no seu 'hoje', ainda que ele 
no o tenha instaurado em seu prprio discurso, e meu 'ontem' 
em seu 'ontem'. Reciprocamente, quando ele falar em resposta, 
eu converterei, tornando-me receptor, sua temporalidade na 
minha. Esta parece ser a condio de inteligibilidade da 
linguagem, revelada pela linguagem: ela consiste no fato de que 
a temporalidade do locutor, ainda que literalmente estranha e 
inacessivel ao receptor,6 identificada por este a temporalidade 
que informa sua fala quando ele se torna, por sua vez, locutor. 
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Um e outro se acham assim de acordo sobre a duraao da onda. 
O tempo do discurso nem se reduz s divis6es do tempo crnico 
nem se fecha em uma subjetividade solipsista. Ele funciona 
como um fator de intersubjetividade, o que de unipessoal ele 
deveria ter o toma onipessoal. A condiao de intersubjetividade 
6que torna possivel a comunicaao lingiiistica" (1989, p. 77-8). 

O dilogo prev, portanto, sujeitos, e nAo sujeito, um imbuIdo em sign flcar-se, o 

outro em atribuir significaao a este signflcar-se. Eu refere, eu-tu co-referem A lingua6 

garantia de um mnimo comum, "ela 6 produzida e recebida nos mesmos valores de 

referncia por todos os membros de uma comunidade" (1989, p. 63), dai o 

reconhecimento; a existencia de sujeitos que partilham a mesma situa o de discurso, o 

aqui-agora, que inclui o este, garante a relaao discursiva que se fundamenta em 

atribuio de significaao e compreenso. Assim como eu constitui tu, mas, ao mesmo 

tempo por ele 6 constitudo, a referncia, decorrente da enunciaao, prev co-referncia, 

condio para a existencia do dilogo. Se o entendimento da no9o de subjetividade 

requisito para a de intersubjetividade, a de rげとrncia tamb6m o 6 para a de co- 

referncia: uma, origem; outra, fim da enuncia o. 
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5 PARA UM ESTUDO DE INDEFINIDOS BASEADO NA ENUNCIACAO 

5.1 PRINCPIOS NORTEADORES DAS ANALISES 

5.1.l Os Indefinidos ~ Signflcado na Lngua 

At6 entao o termo palavra foi largamente empregado, tanto na apresenta 言o da 

leitura das gramticas quanto na exposi きo da teoria de Benveniste, todavia com 

acep96es distintas. Como continuar sendo usado, faz-se necess白rio precisar o sentido 

que lhe atribuimos; como nos dispusemos a estudar palavras, as que as gramticas 

denominam indefinidos, tamb6m 6 preciso estabelecer como sao tratadas por ocasio 

das anlises. 

Nas gramticas tradicionais e tamb6m nas modernas, palavra ora remetea 

lngua, ora a um uso, o culto, do qual tais gramticas se ocupam. Ao se estabelecerem 

classes de palavras, considera-se o lxico da lingua, e as palavras so distribuidas em 

grupos e subgrupos, cada uma ocupando um lugar que the 6 determinado, sendo raras as 

situa6es de divergencia. Tais agrupamentos so fechados pois a conceitua6es 

preestabelecidas adaptam-se palavras: x 6 artigo, ou 6 pronome, ou 6 numeral porque, 

em certas ocorrncias observadas em obras literrias cujos autores tem renome, isto 

pode ser comprovado. Ao ser tratado emprego, pertencer a lngua ou ao uso culto no 

implica diferena pois decorre de um circulo vicioso: quem pretende escrever bem (ou 

falar bem) regula sua express谷o pelas normas da gram哀tica e, ao mesmo tempo, pode ser 

tomado como exemplo quando da apresentaao de preceitos. Assim, aparentemente, no 

h desvios porque determinada palavra ser empregada, expressando um sentido 

previsto pelas regras do bom uso, e tal emprego, por sua vez, servirh para corroborar a 
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norma. Nestas gramticas, a palavra 6 esttica, pertence a uma丘  nica classe e apresenta 

sentido determinado. 

Este no 6 o tratamento que queremos dar a palavra, e o entendimento que dela 

fazemos provm das Teorias da Enuncia o, especialmente do que nos apresenta 

Benveniste. 

Palavra decorre da enuncia o, do colocar alngua em funcionamento por um 

ato individual de utilizado. Palavra, assim, considera dois lugares, da forma como 

Benveniste os concebeu: o da lngua - ainda no palavra, mas signoー, e o do uso, que 

s podem ser teoricamente separados, porque se fundem em um s6, a lngua em uso. 

Palavras existem na lngua enquanto virtualidades, algumas vazias, atualizando- 

se, a cada vez em que so proferidas, em um referente associado a situaao de 

enuncia9谷o; outras, apresentando noぐ6es gerais ou conceitos que se especificam 

tambm na instancia de discurso. Desta forma, tanto as primeiras, denominadas 

indicadores de su勿etividade, como as demais, os signos da lngua, tm como 

caracterstica a mobilidade, e no 6 apenas o uso que garante este dinamismo, pois a 

lngua prev tanto os signos que exclusivamente da enunciaao decorrem, como 

permite, dada a amplitude dos conceitos que apresenta, que na enuncia 谷o, guardadas 

certas caracteristicas, o signo possa atualizar-se em determinado referente, que 

particular a cada instancia de discurso. Vista desta forma, a lingua no tem carter de 

r培idez,6 apenas possibilidade. 

E sob esta tica que consideramos palavra:6 lingua em uso, guardando 

significaao prevista na lingua e adquirindo um determinado sentido, prprio a instancia 

de discurso na qual se atualiza. 

Assim, quanto aos indefinidos, os apresentamos como pertencentes a estes dois 

campos, tal como Benveniste:a lngua enquanto conceitos portadores de uma identidade 

que permite reconhecimento, quando atualizados, entre o que sign jfIcam e o que passam 

a signflcar;a lngua em uso, pois expressam sentido relativo a instncia de discurso na 

qual se atualizam, sentido que decorre da atitude do sujeito e do contexto da enuncia9o. 



144 

Desta compreenso, decorre o primeiro princpio metodolgico para a realiza o 

das anlises, o qual 6 : os indefinidos so palavras que tem significaao na lngua49. 

significa o esta que. ao  menos em parte.6 mantida quando o sujeito se apropria da 

lngua toda., atualizando-a ao manifestar seu dizer em uma situaao singular. 

5.1.2 Os Indefinidos no Enunciado~Inter-Rela6es com Outras Palavras 

A atualiza o do signo em palavra no se da por simples transposiao. A 

passagem do semitico para o semdntico no 6 automtica como querem alguns. O que 

apresentamos at6 entao como base para as anlises no 6 , portanto, suficiente pois a 

lngua em uso no comporta palavras, mas palavras em inter-rela ao, formando a frase 

ou o enunciado. 

Enunciado no pode ser entendido como palavras que se organizam, somando 

significados. Enunciado ' o produto da enunciacdo, expresso de uma idia singular 

que tem a instncia de discurso como referncia. Enunciado 6 , pois, unidade de 

signfIcado e, como tal, apresenta urna configuraao peculiar e 自  nica. 

Para a forma9o do enunciado, concorrem palavras e, pelo fato de o enunciado 

ser 自  nico porque expressa uma situaao tamb6m 丘  nica, estas se disp6em de forma a dar 

conta da id6ia que 6 expressa. Da maneira como sao dispostas - da sintaxe do enunciado 

- conformam um sentido, um emprego. Da lngua trazem significados, do sintagma e do 

enunciado, conforme sua disposiao e influncias que promovem umas em relaao s 

outras, provm sua atualiza9ao: um determinado sentido relativo a id6ia que 6 expressa. 

O enunciado, por ser seu produto, nos permite compreender a enunciaao, 

quanto s rela6es que encerra: a dialtica que envolve lngua e lngua em uso. Lngua 

em uso 6 palavra, mas no s6,6 palavra no enunciado, expressando, junto com outras, 

urna certa id6ia; nao 6 apenas enunciado e a id6ia que refere uma situaao, mas6 

tambm palavra apresentando um sentido compatvel com a id6ia expressa; no6 , 

49 Quando afirmamos que os indefinidos tm signficaao na lngua, estamos considerando signo e a 
distin9乞o estabelecida por Benveniste entre semitico e semdntico. Benveniste diz que "signo 6 a unidade 
semitica" (1989, p. 224) e que "quem diz semitico diz 'intralingistico', esclarecendo que a "semitica 
no se ocupa da rela9乞o do signo com as coisas denotadas,nem das rela9es entre a lngua e mundo (...), 
tem sempre e somente valor genrico e conceptual" (1989, p. 228). 
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portanto, s a lngua, mas o uso, a atualizaao da lingua; tambm no 6 somente o uso, 

mas a lingua fornecendo certos parmetros que permitem a compreens谷o da id6ia. 

Lingua em uso 6 um arranjo especial de palavras em conformidade com uma certa id6ia, 

e訂ntaxe que promove sentidos,e 6 sentido que tem uma sintaxe. 

Das rela6es que se dao no enunciado, extrai-se o segundo princpio  

metodolgico pelo qual se orientam as analises: o sentido dos indefinidos se estabelece 

no enunciado., manifestaao da lingua em uso, palavras que. dispostas de uma certa 

forma e de tal modo inter-relacionadas, expressam unia id6ia sempre sirgular e thiica, 

que refere a atitude do sujeito e a situa o. 

Isto posto, salientamos que o enunciado, lugar onde se do as rela6es entre as 

palavras, dentre a quais nossa aten 乞o se volta especialmente para o emprego dos 

indefinidos, 6 tao somente o objeto material deste estudo. Nosso interesse 6 a 

enunciaao, a lingua em funcionamento mediante manifestaao individual, um processo 

que decorre de sujeitos inseridos em um contexto. 

Tamb6m se faz necessrio aqui situar sintaxe na teoria de Benveniste. H言  alguns 

aspectos importantes a relevar relativos ao entendimento que temos de sintaxe. 

O primeiro deles exige que nos detenhamos em enunciado, que 6 produto da 

lngua em uso, tendo implicados eu-tu-aqui-agora. Nesta teoria, o enunciado 6 unidade 

de signifIca o porque refere: expressa uma id6ia relativaa atitude do locutor e a uma 

determinada situa o. Sendo o enunciado a unidade, como tal deve ser considerado, e se 

analistas se reportam s suas partes,6 porque buscam o entendimento das inter-rela96es 

que se estabelecem entre elas, para que haja apreenso do todo. 

Outro aspecto a salientar 6 o conceito de sintaxe e seu estatuto nesta teoria. 

Sintaxe ' um arranjo de palavras promovido pelo sujeito, que visa d expresso de uma 

idia.Deste modo, a sintaxe ndo determina o sentido, mas o inverso, necessariamente 

reformulado, 6 adequado: 召l2z sentido requer uma sintaxe. Se o enunciado manifesta 

uma id6ia singular, cada enunciado 6 自  nico e exige um arranjo nico. 

O 丘  ltimo aspecto, conseqiencia do anterior,6 que a sintaxe no apresenta 

regularidades. Uma determinada palavra em determinada posi 乞o, por exemplo, no 
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expressa sempre o mesmo sentido. Assim, mesmo que o sintagma se organize de uma 

certa maneira, rela96es entre sintagmas, ou outras que nao podemos prever, podero 

promover sentidos outros. 

Neste trabalho, ainda nos valemos de procedimentos apontados por outros 

tericos para encaminhar os nossos.E o que fazemos por ocasio das anlises, ao 

utilizar as classifica96es nuclear e perifrico, por exemplo, adotadas por Moura Neves 

(2000), em relaao aos indefinidos no sintagma. Isto nao significa, entretanto, que 

visemos a rela6es que dai possam se estabelecer, pois, pelo vis da regularidade, 

perseguimos a no-regularidade - isto apresentamos na seao final - a fim de 

comprovar a existencia de sintaxes. 

5.1.3 Os Sentidos dos Indefinidos e a Enuncia9do 

A teoria de Benveniste se caracteriza por constituir urna lingtiistica dos e com 

sujeitos que tomam a lingua inteira e a colocam em funcionamento. Este 6 o ponto de 

vista das anlises: nosso objeto 6 o uso dos indefinidos na perspectiva de eu-tu-aqui- 

agora. 

Enuncia o pressup6e eu que diz eu, e porque assim o faz, diz tamb6m tu. Com  

sua manifesta o, constitui tamb6m aqui-agora, o contexto da enuncia o. A 

enunciaao 6 , pois, responsavel pela instauraao da intersu勿etividade e do presente, 

que serve como parmetro para todas as rela6es espaciais e temporais. 

O fato, porm, de eu tomar a palavra e assim se dizer, no constitui apenas o que 

se costuma chamar de aparelho formal da enunciafdo, pois eu mobiliza a lngua toda e 

a coloca em funcionamento. Esta apropria9do pressup6e eu agenciando palavras na 

lngua, com elas organizando o enunciado mediante uma sintaxe que 6 sua, porque visa 

areferencia de uma situaao sob um prisma que 6 todo seu, imprimindo, por meio da 

sintaxe, sentido a cada palavra agenciada - ainda que mantenha significaao que 

prpria da lngua para que se garanta a compreenso do que 6 dito -, e ao enunciado, a 

referncia a uma situa o, segundo o seu dizer. 
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Eu, que se diz na lingua em uso, eu, que se apropria da lngua toda, se diz e diz 

quanto s palavras que expressam indefmi9o. Se, em considera6es anteriores, 

afirmamos que os indefinidos tem significaao na lingua e que esta significaao em 

parte fica resguardada ao se adequar a idia expressa no enunciado, se postulamos que 

expressam sentidos decorrentes de uma certa conformaao que se evidencia no 

enunciado, 6 porque eu, que refere eu e que refere tu, e, assim, refere aqui-agora, 

tambm 6 referncia para as demais palavras e, conseqiientemente, para os indefinidos. 

No uso da lingua, tudo passa por eu. 

A enuncia 乞o, deste modo entendida,6 suporte para as anlises, e o terceiro  

princpio metodolgico assim se expressa: os indefinidos sao palavras submetidasa 

enuncia9谷o pois tem referncia em eu-tu-aqui-agora, a presente instncia de discurso., 

da qual decorrem os seus sentidos. 

5.1.4 Os Indefinidos~Categoria de No-Pessoa 

Benveniste distingue as palavras que decorrem da enunciaao - eu, tu, aqui, 

agora, este - das que sao agenciadas na lingua. As primeiras, os indicadores de 

subjetividade, constitudos pelos interlocutores e o contexto, derivam exciusivamente da 

enuncia9ao; as demais passam a fazer parte da instancia de discurso mediante 

雌フ1'OPrzaao・  

Esta diferena tem origem no estudo realizado sobre os pronomes, quando se 

instituempessoa e ndo-pessoa, e 6 retomada ao serem apresentadas as duas maneiras de 

ser lngua, o semitico e o semdntico. Para situar os indefinidos nestas oposi6es, nos 

interessa particularmente o modo como Benveniste apresenta a no9ao de ndo-pessoa, o 

ndo importa quem ou ndo importa o que, munido de rげbrncia objetiva. 

Descartando a discusso sobre o objetivo, jd bastante esclarecido no decorrer da 

叩resent叩ao da teoria, situamos os indけinidos na categoria 叱  ndo-pessoa, que pode ser 

explorada em dois mbitos distintos, mas relacionados: na sintaxe da lngua e na 

enunciaao. 

Na sintaxe da lngua, a ndo-pessoa, que se identifica com ele, pronome na 

classificaao gramatical, exerce papel de substituto de um componente lexical, 
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diferenciando-se da pessoa, portanto, quanto a funao; na enuncia o, a ndo-pessoa 6 a 

que nao participa da instancia de discurso in praesentia, da pertencente a lingua porque 

conceito que, sendo do domnio dos interlocutores, emerge da enunciaao, a partir dela 

adquirindo existencia. Neste caso, a ndo-pessoa corresponde a signos lexicais, os quais 

s谷o trazidos a instancia de discurso pela via do sujeito, que lhe atribui referncia, 

distinguindo-se de pessoa devido a sua natureza. 

Independentemente de natureza e de fun 谷o, a no-pessoa passa da lingua para a 

enuncia9ao por intermdio de um sujeito que promove sele9ao dos signos da lngua a 

fim de referir e, tamb6m, ao determinar o signo que, pelo conceito expresso, deve se 

atualizar em determinado referente, promove uma relaao entre os signos escothidos 

para a constitui9ao do enunciado. A apropria o, da qual nos fala Benveniste, no se 

efetua por simples agenciamento, mas tamb6m por sintagmatiza o e, por 

conseqencia, semantiza o. As palavras convivem em um enunciado que expressa a 

atitude do sujeito e o contexto, e 6 isto que implica referir; isoladamente, como nas 

listas apresentadas pelas gramticas ou como nos verbetes do dicion白rio, no suscitam 

associaao, mas idia de, nao sao propriamente palavras, na acep9ao da teoria estudada, 

pois remetem a noぐdo e no a reノとrncia. A ndo-pessoa, assim, pelos mecanismos 

implicitos llo que se entende por apropriado da lngua ou lngua em funcionamento, 

apresenta empregos ou sentidos decorrentes do uso que dela 6 feito por locutor que 

refere o eu-tu-aqui-agora. 

Assim, o quarto princpio que rege a realiza 谷o das analises se explicita da 

seguinte maneira: os indefinidos, pertencentes a categoria da ndo-pessoa. podem ser 

usados como substitutos abreviativos da sintaxe da lngua. ou como portadores de 

diferentes sentidos, em decorrncia da intervenao do sujeito que refere uma situaao de 

discurso especifica. 

5.1.5 （乃 Indefinidos~Sentido no Enunciado 

Os indefinidos, considerados como pertencentes a categoria da ndo-pessoa, ao 

serem atualizados, trazem consigo no戸es que sao de domnio de todos que os utilizam. 
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E com base nestas no戸es que sao conhecidos como indefinidos. A lngua prev 

palavras que tem este trao, e com isto todos concordam, basta consultar qualquer 

gramtica. As listas de tais palavras, acompanhadas por frases que servem como 

exemplos, constam em estudos sobre classes de palavras, porm a enunciado nao6 

levada em conta, pelo menos nas leituras que realizamos. 

Ao estudarmos a teoria de Benveniste, consideramos n言o s6 a lingua, mas o uso 

da lngua, admitindo que na primeira os signos tem significado, mas que no uso o 

sujeito configura este significado a express谷o de uma id6ia singular que 6 referida. 

Enunciaao e referncia, assim, se confundem. 

E o que vem a ser um indefinido no mbito da enunciaao? Um signo lexical 

com o qual o刈eito atribui referncia ao ndo importa quem, ndo importa o que na 

inst含ncia de discurso, no eu-tu-aqui-agora. Se usado como substituto abreviativo, seu 

papel no difere quanto ao referir pois refere um componente lexical, que, como tal, 

refere. 

E como se da a referncia a partir da atualizaao de um indefinido? Segundo os 

conceitos ditados pelas gram豆ticas, poderamos supor que, com o uso de um indefinido, 

o刈eito atribui referncia sem explicit-瓦 ou s可a, pela enuncia o se d existencia 

ndo-pessoa, mas, e o termo no pode ser outro, ndo a define. 

ノ  

Admitir tal possibilidade 6 desconhecer tudo o que a enunciaao implica. E 

estabelecer correspondencia entre signo e palavra, e apenas isto. 

No uso da lingua, a unidade de significaao 6 o enunciado com o qual o sujeito 

refere uma situaao singular. E no enunciado os indefinidos constam articulados com 

outras palavras, o que equivale dizer, submetidos a uma sintaxe com a qual o sujeito 

constri o enunciado, sintaxe que determina coexistencia em um sintagma que, por sua 

vez, pode coexistir com outros tantos. A atualiza o do signo em palavra, no mais s6 

significado, mas sentido, ocorre no enunciado: inter-rela6es entre palavras no sintagma 

ou entre sintagmas. 

Se pela e na enunciaao o sujeito se apropria da lngua toda e a pe em 

funcionamento, tendo em vista eu-tuーαquiーagora, 6 pela e na enunciado que uma 
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palavra pode ser considerada um indefinido ou no, e 6 no enunciado, produto da 

enuncia9ao, que 6 a cada vez 丘  nico, que uma palavra assume determinado sentido, seja 

ele o de indefiniao ou outro. 

Estudar os ditos indefinidos, em uma teoria da enuncia o,6 procurar, em cada 

enunciado, o que cada um pode revelar sobre o sentido que o sujeito atribui a estas 

palavras 一  que a lngua apresenta com noぐdo de indけini●ao~criando uma refe肥ncia 

unica relativa a eu-tu-aqui-agora. Isto corresponde ao quinto princpio norteador das 

an豆lises. 

5.2 OCORP(バ  

Nosso trabalho parte da leitura de gram豆ticas, especialmente no que diz respeito 

aos indefinidos. As propriamente descritivas viabilizam a possibilidade de, tendo uma 

teoria linguistica como suporte, realizarmos um estudo sobre este assunto, alm de 

retomarmos, se isto for necessrio e adequado, considera6es e conclus6es por elas 

apresentadas. Das demais, foram selecionadas palavras que iremos examinar, 

confirmando classifica6es e empregos, ou, se for o caso, negando-os e apontando 

outras diretrizes. 

As gramticas tradicionais e as modernas se dedicam ao estabelecimento do que 

6culto e padro, tendo como apoio obras literrias elaboradas por bons autores. Assim 

sendo, mesmo que apliquemos uma teoria totalmente avessa ao que nelas 6 proposto, 

delas nao podemos nos distanciar a ponto de sofrermos a acusa o de nos situarmos no 

extremo oposto. Optamos, ento, tal como fazem os autores destas gramticas, por 

considerar o uso escrito, embora utilizando material com caracteristicas diversas do que 

6por eles usado, com base em algumas pondera6es. 

Nosso corpus 6 constitudo por textos publicados em jornais ou revistas, 

mat6rias assinadas por jornalistas, colaboradores ou, ainda, leitores que visam externar 

opini乞o sobre determinado assunto. Acreditamos que os autores destes textos se 

preocupem em garantir uma certa acessibilidade a qualquer leitor. Desta forma, estes 

textos, mesmo obedecendo a regras de escrita, apresentam uma linguagem na qual 

formas lexicais e constru6es sintticas no usuais, e jarg6es est乞o ausentes. Alm disto, 
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tais textos, tamb6m por terem circulaao por todo o pas, mantem certa uniformidade, 

sendo usada uma linguagem isenta de regionalismos, bem como de efeitos estticos. 

Antes de ns, Mrio Perini, para a elabora o da Gramdtica Descritiva do 

PortuguEs, adotou procedimento semelhante, incluindo, alm de textos jornalisticos, 

tamb6m textos tcnicos, e porque o julgamos vlido, bem como as justificativas 

apresentadas, nosso corpus em muito se aproxima ao deste autor. Tambm Maria 

Helena de Moura Neves, na Gramdtica de Usos do Portugus, utiliza textos escritos, 

porm nao se atendo a um tipo especifico, ja que dizem respeito a literaturas romanesca, 

tcnica, oratria, jornalistica e dram豆tica. 

Preferimos, distanciando-nos daquilo que fazem as gramaticas, o nao-literrio ao 

literrio, textos que apresentam um padro escrito, que pode ser entendido tanto como o 

que 6 proposto pela NGB, quanto como o que desconsidera idiossincrasias, objetivando 

realizarmos uma descri9ao baseada no portugus escrito no Brasil. 

5.2.l Considerac6es sobre as Andises e Constituido do Corpus 

Para a realizaao das anlises, foram selecionados, dentre os textos lidos, cerca 

de 200, nos quais se verificam ocorrncias dos diversos indefinidos. Nestes textos, 

encontramos aproximadamente 850 ocorrncias destas palavras. 

Uma vez constatada ocorrncia de palavra em questo, promovemos um recorte 

que no se at6ma frase entendida como estrutura formada por sujeito e predicado, que 

tambm no considera extenso, mas que releva enunciado enquanto produto da 

enunciaぐdo, unidade de signflcado, portanto lugar em que se dao rela96es entre 

palavras, decorrendo destas rela96es um certo sentido atribuido pelo sujeito. Por este 

motivo, se alguns recortes sao relativamente longos 6 porque 6 nosso desejo estabelecer 

as rela6es que a palavra indicada, um indefinido, mant6m com os demais componentes 

do enunciado. 

Porque conceituamos enunciado como produto da enunciacdo, e響presso de 

uma idia singular que tem a instncia de discurso como reノとrncia, o uso do termo 

enunciado por ns no pressup6e categoriza o de qualquer natureza, bastando que 

esteja adequado ao conceito. 
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Ainda em decorrncia do conceito de enunciado, mais uma consideraao 

fazemos: todas as 850 ocorrncias poderiam ser estudadas visto que, se expresso de 

idia singular, cada enunciado 6 丘  nico e n豆o-repetvel; todavia nem este nmero 

encontrado, nem outro qualquer que seja superior a ele esgotar, pelo mesmo motivo 

apontado, as possibilidades de atualizado dos indefinidos. Sendo assim, e tamb6m 

porque este trabalho obedece a certos limites, determinamos, a partir de 10% das 

ocorrncias, apresentar recortes, desconsiderando, alm da ja exposta, qualquer 

quantificaao relativa aos indefinidos selecionados, que constituem um certo grupo de 

palavras. O nmero de anlises relativo a cada indefinido no 6 , portanto, uniforme, 

porque a teoria que sustenta as anlises nao comporta uniformizaao: cada 6 um. 

Nas anlises, quanto a sintaxe, tal como alguns autores que tm como base para 

seus trabalhos uma teoria linguistica, empregamos nomenclatura utilizada pelas 

gramdticas jd que nosso objetivo n豆o 6 fazer um estudo aprofndado deste aspecto, mas 

estabelecer rela96es sinttico-semnticas que nos permitam tratar do sentido dos 

indefinidos na perspectiva dos interlocutores. Assim, termos pertencentes a teoria 

gramatical, tais como complemento verbal, aposto, etc., cujos conceitos sao de dominio 

de todos que estudam os fenmenos lingusticos, sao usados, assim como outros, 

especialmente nuclear e periノぞrico, presentes na Gramdtica de Usos do Portugus, de 

Moura Neves, a partir dos quais apresentamos algumas considera6es na 丘  ltima se9ao. 

Como Benveniste inclui em sua teoria o termo sujeito, ao nos referirmos ao sujeito 

sinttico, acrescentamos a palavra sujeito a qualificaao gramatical, relativa a teoria da 

qual se origina o conceito que expressa. 

Como j explicitamos na subse9ao 5.1.2, as analises prevem o tratamento da 

sintaxe, porm numa perspectiva em conformidade com a teoria de Benveniste, na qual 

o sujeito, ao manifestar, por meio do enunciado, referncia ll nica relativaa atitude sua 

ou 良  situa o, promove uma sintaxe. Assim, consideramos que o sentido requer uma 

sintaxe, e nao que da sintaxe derive o sentido. 

Tendo em vista que nosso trabalho versa sobre uso da lingua, e a teoria na qual 

se fundamenta, no pretendemos esgotar - cremos que isto 6 impossvel - as 

possibilidades de emprego dos indefinidos. Com  as anlises realizadas, queremos 

somente verificar como o locutor se apropria destas palavras e quais os sentidos que 
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lhes atribui. Tamb6m nao visamos a qualquer tipo de classffica 乞o, e nisto tamb6m no 

acreditamos urna vez que o sujeito, ao referir uma situa 乞o inica, no s6 diz, mas 

tamb6m se diz, e, desta maneira, qualquer tentativa de classificaao ser sempre 

artificial e reveladora de que aquele que a reali72 tem a pretensao de abarcar o que 

jamais se esgota. 

Resumidamente as anhlises, via de regra, apresentam: 

a) o papel que a palavra selecionada desempenha na sintaxe do enunciado; 

b) as rela6es sinttico-semnticas que esta palavra estabelece no enunciado; 

c) o sentido atribuido a esta palavra pelo locutor, consideradas as categorias de 

pessoa e espao-tempo. 



6 ANALISES 

6.1 ALGUEM 

6.1.l Hi doze allo&o Opala era o carro presidencial, o Brasil dava adeus e 
"aquele abraぐo"ao Chacrinha, Mailson da Nbrega administrava uma inflado de 
25% ao ms e  algum fuzilou Daudt em uma fria madrugada de junho (Correio do 
Povo, 25/5/2000, p. 4). 

Algu'm fuzilou Daudt em uma fria madrugada de junho6 apresentado junto a 

outros fatos, em relaao de justaposi9ao a qual decorre de a expressao adverbial hd doze 

anos encabe9ar o enunciado, situando todos os acontecimentos no mesmo tempo. Alm 

disto, nesta seqiencia, o fato que cont6m algum 6 o ltimo, ligando-se aos demais pela 

co円un9ao e. 

Quanto a estrutura sinttica dos fatos apresentados, neles consta apenas sujeito + 

verbo + complemento ou predicativo, porm no u ltimo h, alm disto, indica9谷o sobre 

o momento em que ocorreu: em uma madrugada fria de junho. Em posio sujeito, nos 

trs primeiros aparecem identflcados - o Opala, o Brasil, Mailson da Nbrega - 

porm no 丘  ltimo ocupa este lugar um ndo-identflcado, que se caracteriza, considerado 

o sij4agma, como nuclear e o 丘  nico termo a constitu-lo. 

Os eventos citados tamb6m so distintos sob o ponto de vista aspectual do verbo: 

os trs primeiros sao semelhantes, pois expressam dura o; o u ltimo, uma aao pontual. 

O sentido de algum se delineia a partir destas distin6es de carter sinttico- 

semntico e, embora o tempo dos acontecimentos seja sempre o mesmo - hd doze anos 

ー, tamb6m este dado 6 diferencial para a interpreta o deste ndo-identfIcado. 
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A relaao identjfIcado versus no-identfIcado,刈eitos gramaticais, express6es 

nucleares, estando ausente, no sintagma em que aparece algum, qualquer 

especifica o, permite considerar, num primeiro momento, que o locutor se enquadra 

em uma das seguintes alternativas: 

a) no det6m informa 乞o que lhe permita identificar a pessoa; 

b) tem a possibilidade de faz-lo, mas no o deseja por um motivo qualquer; 

c) no tem memria de quem realizou a aao. 

Apesar destas constata6es sobre o uso que o sujeito faz de algum, a inclusao 

da expressao adverbial que detaiha o momento do acontecimento - em junho, de 

madrugada, a madrugada era fria - demonstra que sobre o assassinato de Daudt so 

sabidos e lembrados pormenores que dizem respeito a ocasio em que se deu, inclusive 

a sensaao de frio, entretanto tal no ocorre em relaao ao agente. 

A posio dos sujeitos gramaticais, o aspecto verbal e a organizaao da 

seqencia dos acontecimentos permitem perceber que algu'm merece, por parte do 

locutor, destaque: 

のo Opala, o Brasil, Mailson da Nbrega, algu'm, termos de mesmo valor; 

b) o rotineiro - o que se repetia ou se repetiu durante algum tempo: era, dava, 

administrava -, mas a interrup9ao deste continuum por unia aao u nica e acabada: 

fuzilou; 

c) ausencia de conjunao coordenativa, imprimindo um certo fluir na exposio 

dos fatos, mas presena de e que, alm de alterar o ritmo do enunciado, funciona como 

um divisor entre os diferentes: entre os que so especificados e o que no o6 . 

H doze anos, que situa todos os acontecimentos, imprime a algum a no9乞o de 

que, embora o tempo tenha transcorrido, o agente continua tal como antes, ou seja, 

permanece nao identificado. 
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A partir da sintaxe do enunciado e de cada um dos fatos que o comp6em, bem 

como do semntico expresso via morfologia do verbo, o locutor promove um jogo entre 

o comum, o semelhante e o diferente, entre o ndo-identjflcado ー  trao da palavra - e o 

sugerido. No identifica o agente da a o de fuzilar porque usa algum, entretanto, por 

meio da forma como organiza o enunciado e tamb6m o fato em que algu'm esta 

includo, provoca um efeito de sentido, cabendo ao interlocutor a determinaao ou no. 

6.1.2 0 leitor no atinou ainda com o que isso teriaa ver com o falecido ltimo 
presidente do perodo militar, mas vai atinar depois que se falar, aq磁 da声a exibida 
pelo Fantstico, da Rede Globo, no ltimo dia z em que Figueiredo di uma entrevista 
informd a seus amigos, durante um churrasco. Trata-se de gravacdo de setembro de 
198ス dois anos e meio depois de o general deixar a Presidncia. Muito d vontade, ele' 
o convidado de honra de um ami廓） de Paraba do Sul (Ra刀,Rogrio Onofre de 
Oliveil・α, que vem a ser hoje prefeito da cidade. A alturas tantas, algum liga uma 
cmara de vidbo e o exフresidente, d insガgado dos Presentes,P6e-se a contar casos e 
comentar pessoas a可a, 12/1/2000, p.150). 

Aalhiras tantas, algum liga uma cmara de vIdbo e o ex-presidente,d 

instigado dos presentes, p6e-seacontar casos e comentar pessoas 6 constituido por 

dois eventos, ambos situados temporalmente por uma expressao inicial: a alturas tantas. 

Os agentes destes eventos se opem, considerando-se especifica 乞o: o primeiro, no- 

especificado, isoladamente constituindo o sintagma, ou seja, sem que termo algum 

restrinja seu significado; o segundo, especificado. A no-determinaao predomina em 

rela ao s demais express6es: o tempo (a alturas tantas), agente genrico expresso por 

meio da substantivaao do verbo (d instigado dos presentes), complementos verbais 

que sao nomes no plural, nos quais h artigo ausente (casos, pessoas). 

A oposio indeterminado/determinado apresentada, ainda se acrescenta que, no 

primeiro acontecimento, tanto o verbo como sua morfologia expressam o pontual- 

momentneo (liga); no segundo, as perfrases e os verbos nelas contidos (pうe-se a 

contar, pうe-se a comentar) expressam continuidade, estando indicado o inicio do 

processo・  

Comparando-se esta parte com o restante do enunciado, verifica-se que a 

situaao se inverte. Sao vrias as express6es que objetivam determinar: 
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のo espao e o tempo: durante um churrasco, setembro de 198ス dois anos e 

me加depoむdb o general deixar aPresidncia; 

b) o tema da enunciaao, quer pelas diferentes formas de designar o referente (o 

戸1lecido ltimo presidente do perodo militar, Figueiredo, o generaD,quer por 

expresses que visam descreve-lo (muito d vontade, convidado de honra de um 

amigo...). 

O sentido de algu'm no enunciado 6 uma pessoa qualquer, eventualmente 

especificada por presente em um churrasco. Esta especfficaao decorre do contexto 

discursivo. O sentido de algu'm se toma assim restrito porque decorre de uma 

explicita 谷o relativa ao que 6 idenqflcado p ex-presidenり  e que o ndo-identificado 

passa a assumir em funao de o contexto ser comum. 

Do ponto de vista do locutor, o agente de ligar uma cmara de vIdeo6 

indefmido; do ponto de vista do interlocutor, pelo contexto se acrescenta um dado que o 

define enquanto pertencente a um grupo determinado. 

6.1.3 A taxa de homicidios pl・αticados no Brasil'assustadora Elll cidades como 
So Paulo, atinge a marca de 55 assassinatos por looooo habitantes ao allo.a 
primeira vista, esse nlmero no parece terrvel, afinal'uma chance em 1818, ou 
0,05%, de sermos a vtima. Mas, analisando esses nz2meros um pouco mais afundo, α 
coisa se comPlica. 

Se conseguirmos sobreviver ao allo,a estatstica incidiri novamente no ano 
seguinte, como uma espada de Dmocles pairando sobre nossas cabeぐas. Se sua 
expectativa de vida for de 72 anos, ゆica de um leitor ou leitora da VEJA, α 
possibilidade de ser assassinado pula para quase 4%, ou uma chance em 25. Agora α 
situado comeぐa aficar mais perigosa 

Se voc釘or casado e tiver a m'dia de 28 filhos,apossibilidade de um de seus 
entes queridos ser assassinado sobe para 19008 por looooo habitantes, ou quase 20% 
Uma chance em cinco. 

Se vo虎 incんかseus pa叙 seu sogro e sua sogra, as cんmces aumentaγ飢）para 34 
000 por looo ooa ou uma chance em trs. Incんindo seu irmdo, cunhada, 28 
sobrinhos, e se sua esposa incluira irm, cunhado e mais28 sobrinhos, o perigo de 
algu'm da famlia ser assassinado aumenta para 72%. Ou quase trs chances em 
quatro (Veja, 10/11/1999, p. 23). 

Algum 6 elemento nuclear de um sintagma - algu'm da famlia -, e seu sentido 

sofre uma restrio pela presena de expressao que indica o conjunto ao qual pertence: o 
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dos familiares. O sintagma no qual consta, faz parte do sujeito gramatical de uma das 

proposi6es apresentadas. 

Considerando-se as proposi6esー incluindo seu irmdo, cunhada, 28 sobrinhos, 

e se sua esposa incluira irm; cunhado e mais28 sobrinhos (a consideraao de 

proposio 丘  nica decorre da adiao efetuada pela conjun 乞o e) e o perigo de algum da 

familia ser assassinado aumenta para 72% -, verifica-se que entre elas se estabelece 

uma relaao de implica o pois, satisfeita a condio apresentada pela primeira, a 

realiza o da segunda 6 tida pelo sujeito como certa. 

Nesta rela o, a aao de aumentar, verbo da segunda proposio, decorre da de 

incluir. Incluir, segundo o Diciondrio Gramatical de Verbos, de Francisco da Silva 

Borba, indica aao-processo com sujeito agente/causativo (vocE, sua esposa) e com dois 

complementos: um expresso por nome (seu irmo, cunhada, 28 sobrinhos; a irm; 

cunhado e mais 28 sobrinhos) e outro, locativo (no expresso no enunciado analisado), 

S培nificand可ulllm・  4 jazer constar de, inserir. Aumentar, por sua vez, significa tornaγー  
se maior, mais considervel e apresenta刈eito paciente (o perigo de algudm da fam ilia 
ser assassinado) e especificador ou ausencia de especificador (no caso, o especificador 

6ausente) (1991, p. 193 e 825). 

Esta ausencia de locativo, um dos complementos exigidos por incluir, se d豆  
tamb6m em ocorrncia anterior deste verbo. Desconsiderando-se verbo e tomando-se 

por base o carter das proposi6es apresentadas, as que antecedem aquela em que consta 

algu'm, nota-se que se relacionam basicamente da mesma forma, ou seja, apresentando 

a implica o ja referida. 

O enunciado tem, no seu inicio, o locativo que presumidamente falta ao verbo 

incluir, estabelecendo uma srie de implica6es. O locutor, para comprovar uma tese - 

α taxa de homicidios atualmente, no Brasil,'assustadora 一  cria uma situa 加  
hipottica, dai o predominio do primeiro elemento da implica o - se - que se repete, 

promovendo sucessivos acrscimos de membros de uma suposta familia a qual, 

medida que se amplia, passa a sustentar a segunda proposio, que, por sua vez, 

corrobora a tese inicial. 



159 

Como o sujeito projeta urna situaao hipottica, entende-se o emprego de 

algum, um no-identificado. Nao h como determinar um referente no universo dos 

familiares. Nao se trata de nao saber, no querer ou no poder dizer qual 6 o referente, 

mas de este ser o resultado de um raciocinio que o sujeito desenvolve para promover 

urna concluso. A restrio a algu'm - da familia - 6 compuls6ria, devido ao contexto 

discursivo assim o exigir. Algum no 6 simplesmente algu'm. Paradoxalmente no- 

espec(flco e especflcador se justap6em: o primeiro porque o sujeito nao tem como 
determinar o referente, o segundo porque o contexto discursivo assim o determina. 

Algum6 , do ponto de vista do locutor e tamb6m do interlocutor, um indefinido que 

pertence a um conjunto definido pelo contexto enunciativo. 

6.1.4 Era s う αノamilia de algum que tivesse morte cerebral concordar em doar 
o corado do morto ao nosso homem, o primeiro da fila, que do hospitaHigariam para 
o paciente e 訪e dariam ordem de seguir para 脱  que a cirurgia seria ルita 
imediatamente (Zero Hora, 6/5/2000, P. 55). 

Algu'm faz parte do sujeito gramatical do verbo concordar - a famlia de 

algum que tivesse morte cerebralー ， no qual se caracteriza como: 

a) elemento de um sintagma perifrico; 

b) elemento nuclear do sintagma no qual esta contido, acompanhado de termo 
restritivo. 

Algu'm, por meio da adjetivaao efetuada por que tivesse morte cerebral, 

apresenta restriao relativa a extenso.E qualquer um que pertence a um determinado 
grupo de pessoas. 

Por outro lado, enquanto elemento do sintagma perifrico, determina o sentido 

do nome a que se relaciona. N谷o se trata de uma famlia apenas, mas da famlia de 

qualquer um que tivesse morte cerebral. 

A restriao que se aplica a algu'm, tem duplo papel porque, ao atribuir pertena 

a um grupo de pessoas determinado, possibilita que o ndo-identflcado se torne um 

especflcador. O restritivo classifica o conjunto no qual algu'm se insere, que, assim, 

classifica famiia. 
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Deste modo, o processo sinttico que se verifica no sintagma-sujeito, permite ao 

locutor definir referencialmente no s6 algum, embora este conserve sentido de 

indefini 9o, como tamb6m fam ilia. Desta atribuio de sentido tamb6m participa o 

inter奴ソutor, e aZgu'm6 , em parte, um indefinido pois indica uma pessoa qualquer, 

enquanto elemento de um conjunto; em parte, definido, porque determinado pelo 

conjunto do qual 6 um elemento. 

6.1.5 Isto posto, nadapi mais lamentvel que a ins うlita medida provisうria pela 
qual o presidente Fbrnando Henrique Pretendeu conter a ado investigadora da 
instituio e da priPria Polcia,a ttulo de resguardar contraa caln加 os servidores 
pblicos. Como戸se disse alhures, expressando uma concepcdo poltica pragmdtica, 
"mais do que um cガme,'um erro"do Presidente, α quem demos o nosso voto em duas 
elei6es sucessivas. Sobre representar uso indevido e abusivo das medidas provisrias, 
que ndo podem ser instrumento ordindrio庇l tarefa de legislar, o "ucasse " presidencial 
en2endんi ameaca 2en'rica dS加vest&ac6es aue ndo vrosverm・em yel・ante o,ludiCidrio. 
com  o eviaenre ejeiro ae aesesrimuiar a aao jzscaizzaaora. i ruao quanto peaem os 
improbos, os Peculatrios, os Prevaricadores.E tudo quanto ndo quer uma cidadan忽  
indignada contra a impunidade. 

Mesmo que a boa fama de algu'm seja arranhada peb eventual estrelismo e 
afoiteza de alguns agentes mais S(矛egos 一 contra o queル existem meios hdbeis de 
reparado -, α ado anticorruptora ndo Pode ser estancada.E isso'uma exigncル  
nacional que o presidente no poderia contrariar (Zero Hora, 21/1/2001, p.20). 

Algu'm consta em sujeito gramatical, constituindo sintagma perifrico no qual 

no h termo que a ele se relacione: a boa fama de algu'm. 

Mesmo que a boa fama de algum seja arranhada pelo eventual estrelismo e 

afoiteza de alguns agentes mais sfregos~desconsiderando-se a existencia de uma 

expresso intercalada ー  exprime fato (ou idia) que se interp6e a realizaao de outro - a 

α戸O anticorruptora no pode ser estancada一， por6m n言o 6 suficiente para tal. 

Nesta situaao de enuncia o, o locutor, tal como consta no primeiro pargrafo 

do recorte, se indisp6e contra medida provis6ria editada pelo presidente Fernando 

Henr珂ue a fim de resguardar contra a calunia os servidores p元blicos e defende a aao 

do Judicirio na garantia dos direitos dos cidadaos. 

Isto se expressa em mesmo que a boa fama de algu'm seja arranhada pelo 

estrelismo e afoiteza de alguns agentes mais sfregos 一 o que o Presidente tenta 
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preservar com a edio de medida provis6ria - e a a9o anticorruptora no pode ser 

estancada - a posiao do locutor diante da situa o que ora se apresenta. 

Sendo assim, algu'm tem seu sentido, tamb6m, em outras palavras do 

enunciado, pois o locutor o apresenta, enquanto palavra no sintagma, como uma pessoa 

qualquer, porm, enquanto palavra no enunciado, como uma pessoa qualquer que' 

servidor P露blico・  Portanto, mesmo que o locutor no determine aZgu'm, este 6 em parte 

definido pelo tempo e pelo espao do enunciado, com os quais algu'm se relaciona, 

tanto pelos ftos (ou id6ias) apresentados, como pela organizaao sinttica com que sao 

expressos. O interlocutor, assim, toma algum como um servidor p露blico qualquer, 

definindo-o parcialmente. 

6.1.6 Prevenir o abuso sexual se faz com a6es claras.js vezes, as pessoas no 
conseguem conversar Porque acham que o menino ou a men加a so muito pequenos. 
Mas mesmo quando pequenas'possvel jralar numa linguagem que as crianぐas 
entendillll. 

ョ5 pessoas que pratたam abuso,Por ouかo lado, 翌'roveitam-se da condio de 
mais ye訪os para dar presentes para a crianfa, fazendo com que se sinta culpada. 
Criam situcl戸es para mostrar d crianca que jamais algum ir acreditar lla sua 
hist うria se ela contar.4プm7aルpessoa acusada'o av6, o tio,atia, o pai, o padrasto, α 
mde... (Zero Hora, 18/5/2000, p. 19). 

Algum 6 o agente em jamais algu'm ir acreditar na sua histうria, constituindo 

isoladamente o sintagma. 

Verifica-se, no enunciado, que os nomes que se caracterizam como [+ humano], 

quer estejam no singular, quer no plural, indicam um conjunto ou o prottipo de um 

grupo, e no um elemento particularizado, independentemente da posio sinttica que 

ocupem: 

の as pessoas ndo conseguem conversar, 

b) as crianぐas  entendam; 

c) para dar presentes para a crian9a: 

d) para mostrar d crianぐa. 



Tamb6m no ha propriamente referncia a um singular: 

a) quando tais nomes sao acompanhados por expressao que os especifica, ja que 

a determinaao visa a distinao dos grupos ou dos prottipos, como em as pessoas que 

Praticam o abuso, a pessoa acusada; 

b) ao ser estabelecida distinao de genero: o menino ou a menina (= a criana); 

c) ao ser apresentada enumeraao - o av, o tio, a tia, o pai, o padrasto, a me... 

-, para descrever a pessoa acusada pois esta 6 uma qualquer do conjunto que, por sua 

vez, no 6 finito, dado o emprego de reticencias. 

Algu'm, na situaao de enuncia o,6 uma pessoa qualquer. O locutor nao 

determina a pessoa nem o conjunto a que pertence; como tal o interlocutor tambm o 

toma, pois tamb うm o contexto enunciativo no possibilita que the seja atribudo sentido 

outro que o expresso no sintagma em que consta. 

Este 6 o sentido atribudo classicamente a aZgu'm, o de uma pessoa qualquer. 

6.1.7 Lula no apenas o metalIrgico llapoltica オalgum que, na poltica, se 
cristalizou em metalIrgico (Veja, 23/12/1 998, p.154). 

Algu'm faz parte de predicativo,6 termo nuclear que, no sintagma, est 

acompanhado por expressao restritiva. 

E algu'm que, na politica, se cristalizou em metalzlrgico estd associadoa 

afirmaao anterior, pois6 extensao dela, apresentando estrutura sinttica semelhante 

(sujeito + ser + predicativo). Em Lula ndo' apenas o metallrgico na poltica 6 negada 

a caracterstica enquanto exclusiva, indicando a existencia de outra(s), que 6 

apresentada na afirma 谷o seguinte. 

Em Lula ndo'apenas o metalりrgico na politica, Lula 6 um singular, entretanto 

a express谷o que o descreve, pela ocorrencia de artigo definido, apresenta um genrico, 

dai o metalzlrgico na poltica deve ser tomado como a classe a que Lula pertence. 

162 
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Na politica, express豆o adverbial, faz parte do sintagma-predicativo pois situa a 

classe em um lugar e, tamb6m, restringe o sentido de o metallrgico. A restriao que a 

se efetua, permite atribuir singularidade a Lula:' o metallrgico na poltica 

Em (Lula)'algum que, na poltica, se cristalizou em metallrgico, verifica-se 

que algum particulariza Lula, no o representante de uma classe, mas uma pessoa. 

A restri9ao a algu'm tem a mesma fun 乞o pois o descreve como o agente de um 

processo por meio do qual 6 mantida a caracteristica apontada - cristalizou-se em 

metalIrgico, que significa manter a aparncia de metali.irgico. 

Algu'm no pode ser tomado como um ndo-idenqfIcado, como um indefinido, 

porque tanto na afirmaao em que consta como na anterior, quer pela designaao por 

meio de nome prprio, quer pela descrio,6 um determinado. A expresso restritiva 

que se segue a algum funciona como especificador de um especffico. 

No h indefini9谷o para eu e para tu, mas acrescentam-se sentidos para o que ja 

era conhecido. 

6.1.8 Decorre dai que os Estados Unidos contam com uma porta cortaー  
incndios, α isolar os conflitos da poltica do mundo real. Em outras partes, episdios 
desse tipo costumam contaminar o pas inteiro. Sabe-se com que freq泥ncia, e com que 
artfIcialismo, d-se a meras querelas o nome de "crise ".Nos Estados Unidos, desta 
vez como em outras, se a bolsa caiu, se algum pr可eto de vidapi su寧フenso, se algu動I 
pi preso, fugiu ou ficou ferido, nopi por causa do problema eleitoral. O pas real e 
as trapalhadas polticas so duas categorias saudavelmente estanques am 
6/12/2000, p. 190). 

Algum 6 termo nuclear e 丘  nico em sintagma-刈eito: se algu'mかpreso, 伽  
dgunりfugiu ou伽algu'nりficou ferido. 

Se algu'm pi preso, fugiu ou ficou ferido exprime condio. Alm da no9ao de 

hip6tese que se da via se, verifica-se que, entre no foi por causa do problema eleitoral 

e a condi9ao expressa, se estabelece uma relaao de causa-conseqiencia, que 6 negada. 
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Se algu'm foi preso, fugiu ou ficou ferido constitui uma enumera o, sendo que 
cada elemento enumerado 6 formado unicamente por termos bsicos. Estes termos 

apresentam-se em um certo tipo de construao: 

a) se o verbo 6 transitivo, a voz 6 passiva, com apagamento do agente ( exce9ao 

algum ficou ferido, que indica estado); 

句 S可eito paciente 6 expresso por um identificado 脅  bolsa caiu),刈eito agente 
ou agente causativo no 6 identificado pois se expressa por meio de palavra que indica 

indefini9ao (algu'm fugiu), ou a indefmi9ao tamb6m decorre da constru o frasal 

(algum projeto de vida foi suspenso, algum声preso, algu'm ficou ferido). 

mgum 6 um no-identificado, 6 uma pessoa qualquer. Este sentido est 
associado ao processo argumentativo que se efetua no enunciado. 

Para sustentar a ausencia de causa-conseqii6ncia, o que poderia ser tomado como 

resultado do problema eleitoral apresenta basicamente o fato, mediante apagamento do 

agente em constru6es na passiva, predicado que expressa estado, uso de verbo que 

apresenta sujeito paciente, sujeito gramatical representado por palavra que indica um 
no-identtflcado, ausencia de indica6es sobre o contexto da situa 谷o apresentada. Estes 

mecanismos sinttico-semanticos nao permitem que se atribua referncia a uma situaao 

especifica, no havendo, assim, possibilidade de relaao a uma causa qualquer. 

mgu'm pi preso, (algunりルgiu ou (algu'nり ficou ferido tem seu sentido 
decorrente de tempo e de espao一nos Estados Unidos, desta vez como nas outras 一,e 

algu'm 6 uma pessoa qualquer do co可unto das pessoas, que se associa a outras 
indetermina 6es. 

O locutor no define algu'm e assim o remete ao interlocutor. Esta indefini9ao 

ocorre em fun9ao do tempo e do espao apresentados pelo enunciado. 

6.2 ALGO 

6.2.1 Assustava Hobbes ver duques se armando aだ os dentes, contratando 
mercendrios, e o perigo que isso representava para a naぐdo daゆoca.Hoje empresas 
brasileiras e condom加ios gastam l%do jYB em seguranぐa, empresdrios andam com 
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verdadeiras escoltas. Temos trs vezes mais seguranas privaLわS山四e policiais, 
voltamos ao estado‘た natureza hobbesiano. Se ele esガvesse l,かo, no hesitaria em 
declarar 胆e nossos policiaisルromperam o contrato social. Diria at que no temos 
mais governo, αなo que muitos brasilefros戸  suspeitavam (V可a, 10/11/1999, p. 28) 

Algo que muitos brasileiros戸  suspeitavam 6 um sintagma nominal画o ncleo 

6algo, sendo o restante uma expresso restritiva. Este sintagma desempenha a fun9をo 

de aposto, e o uso de algo se relaciona a forma como o enunciado se organiza, 

considerando-se os enunciadores. 

Diria at que no temos mais governo, algo que muitos brasileiros戸  

suspeitavam apresenta o discurso indireto, se estrutura a partir de um verbo dicendi, a 

proposio principal, e o discurso citado, o complemento do verbo. Que ndo temos mais 

governo representa o pensamento de Hobbes aplicado a situa o atual, no Brasil. O que 

segue, o que 6 considerado aposto, ja no corresponde a um fato constatado por Hobbes 

ou decorrente de suas idias, mas a uma interven o do locutor, que, a partir do dito, 

acrescenta um comentrio seu. Algo, assim,6 a retomada do discurso citado, e a 

restri 9きo, que expressa a posi9o de muitos brasileiros sobre o assunto,6 de 

responsabilidade do locutor. 

Algo, neste enunciado, nao 6 um indefinido pois atravs dele o locutor retoma o 

discurso de um outro, e esta retomada 6 possibilitada pela restri9o: que no temos mais 

governo corresponde a que muitos brasileiros戸suspeitavam. 

Algo 6 definido pelo locutor e pelo interlocutor porque tem referncia 丘  nica, 

expressando, no enunciado, dizeres: o da no-pessoa - a retomada do dizer -, o da 

pessoa - a retomada do dizer do locutor. 

6.2.2 Se faltava algo para tornar ainda mais triste o episdio da morte 山um 
calouro山medema da Universidade山S凱）Pauloみrante o trote, em fevereiro, nao 
falta mais 豆 tragdia juntou-se o escirnio, na senana passada, quando veiod luz uma 
ノita虚 VILたo em糾e um estudante, veterano 山  6。  ano dl mesma faculdade, encara α 
cmara e qfinna, sorridente: "Eu matei o japons, eu matei o japons que se afogou" 
(Veja, 7/7/1999, p. 170). 

Algo 6 ncleo do sintagma que 6 sujeito gramatical de se faltava algo para 

tornar ainda mais triste o episdio dl morte 庇  um calouro db me威dlna da 
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Universidade de So Paulo, em fevereiro. Esta expressao tamb6m 6刈eito em noメ7lta 
mlS. 

Algo, enquanto ncleo de sintagma,6 indefinido, porm para tornar ainda mais 
triste o episdio da morte de um cduro de medicina da Universidade山So Paulo, 

em fevereiro restiinge seu sentido. Nesta restri9谷o est乞o presentes palavras por meio das 

quais o locutor expressa sua posi9きo em relaao ao acontecimentoー  ainda mais tristeー  
e que apresentam o contexto do acontecimento - o episdio da morte de um calouro de 
medicina da Universidade de S1o Paulo durante o trote, em戸vereiro. Assim sendo, 
pode-se dizer que o restritivo situa algo em rela o ao locutor e ao contexto, definindo- 

o, ainda que parcialmente. 

Em no falta mais cujo sujeito 6 tambm algo e a restri9o, porm elipticos, o 
locutor sugere a existncia de um referente pois algo no/alta mais. No presente, afalta 
6negada, porm algo 6 mantido como no ideniificado, e tambm permanece entendido 
como mais triste e relativo ao epis6dio citado. 

No prosseguimento do enunciado, o referente 6 desvelado: え  tragdia, o que era 

triste, se acrescenta outro elemento - o escrnio一pois d tragdia juntou-se o escrnio, 

e esta composi9言o 6 entendia como ainda mais triste. O escrnio corresponde, assim, ao 

que era戸ilta e ora n加  6 mais: algofa瓶iva, algo 或0fa版lmais. Algo6 o escrnio. 

O locutor no define algo nas duas situa6es em que esta palavra se apresenta. A 

restri9o situa-o em rela 乞o a eu, espao e tempo, entretanto algo permanece como no- 
identificado. A existencia de um referente est. implcita em no falta mais, todavia o 
locutor no a expressa. Entretanto, no contexto enunciativo, algo se define. O locutor 

apresenta o escrnio, o que seノuntou dtragdia, e o que era triste, tomou-se ainda mais 

triste. O interlocutor, assim, define algo por meio de outras palavras constantes no 
enunciado, posteriores a sua manifesta o. Algo 6 um indefinido que, pelas rela96es que 

se estabelecem no enunciado, torna-se definido. Todavia, quando algo se define com o 
uso de escrnio, o locutor ja havia promovido um efeito de sentido: triste/ainda mais 

加ste. 
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6.2.3 Enquanto alguns ndios faziam o que muito senador quer e no consegue 
ー meter o 虚山 m cara db 且（ユイー-, outros,1'O,てロlkお ceんたires, カIs丸1たwarn mmI 
bilheteria no acesso do monte Pascoal. Recuperavam o tempo perdido.4かKil,O 
capitalismo nうo'selvagem? Noutra banda; os sem-terra prometeram 500 invases e 
ノizerain αなo que muitos com terra ndo tiveram tempo nem dinheiro para fazer: 
deslocaram-se‘た todo o Brasil para Porto Seguro. Devem ser as tais condi6es do 
capitalismo (Correio do Povo, 28/4/2000, p. 4). 

Algo que muitos com terra no tiveram tempo nem dinheiro para fazer 

sintagma formado por nicleoー  algo - e elemento perifrico que expressa restri9o. Este 

sintagma desempenha a fun o de complemento verbal. 

So apresentadas duas proposi戸es: 

かioutra banda, os sem-terra prometeram 500 invases; 

句e戸zeram algo que muitos com terra no tiveram tempo nem dinheiro para 

fazer: deslocaram-se de todo o Brasil para Pり九bSeguro. 

Nelas, o sujeito gramatical 6 os sem-terra, entretanto na segunda, por ocasio da 

restri9をo a algo, outro sujeito gramatical se apresenta: muitos com terra. Com  rela o a 

estes sujeitos, verifica-se que, sobre os sem-terra, informa-se o que eles fizeram - algo 

一， e sobre muitos com terra, diz-se o que noルeram eambm algo). 

No inicio do enunciado, em enquanto alguns ndios faziam o que muito senador 

quer e no consegue 一  meter odedo na cara do ACMl encontram-se semelhanas em 

rela9o a estas constata6es: sujeito gramatical alguns ndios, verbo fazer; sujeito 

gramatical muito senador, verbos querer (faze,ソ  e conseguir (fazer,画o contedo 

negado), sendo que o complemento verbal nas duas situa6es 6 o mesmo: meter o dedo 

na cara doACM 

Desta forma, estes fatos organizam-se a partir de agentes diferenciados, a a 豆o6 

fazer (a dos primeiros 6 afirmada, a dos segundos 6 negada) e o complemento do verbo 

6o mesmo em cada um. 

Desta organiza 乞o decorre a restri9ao a algo (processo que no6 diferente do 

apresentado no inicio do enunciado, porm sem a presen9a de indefinido): serve para 

incluir agente diferente do apresentado e negar a realiza 乞o de uma a o dada como 
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realizada pelo primeiro agente ー  simplificadamente, sem-terra fizeram/ com terra no 

ルeram. 

Na proposio, apresentada esta contraposi9乞o que se estabelece por meio de 

algo, o que era dado como indefinido se define pois um aposto apresenta o que uns 

fizeram e outros no: deslocaram-se 山 toおo Brasil戸lra Porto Seguro. 

O sujeito, nesta enuncia 言o, ao empregar algo, o apresenta como um no- 

identificado e desta forma o mantm porque, assim, promove a no-explicita 豆o e, 

tamb6m, a restri 乞o, incluindo os elementos necess自rios a organiza9o do enunciado: o 

outro agente, o no fazer. O seu dizer se centra sobre os agentes e suas a6es. Este 6 o 

sentido que 6 tomado tamb6m pelo interlocutor, e se, no final, o que era at ento 

indefinido se define,6 porque o uso de algo, um no-identificado, j豆  havia promovido o 

efeito necessrio. 

6.2.4 Imaginem um paLs' se preparando para o allo 2000 onde o presidente ndo 
Preside, o ministro no m加istra, os banqueiros no んincam (sう  emPrestam 戸lra o 
governo), no qual os economistas no economizam, os empreende山res no 
empreendem, os auditores ndo auditam, os contadores no contabilizam, os 
investiわres ,厳,investem (s e塁,ec-ulam), os guardas no guardam, os zelarわres ndo 
zelam, os contribuintes ll康,contribuem, os pensadores no pensam, os pesquisadores 
n如P'esquisam, os e山cadoresl厳） αんcam e os es加dantes ndo estudam. 豆 chance山  
αなo dar certo numli,gar Cmlo esse'simplesmente 0% (V可a, 15/12/1999, p・ 2の・  

Algo faz parte de um sintagma perifrico relativo ao nuclear chance・  De al如dv 

certo num lugar como esse 6 uni sintagma formado por vrios sintagmas cujo papel 

complementar o sentido do substantivo-ncleo, porm, para que tal ocorra, ja que um 

no-iden4ficado (algo) precisa o sentido de um identificado (chance), ocorrem, entre os 

sintagmas que constituem de algo dar certo num lugar como esse, uma srie de 

articula6es que detenninam o sentido de algo: 

a) dar certo - em que o sentido se restringe a uma qualifica9o do resultado a ser 

obtido, expressa em simplesmente 0%; 

b) dar certo num lugar - em que o sentido se delimita a espao; 

のdar certo num lugar como esse~em que, por meio da compara 乞o, se 

estabelece um vnculo entre o lugar referido e o lugar anteriormente determinado no 
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enunciado, considerando-se o uso de esse, decorrendo desta compara 乞o uma rela o de 
similitude entre tempo e espao. 

Algo tem seu sentido restrito por articula6es sinttico-semnticas. O locutor 
apresenta-o com referncia a um certo tempo, a um certo espao, associando-o a um 
resultado determinado: dar certo. Algo 6 parcialmente definido, porque eu, bem como 
espao e tempo expressos no sintagma e no enunciado determinam em parte seu sentido. 
O interlocutor atribui a algo sentido relacionado a contexto determinado e え  qualifica 乞o 
expressa, definindo-o parcialmente. 

6.2.5 D/Icilmente um ndio'notcia ao ingressar numa universidade, ou 
mesmo ao se formar. gucmわ ou威o faz algo庇 bom, o que geralmente sai na 
imprensa ' o nome da Funai~Funda o Nacional do ndio. (Zero Hora, 20/4/2000, p. 
25). 

Em quando o ndio faz algo de bom, algo 6 teimo nuclear de um sintagma que 
exerce a fun 豆o de complemento verbal. Algo 6 seguido de expresso restritiva, 
constituda por de + adjetivo. 

伽ando o ndio faz algo de bom indica o tempo em que se da um fato: o que 
geralmente sai na imprensa ' o nome da Funai - Fundaガo Nacional do ndio. Neste 
consta um advrbio - geralmente 一 que indica uma certa freqi6ncia para a a 乞o do 
verbo, porm no de forma absoluta. 

A afirma 乞o anterior a esta repete a mesma organiza o sinttica, ainda que com 
pequenas altera6es: um fato 6 apresentado no inicio, seguido por indica 乞o de tempo 
(que se desdobra em forma de alternativas), e o advrbio dificilmente tem valor de 
nega o, porm esta negaao no 6 absoluta. 

Estabelecendo-se rela6es entre as duas afirma6es, verifica-se que: 

a)dノicilmente o ndio notcia; o que geralmente sai na imprensa'o nome山  
Funai - Fundado Nacional do ndio - estes so os fatos, que s吾o temporalmente 
concomitantes, um 6 relativamente negado e o outro 6 relativamente afirmado, dada a 
no9o de freqiencia expressa pelo adv6rbio; 
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句ao ingressar numa universid泌， ou mesmo ao se formar; quando faz algo山  

bom - o tempo do fato que 6 negado, o tempo do fato que 6 afirmado, tempo que 6 o 

mesmo, dada a relaao de concomitncia entre os fatos, o que possibilita dizer ingressar 

numa universidade, ou mesmo se formar pode ser tomado como algo de bom. 

Algo 6 indefinido enquanto palavra que no determina a refern血entretanto, 

com a presena de locu o que adjetiva - de bom - tem sua extens乞o limitada ao que o 

locutor atribui valor. Assim, algo de bom apresenta o locutor implicado na atribui9乞o de 

referencia, definindo algo, pois no sintagma ha uma restri9乞o de carter avaliativo, no 

enunciado h atribui9瓦o de valor ao que 6 referido. O interlocutor, pelas rela6es de 

sentido promovidas, toma 国go de bom como ingressar numa universidade, ou mesmo 

se formar, e define algo. 

6.2.6 Dependendo de como for feita essa transi戸o de governo, o cenirio no 
m妨o prazo pode ser Positかo, mas acredito que desta vez as e仇es brasileiras tero山  
entregar algo mais山 que os dedos para evitar uma sucesso traumitica (Amrica 
Economia, Especial Fundos, ago. 2000, p. 9). 

Em as' elites brasileiras tero de entregar algo mais do que os dedos para evitar 

uma sucesso traumtica, tem-se a seguinte estrutura sinttica: 刈eito+verbo+ 

complemento verbal + expresso adverbial. Algo 6 parte do complemento do verbo 

O complemento verbal 6 constitudo por uma relaao de compara9言o em que 

algo e os dedos s乞o termos em contraste, entretanto, pelo carter no determinado de 

algo, que expressa r humano7qualquer, no hh uma simples oposi9o, mas, al6m disto, 

a inclus乞o do segundo termo no primeiro. Assim sendo, mais no 6 um intensificador 

que indica desigualdade e superioridade, mas um quantificador. Este quantificador 

constitui sintagma junto com algo: algo mais ou alguma coisa mais. 

A compara9ao mescla-se adio, e isto pode ser assim entendido: as elites tero 

de entregar os dedos e tero de entregar algo mais (do que os dedos), ou ainda, as 

elites tero山entregar no s os叱由s, como tamb'm algo mais (do que os dedos). 

Algo participa de um conjunto de elementos, e, deste conjunto, alguns elementos 

鱗 esto determinados pois as elites tero de entregar os dedos; outros, no, ou seja, 

algo mais, outros elementos que no so determinados. Como dedos 6 [+ contvel] e 
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participa do conjunto do que dever ser entregue, mais quantifica algo: mais outras 
coisas 9ums9uel二  

Algo, elemento nuclear,6 um indefinido,6 uma coisa qualquer; algo mais 6 um 
sintagma que, seguido por do que os dedos, determina o conjunto do qual algo 
participa, pela inclus乞o de os dedos; entregar algo mais do que os dedos6 uma 
express乞o na qual algo expressa indetermina 乞o. Nela o locutor se insere e a remete ao 
interlocutor, pois sugere desconhecer o que dever ser entregueーαigo -, porm, apesar 
de desconhecer isto, diz que extrapola uma certa quantidade: ndo apenas os dedos, 
algumas coisas mais. 

6.2.7取i recebia uma mdia 麗 27 demandas por da computando-sed 
pedidos山 aposentadorias e licenas~e fazia algo, em torno de 3,7 favores. Isso 
sign cava que praticava caridade com o chapん do Estado mesmo quando ndo era 
solicitado （、何a, 619/2000, p. 154). 

Algo 6 o ncleo do sintagma algo em torno de 3,7favores, que exerce a fun o 

de complemento verbalEseguido por em torno de 3,7 favores que visa a restri9豆o de 

seu sentido. 

A expresso restritiva 6 formada por um identificado ー  favores - e por uma 

expresso que lhe confere quantifica o. Isoladamente, em torno de 3,7 favores no 

indica precisをo, pois a quantidade 6 varivel, podendo coincidir com o valor que 

expresso pelo numeral, ficar aqu6m ou alm dele, desde que mantida urna proximidade 

Entretanto, esta express乞o, ao articular-se com algo, apresenta seus componentes 

exercendo rela o sem含ntica diversa da que desempenham entre si. 

Favores atribui referncia a algo, no uma "coisa" qualquer, mas pertencente 

ao conjunto favores. Em torno de 3,7 promove um recorte neste conjunto, ja no o 

conjunto inteiro, mas um valor igual ou prximo a 3,7. 

Resumidamente, verificam-se as seguintes rela6es: 

a) em torno de 3,7 determinafavores, porm no o precisa quantitativamente; 

b) em torno de 3,7 favores, apesar da imprecis言o relativa a quantidade, restnnge 

o sentido de algo, reduzindo a referncia a um subconjunto 
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A restri 乞o a algo, deste modo, permite ao sujeito a atribui9o de referncia 

trata-se de elemento que tem como caracterstica oscila 議o relativa a quantidade 

O locutor define algo pois lhe atribui referncia, algo corresponde a em torno de 

3,7 favores, todavia no define a expressao algo em torno de 3,7 favores porque no 

indica com exatido a quantidade de favores. Para o interlocutor algo6 definido, porm 

no expressa preciso. 

6.2.8 Isso prova que, aqui como na Babilnia;, α loteria 'vista como algo que 
tem parte com o sagmわ(V可a, 1311α1999, p・ 154）・  

O sintagma em que algo se apresenta, visa え  qualifica o de a loteria も formado 

por um nuclearー  algo - e por um perifrico, que 6 um restritivo. 

Como o sintagma qualifica o sujeito gramatical, ao carter no especfico de 

algo se junta uma restri 乞o, cuja finalidade 6 a atualiza o de seu sentido: algo pertence 

ao conjunto das "coisas"que tm parte com o sagrado. Assim, a predica o de a loteria 

decorre da rela9乞o que se estabelece entre algo e o restritivo. 

O sujeito, apesar disto, n乞o precisa o entendimento que 6 tido de a loteria, 

atribuindo-lhe a indefini9o expressa por algo pois, mesmo determinando o conjunto ao 

qual pertence - o que tem parte com o sagradoー， no expressa uma propriedade, j五  que 

ter parte com ou relacionar-se com indica apenas uma analogia entre algo e sagrado. O 

ndo-e嬰eciIico tem rela9加 com o especjfico,porm no o d nao assumindo, assim・  

determina 言o. 

O processo de predica 乞o de a loteria, por outro lado,6 semelhante ao que 

ocorre no sintagma-predicativo. A loteria' vista como, ou 画a, sobre ela h 

considera o e no atribui戸o. Para aloteria tamb6m no 6 apresentada uma 

propriedade, no 6 dito eia ser algo, mas ser tomada como algo. 

Algo 6 indefinido, tanto para o locutor como para o interlocutor, apesar da 

restrio. O que 6 apresentado como restritivo no6 suficiente para atribuir-lhe 

referncia, apenas aponta uma rela o entre um no-identificado e um identificado 



173 

6.3 TUDO 

6.3.lDeus ndo mandou que n初gum vencesse, mandou que o homem tentasse. 
Mandou ァ‘e o homem carregasse de entusiasmo 女庭2 que fosse tocar emノpente, como 
pi tocadod frente o Dirio Galcho (Zero Hora, 18/4/2000, p. 75). 

Tudo, que 6 termo nuclear, e uma expressをo restritiva~que fosse tocar em frente 

ー  constituem complemento do verbo carregar. 

A restri9乞o que se efetua em rela o a tudo, determina o conjunto ao qual ele 

pertence: as "coisas " que o homem fosse tocar em．戸ente. Desta forma, pela restri9o se 

estabelece o conjunto, e pelo emprego de tudo, uma generaliza o relativa aos 

elementos deste conjunto. 

O uso de tudo e de um restritivo possibilitam ao sujeito a atribui 乞o de 

referncia: um determina o conjunto e seus elementos, o outro promove a incluso de 

todos estes elementos. Tudo, portanto, 6 definido pelo locutor e pelo interlocutor. 

6.3.2 "0 Cul o Limite"ia ao αr na IV Tupi, com L Silvestre e ilka Soares, 
ento no auge da 加leza e mocidade e que, entre os maridos, colecionou Anselmo 
Duarte e Walter Clark. A cada programa, compareciam trs candidatos, aos quais os 
apresentaわres formulavam trs questes. A primeiro acerto, Silvestre dizia: "Resposta 
certa! " Nb segundo, idem. Finalmente, lm terceiro, tonitroava: "Absolutamlente 
certo!"eapたtia ia α加ixo. Os prmios chegavam realmente s nuvens. Se, porm, o 
candidato errava, perdia .(q (Correio do Povo, 12/4/2000, p. 4). 

Tudo6 termo nuclear em sintagma que exerce a fun o de complemento do 

yed)OPerder. 

Perdia tudo se relaciona a uma eventualidade: se o candidato errava. Nesta 

rela o, esta pressuposta uma implica 乞o pois o fato apresentado - perdia tudo -6 

dependente de uma condi9o que, uma vez satisfeita, promove sua realiza o 

Al6m desta rela o, outra se estabelece e se d por meio de porm. Esta palavra 

promove uma rela o de contraste entre os prmios chegavam realmente s alturas e se 

o can凌dato errava, perdia tudo, que se situa principalmente nas express6es os prmios 

(substantivo derivado do verbo premiar em que est乞o implicadas as no戸es de conceder 
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ou de ganhar) e perder tudo. E desta rela9ao de contraste que se estabelece o sentido de 
tu由pois perder tudo corresponde a perder os prmios caりliistados. 

O locutor define tudo ao empreg-lo como palavra que 6 complemento do verbo 
perder. Perder twわ significa perder os prmios. O sentido de tudo se estabelece no 
enunciado, decorrente da oposi 豆o entre o sentido de ganhar, implicito em prmios, e 
de perder. Prmios e tudo, portanto, so co-referenciais. Assim, o interlocutor tamb6m 
define tu山．  

6.3.3 0 acordo'satisfatrio para as empresas, mas antes de zgJQ favorece os 
usurios das estra如， o povo gacho (Zero Hora, 14/4/2000, p. 79). 

Tudo faz parte da expresso adverbial antes山hiわ． Esta express豆o adverbial se 
relaciona a toda a afirma 谷o que lhe segue: い acordeり  favorece os usurios das 
estradas, o povo galcho. 

Esta afirma o se articula com a anterior - o acordo' satisfatrio para as 
empresas - por intermdio de mas, que estabelece entre elas uma no9乞o de contraste. 
Ambas tratam do acordo, ressaltando seus pontos positivos, entretanto a segunda 6 dada 
mais importncia, devido a incluso de antes de tudo. 

Este sintagma adverbial, pelas palavras que inclui e pelas rela6es que 
estabelece na aflnna o em que consta e entre afirma6es que formam o enunciado, 
situa o acordo e os favorecimentos por ele propiciados em dois niveis: o primeiro 
relativo aos usu.rios das estradas; o outro, aos demais favorecidos, inclusive A s 
empresas. Esta hierarquia se expressa pela 6 tica do locutor. Antes de tudo6 , pois, uma 
expresso adverbial modalizadora, seu uso decorre de um julgamento feito pelo locutor, 

6ele quem avalia a situa 乞o - o acordo e o que propicia - e a apresenta como vantajosa 

aos usurios das estradas, sobrepondo-a a qualquer outra vantagem que possa ser 

auferida por quem quer que刈a. 

Tudo 6 empregado pelo 刈eito com o sentido de todas as "coisas'二 e este 

sentido decorre de ponto de vista do locutor ao argumentar pois antes de tudo ou antes 

de todas as "coisas" expressa o valor que 6 atribudo pelo sujeito a quilo que 6 tratado. 

Com  o emprego de tudo nesta expressをo, o locutor n乞o visa a indefini9ao, mas ao 
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estabelecimento de uma posio relativa ao assunto: no esta em quest乞o o sentido de 

"coisas", mas o de que, wiles de todas elas, se situa um valor maior. O interlocutor toma 

tudo como o conjunto庇 todas as "coisas”加 quais o favorecimento aos usurios se 

sobrep6e 

6.3.4 Se as diferenas entre salirios diminussem, ocorreria uma pequena 
meThoria na dislribuiえ勿鹿 renda;, mas a P TO(ん蝉） ndo escoaria， ひフrque noんzveria 
renda sificiente para compr 磁i. Tudo por causa da enorme carga de impostos (Veja, 
30/6/1999, p. 21). 

Tudo 画eito gramatical em tudo por causa da enorme carga de impostos, 

elemento nuclear e por si s constitui sintagma. 

No enunciado,6 apresentada uma suposi9豆o cuja considera o desencadeia fatos 

contrastantes, j五  que um 6 tomado como positivo, e o outro, como negativo: se as 

diferenas entre salrios diminussem - a suposi9乞o - ocorreria uma pequena melhoria 

na distribui戸0de renda - o fato positivo, que se contrap6e a@as diferenas entre 

salirios diminussem) a produdo no escoaria, porque noんweria renda suficiente 

para compr-la - o fato negativo. 

Estas rela6es que, ao mesmo tempo em que indicam uma implica o, 

apresentam conseqi6ncias que se op6em quanto a sua validade, derivam de um 

raciocnio desenvolvido pelo locutor, que quer, tamb6m, apontar uma causa para tal 

situa o: a enorme carga山impostos. 

Das rela6es que se estabelecem no enunciado, decorre o sentido de tudo:' o 

que 6 dito anterionnente: tudo retoma os raciocnios desenvolvidos para que seja 

apresentado o motivo para o entrave constatado, que foi explicitado por meio de 

contraposio. 

Tudo, pois,6 definido pelo 刈eito. Seu sentido decorre do enunciado,6 um 

resumitivo pois る  co-referencial a toda afirma o anterior. Sendo um resuniitivo, tudo 

definido pelo interlocutor. 



176 

6.3.5 Num pas como o nosso, onde o nepotismo, a corrup o e o trfico鹿
み昭as no sうo nenhuma raridade, α imunidade parlamentar ' salvo-consん1o zpara魚亜  
que' ilcito (Zero Hora, 24/11/1999, p. 11). 

Tudo, em tudo que'ilcito,6 nuclear e acompanhado por restritivo. Consta em 

enunciado constitudo por sujeito, verbo ser e predicativo, do qual faz parte, alm de 

express乞o adverbi延que ocupa posi9豆o inicial. 

1誠lo tem seu sentido assodado a restrio: corresponde a to取s as "coisas" 

que s （万lib瓶zs' 

A afirma 乞o que 6 feita neste enunciado 6 contextualizada pelo locutor: 

encabeando o enunciado 6 apresentado um lugar - um pas ao qual o nosso se 

assemelha, em que o que'ilcito, o nepotismo, a corrupgo e o trfico de drogas no 

so nenhuma raridade.もnesta situa9o que o que 6 afirmado se inclui, e a propriedade 

que 6 apontada para a imunidade parlamentar se relaciona ao contexto apresentado: ser 

salvo-conduto para tudo que'ilcito. Da porque tudo no significa apenas todas as 

"coisas’二 mas todas as "coisas"ilcitas. 

O locutor define tudo, que assim tambm 6 tomado pelo interlocutor: o que tiver 

como atributo ser ilcito, tem a imunidade parlamentar como salvo-conduto. A 

defini9をo decorre principalmente da restri9乞o apresentada, mas n哀o s6 disto, tamb6m de 

tudo, que determina conjunto. Pela restri9乞o este conjunto se associa ao espao e tempo 

do enunciado, e a imunidade parlamentar, o que 6 descrito no enunciado e que tem tudo 

que' ilcito como parte da predica o, tamb6m se insere no que 6 dito como contexto. 

63.6 Frodo Baggins entrou livre e lampeiro na Inglaterra em 28 山fevereiro. 
O evento foi estampado h duas semanas em jornais influentes da Europa e dos 
Estados Unidos.1叫are-se que Frodo pertence to-somente d n考a canina. Mds esse 
cachorro, com sobrenome e tudo. viた,u notc忽porque'oPl初leかo an初ia!山mstたo 
estrangeiro a pisar em solo ingls sem passar por quarentena庇 seis meses (Veja, 
15/3/2000, p. 21). 

Tudo constitui expresso restritiva, na qual desempenha ftrn o nuclear junto 

com uni nome, ao qual se liga por e. O sintagma de que faz parte 6 perifrico do sujeito 

gramatical. 
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No enunciado, se estabelece contraste devido a presena de mas. Mas esse 
cachorro, col・lsobrenome e tuわ， 1亦ou not記加Porque ' o Primei加an初ia! domsticoα 
pisar em solo加gls sem passar por quarentena 山  seis meses se op6e a repare-se que 
Frodo pertence to-somente d raa canina que se caracteriza por: 

a) apresentar verbo cujo significado 6 relativo a observar atentamente, prestar 

aten o em, conjugado no imperativo, o que indica que o locutor dirige-se ao 
interlocutor solicitando-lhe aten 乞o - repare-se - a algo que the 6 dito; 

句apresentar, no complemento verbal - que Frodo pertence to-somente d raa 
canina ー, palavra que inclui o sujeito gramatical entre os caninos, ressaltando da carter 
exclusivo. 

O contraste que se evidencia, decorre principalmente da restri9豆o que6 
apresentada, na qi以consta tiuわ： inicialmente, o locutor destaca que Frodo pertence tコo 
somente d raa canina; depois, esse cachorro (veja-se que aqui nえo 6 empregado o 
nome prprio, que o singulariza, mas a referncia se faz pelo genrico, a raa canina) 

tem sobrenome, o que 6 prprio de humano, e no s sobrenome, sobrenome e tudo. 

Pela maneira como se constitui o restritivo, sobrenome e tudo ligados por e, 

portanto express6es de mesmo valor, entende-se tudo como todas as "coisas", mas 

tambm todas as "coisas" no mesmo nivel de sobrenome, que descreve o cachorro 

como um ser que tem prerrogativas de humano. 

O locutor no define tudo, porm, pelas rela戸es no enunciado e pela maneira 

como o sintagma se constitui, sugere que tudo pertence a um determinado conjunto de 

"coisas" que tornam o cachorro importante, especial, "coisas" que so prprias de 
[+huinanoj. Pelo efeito de sentido obtido no enunciado, que inclui, tambm, a 

interven o do locutor, e no sintagma, o interlocutor toma tudo como parcialmente 

definido pois o relaciona ao conjunto implicitamente indicado. 

6.3.7A diferena'que l o produtor tem poltica agrcola confivel, garantia 
de preos, financiamento barato. Como se no bastasse LY4Q isso, tem a garantia, 
ainda, de muitos subsdios (Zero Hora, 20/5/2000, p. 15). 
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Tudo faz parte do刈eito gramatical tudo isso. Tudo6 termo perifrico, isso 

nuclear 

No enunciado, o locutor aponta o que 6 diferente l, e a diferena 6 estabelecida 

com base na rela 乞o possuidor-possudo, decorrente do verbo ter. O possuidor6 o 

produtor, e o possudo6 constituido por uma enumera o: poltica agrcola conflvel, 

garantia de preos, financiamento barato. A esta enumera9o, mais um elemento se 

acrescenta com a repeti9o do verbo tera garantia, ainda, de muitos subsdios. 

A incluso deste outro dado aos ja existentes 6 precedida por como se no 

bastasse tudo isso. Com  esta expresso, o locutor indica condio, mas tamb6m 

compara 言o: compara o que foi enumerado com o que 6 acrescentado, retomando 

poltica agrcola conflvel, garantia de preos, financiamento barato por meio da 

express乞o tudo isso, e indicando, com o uso do verbo bastar, que os dados antes 

apresentados ja so suficientes para a atribui 議o deadiferena. Como se no bastasse 

tudo isso representa a interven o do locutor no que 6 dito, e tudo isso permite, tambm, 

verificar sua interven 言o. 

Em tudo isso, isso, por si s, promove a retomada do que fora afirmado como o 

que 6 possudo e, tamb6m por isto, ja expressa no9o de conjunto. Tudo, que tamb6m 

expressa totalidade, por juntar-se com isso, intensifica esta idia. 

O locutor define tudo, e para o interlocutor tudo6 definido tamb6m, porque o 

sentido desta palavra decorre de sua rela o, no sintagma, com isso, que 6 co-referente 

do que fora citado anterionnente: tudo 6 a enumera をo. Alm disto, tudo, ao expressar 

conjunto, no9豆o ja expressa por isso, demonstra que o locutor atribui valor ao que isso 

representa: isso, a totalidade,戸seria o siガciente; tudo isso 6 a totalidade intensificada 

~o conjunto que ela prpria indica 

6.3.8 Para alguns irlandeses, vejam血 o Brasil teria sido descoberto por um 
dos seus, por So Brando, um abade do mosteiro 山  Cluain-Ferta que no scu勿6, em 
companhia 庇  14 ou 16 outros monges, ao tentar atravessar dl Irlanda召1γα aEsccia, 
saiu-se a vagar peb oceano por seis meses, ou seis anos, seguidos. Aconteceu山 tu丞2 
com aquele Ulisses山hbito e capucho (Zero Hora, 26/3/2000, p. 28). 
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De tudo 刈eito gramatical em aconteceu de tudo com aquele Ulisses de hbito 

e a4mc版z 

Segundo o Dicionrio Gramatical山 Verbos do Portugus Contemporneo do 

Brasil, de Silva Borba (1991, p.37), acontecer significa passar a ser realidade, dar-se, 

ocorrer, suceder, ao indicar processo,m声miaimj肥ssoal, com sujeito expressoPor 

nome a加trato‘たado ouProcesso. 

No enunciado, acontecer apresenta o significado acima, indica processo, est 

flexionado na V pessoa do singular, entretanto o sujeito gramatical no corresponde ao 

que foi apontado p画apesar de tudo ser no-pessoa, 6 antecedido por de, o que no 

verbete no est previsto. 

Tudo da indica o de totalidade e, assim entendido, corresponde ao conjunto庇  
todos os acontecimentos. No sintagma, entretanto, precedido por deー  de tudo - tem seu 

sentido restrito: do conjunto 山  todos os acontecimentos so tomados muitos. De, que 

expressa partido, um recorte no a〕呼into, e tudo, a no9乞o de totalidade, constituem de 

tudo. も  desta constitui9ao do sintagma que decorre seu sentido 

De tudo representa uma quantidade intensificada. Os acontecimentos s乞o muitos, 

porm so tantos que da no9o de totalidade6 retirada uma parte para expressar o 

quanto aconteceu. 

Em de tudo, o sujeito no define tudo pois, ao restringir seu sentido, uma parte 

de, o que poderia ser considerado um todo deixa de s-lo, da a idia de indefinio. Os 

acontecimentos so muitos, uma gramた quantidade, e, para intensificar esta 込6ia, o 

sujeito usa tudo, o que representa o todo. De tudo expressa uma parte, e o sujeito recorta 

da no9乞o de totalidade o seu sentido. Tudo , assim, tamb6m indefinido pelo 

interlocutor. 

6.4 NADA5 

5Propositalmente no constam, neste trabalho, enunciados em que ocorrncias de indefinidos que 
expressam nega o se associam a outras palavras que tambm expressam este sentido. Se este 
procedimento n百o fosse por ns adotado, teramos (k estudar outros fenmenos lingusticos para o 
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6.4.1 0 carter nびzsto do neoliberalismo ．加α bem exempiificado quando se 
sabe que, ao longo dos anos 90， 戸,ram fechados cerca庇三3mi訪ocs山postos山  
trabalhos formais na economia brasilefra, sendo que desde que FHC assumiu, em 1995, 
foi contabilizada uma queima de nada menos de 1,8 milho de empregos formais 
(Caced/AIinistrio do Trabalho) (Correio do Povo, 21/5/2000, p. 4). 

Nada 6 termo perifrico em rela oa queima, o nicleo do刈eito, mas nuclear 

no sintagma em que est contido. No sintagma,6 um dos termos por meio dos quais se 

estabelece compara 乞o. 

Em nada回menos que 1,8 milho de empregos formais 回， nada 6 o elemento 

que contrasta com 1,8 milho de empregos formais. Se o elemento com que contrasta6 

um quantitativo e nada'menos do que esta quantidade, nada toma o lugar de um valor 

que n乞o tem existncia, portanto o menor valor que pode ser referido 6 aquele que‘ー  

1,8 milho de empregosformais ー， e nada indica ausencia de referncia. 

Por outro lado, a compara o da qual participam nada e o valor citado,6 relativa 

ao verbo contabilizar, que remete え  exatidao do dado numrico j que, significando 

escriturar em livros apropriados, apresenta complemento expresso por agente 

designativo de fatos relativosd atividade econmica (Silva Borba, 1991, p. 33の． Desta 

forma, nada menos, que se contrap6e a um valor que 6 preciso, expressa o que 

representa este valor se nada () menos, ento este valor 6 ressaltado, e 6 muito. 

Nada, representando ausencia de referente, n瓦o pode ser tomado como no- 

determinado, principalmente ao participar da expressao nada menos que, por meio da 

compara o, indica o que 6 - 乙8 milho de empregos formais 一,e porque, ao indicar 

que menos ndo弓  refora o valor apontado. O sujeito, ao empregar nada menos, provoca 

uni efeito de sentido: ao mostrar ausencia de valor menor, destaca o que representa o 

valor apontado. Nada para o interlocutor significa ausncia de valor menor do que o 

citado pelo locutor. 

6.4.2 Ml Amrica Latina, o mo加mo山dia'dizer que o neoliberalismo' 
γe喫％,nsvel pela qgmmfao dl excluso e dl pobrem・ Ncl'たlmais idiota (V可a, 
5/8/1998, p. 23). 

estabelecimento de inter-rela6es presentes no enunciado. Cremos que isto deva ser feito, porm em 
outros trabalhos ja que este no prev e no comporta tal amplitude na abordagem do assunto. 
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Nada6 elemento nuclear de expressao que, no enunciado, promove compara o: 

nadam必減bたL 

No enunciado, o刈eito afirma que na Am'rica Latina, o modismo do dia'dizer 

que o neoliberalismo'responsivel Pela agrava o da excli‘或oe‘たlPobreza e nega 

que possa haver qualquer dito que possa ser mais idiota do que dizer que o 

neoliberalismo ' re叩onsvel jルia agmm戸o dl excluso e da pobrem.Ao comparar 

por meio de nada mais idiota, o刈eito contrasta dois elementos: o que dito e nada; 

idiota6 o termo da comparaao. Deste modo, expressa que considera idiota o que 6 dito, 

画s nada pode ser mais. Se nada pode ser mais, nada expressa que inexiste referncia. 

O sujeito, por intermdio desta express乞o, promove um efeito de sentido pois, se 

nada'ma鶴oque'tem sua caracterizaao intensificada, no sendo possvel super-la. 

E 山sto decorre o sentido de nada: o que no tem existencia. O interlocutor, devido 

rela 豆o estabelecida no enunciados, percebe o valor que 6 atribudo pelo sujeito ao que 

dito atualmente, na Am'rica Latina, ou珂a, ao modismo由dia. 

6.4.3 Deixando de ladoafantasia, camos na realidade. E esta nada tem山  
glamourosa (Zero Hora, 29/4/2000, p. 13). 

Nida 庇 gたmourosa6 complemento verbal no qual nada 6 nuclear e 山  
glamourosa 6 restritivo. Apesar desta rela o entre termos, o primeiro encontra-se 

anteposto ao verbo, e o segundo, posposto. O verbo, que 6 ter, indica estado e relaciona 

possuidor-possudo, associando o 刈eito gramatical ー  α realidade (esta) - a 

caracterizaao ー ,iada tem de glamourosa.51 

Considerando o restritivo, nada diz respeito ao conjunto de "coisas" que so 

評lmourosas. Como o verbo expressa estado, esta indica o6 remetida ao 刈eito 

gramatical: nada de glamourosa 6 caracterstica atribuida え  realidade, porm do 

51 Silva Borba (1991, p. 1285), ao estudar usos do verbo ter, verifica que este verbo, ao indicar estado, 
estabelecendo rela9きo possuidor-possudo, apresenta complemento formado por quantifica面r indefinido 
+de+nome concreto, com o senti由de ser parecido com. Moura Neves口000, p. 578) aponta usos em 
que nada+de+adjetivo forma expressao que indica que situa6es, eventos ou atividades no apresentam 
qualidade expressa no a善etivo. Tais usos diferem面 apresentado pelo emmciado analisado devido 
forma como o画eito o organiza~nada+ter+de+adjetivo -j百  que o verbo se interpe entre nada e o 
restritivo. 
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α河unto de "coisas"que sαo glamourosas nenhum elemento tem existencia porque 

nada nega a realidade referncia no conjunto de "coisas" que so glamourosas. 

O locutor emprega nada significando "coisa" nenhuma. Este emprego concorre 

para etftizar que a realidade n哀o apresenta a qualidade expressa pelo restritivo, e isto 

tamb6m se evidencia pela posio que as palavras ocupam. O locutor promove, assim, 

um efeito de sentido que decorre de nada tem (pois tem nada seria outra coisa): o 

sentido da palavra por si mesma, o sentido da palavra em um lugar. O interlocutor, por 

meio de nada;, n乞o atribui a qualidade expressa a realidade, pois nada expressa a 

inexistncia desta qualidade. 

6.4.4 Padre Vieira, ao retornar, esperava um clamor庇mdigna o da corte 
para com os maus-tratos糾e os reineうis osルeram padecer na coお,zia.Mas que!辿．  
Acolheu-os a1,域ferena e um dar de ombros (Zero Hora, 9/5/2000, p. 1乃．  

Mas que nada constitui express乞o na qual nada 6 elemento nuclear.Ms, que 

inicia a expresso, indica idia de oposi 豆o. 

Ms que nada constitui uma interven o do locutor. O restante do enunciado, 

marcado pelo tempo passado, difere desta expresso em que no h tal indica 乞o. Que 

indica intensifica o. 

Devido a presena de mas, o locutor contrap6e urna idia ao que fora afirmado 

anteriormente, em que o verbo e叩erar significa ter expectativa de. Nada, que indica 

que no ha referente, remete esta ausncia ao complemento verbal de esperar, ou珂a, 

expressa que a expectativa do agente n5o se concretizou. Assim, mas introduz uma 

oposi9o, porm no extensiva え  afirma9乞o inteira, apenas relativa a urna parte pois, no 

tempo e no espao explicitados ー  ao retornar ー, o que era esperado n乞o tem referncia, 

no faz parte do conjunto de situa96es relativas ao contexto. 

O que segue ー acolheu・os a ll域7erena e um dlr 庇 ombros - 6 um 

prolongamento da afirma 豆o primeira. Funciona como um aposto, retomando o discurso 

inicial e, ao mesmo tempo, preenchendo o vazio deixado pelo que foi negado: no 

contexto do discurso, este fato tem referente. Assim, mas que nada n言o s6 indica que a 
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expectativa no teve lugar no contexto, mas tamb6m da destaque a apresenta o do que 

ocorrm 

Mas que nada estabelece rela 乞o no enunciado, opondo o clamor da indignaガo 

aindiferena da acolhida. Nada indica que o primeiro no tem referente e, porque n各o o 

tem, o segundo apresenta-a. 

O locutor, ao empregar mas que nada, relaciona referncia, tempo e espao do 

enunciado, destacando o tratamento dado pela corte aos procedimentos adotados pelos 

reinis da colnia em relado aos jesuitas. E porque mas que nada 6 uma expresso庇  

relado, disto decorre seu sentido, no havendo possibilidade de dissociar os elementos 

que a comp6em. O interlocutor, a partir de mas que nada, que cont6m nada, n言o atribui 

referncia ao que era e叩erado, mas aoアie'explicitado como acolhida. 

6.4.5 Como nao'justificvel moralmente voltar atrs, revogando leis justas, 
mexa-se no sistema, no processo e em seus atores, obstaculizando α叩lica o das 
normas g conseqlentemente,a puniガo dos culpados.Nikたlsutis nem originals as 
estratgias adotadas relativamente ao Ministrio Pblico, como exempiificadamente 
(...) (Zero Hora, 19/4/2000, p. 25). 

Em nada sutis nem originais, nada 6 perifrico relativo ao nuclear sutis. Esta 

expressao predica o sujeito gramatical. 

Nada, que com sutis constitui sintagma, n乞o tem apenas seu sentido adstrito a 

ele. O sentido de nada 6 extensivo ao sujeito gramatical, no s, mas tamb6m porque a 

expresso na qual consta caracteriza o sujeito: nada expressa nega きo em rela 乞o a sutis 

e, ja que as estratgias adotadas relativamente ao Ministrio Pblico no t6m rela o 

com o conjunto de "coisas''que so sutis, como tal no podem ser referidas. Tais 

estratgias, em face do citado conjunto, correspondem a "coisa nenhuma" que pertena 

a ele, em nenhum aspecto so sutis, portanto, assim, no podem ser qualfficadas. Em 

nada sutis, no se tem apenas nega 瓦o, mas a impossibilidade de qualificar como sutis. 

O locutor emprega nada indicando nega 乞o, entretanto, por meio desta palavra, 

por significar nenhuma "coisa ", intensifica este carter porque nega expressando 

ausncia: as estratgias por de citadas n乞o so sutis porque nelas no h nenhuma 

"coisa" que expresse sutileza. Este tamb6m 6 o sentido atribudo a nada pelo 
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interlocutor: "coisa" nenhuma relativa a sutil, qualidade que a palavra estratgias no 

apresenta. 

6.4.6 Imaginem s a situa o em que viver幼nosんje se aos excん奴'Sdm7山  
1892 tivessem sido‘たdos os mesmos‘かeitos dos comercirios. Teramos interminveis 
e montonos dom加gos sem os cinemas, os parques山 diverso, os peda助7加sda 
Reden o, os restaurantes. E nada de bares e aougues. Nem Parque Saint Hilaire, 
nem Zoolgico, nem Jardim Botnico aao Hora, 19/1/2001). 

Nada 6 termo nuclear da expresso nada de bares e aougues. De bares e 

aougues 6 uma expresso restritiva. 

Elll teramos interminiveis e montonos domカlgos sem os cinemas, os parques 

庇dverso, os pedalinhos da Reden o, os restaurantes, o verbo ter estabelece rela加  

possuidor-possudo. O possuidor 6 ns, e o possudo6 o tempo: dom加gas. Do tempo, 

s乞o promovidas exclus6es: sem os cinemas, os parques de diverso, os pedalinhos da 

Redenガo, os restaurantes. 

Enada虚bares e aougues que, pela presena de e, sugere a continuidade da 

enumera o, tem sentido diverso dos demais elementos citados pois o locutor, por meio 

de nada, intensifica a excluso. Bares e aougues, pela ausncia de artigo, so genricos 

e dizem respeito え  categoria de estabelecimentos comerciais; de bares e aougues, o 

restritivo, representa o conjunto destes estabelecimentos comerciais; nada, o ncleo da 

expressao, evidencia que o locutor no atribui referncia a bares e aougues num 

determinado contexto. Aos primeiros elementos da enumera o, o locutor atribui 

ausncia aos山mingos ~ sem; a bares e aougues atribui inexistncia aos山mingos. 

O locutor atribui a nada o sentido de nenhuma "coisa "; devido a restri9谷o, a 

express言o 庇  bares e aougues 6 entendida como nenhum bar e nenhum aougue. No 

enunciado, entretanto, nada庇bares e aougues intensifica a idia de impossib訪成泌

山 acesso a estes estabelecimentos comerciais. Com  o uso de nada 一 a no9乞o de 

inexistncia - o locutor ressalta o quanto representa o fechamento山bares e aougues 

aos domingos. Nada, assim, 6 definido pelo locutor; so bares e aougues. O 

interlocutor, deste modo, toma nada como definido 
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6.5 NINGUEM 

6・ 5・ l Mngum, nem os lll‘凌cos, nem a mu疏er, nem o 1presidente dl Re1n2blica 
se atrevem aobrigar Covas adeixar o cargo porque se conscientizaram 庇  que isso 
equivaleria a ele deixar a vida (Zero Hora, 22/1/2001). 

Ningum 6 nicleo de sintagma anteposto ao sujeito gramatical que se apresenta 
como enumera o. O sujeito gramatical, em rela 乞o a ningum,6 um restritivo. 

Mngum corresponde a um co呼into 山 pessoas: os mdicos, α mu瓶er e o 
presidente da Repblica. Os m'dicos, α mulher e o presidente da I叫磁blica restringe o 
sentido de ningum. Deste conjunto, nenhuma das pessoas citadas 6 tomada como 

referente para se atrever a ob,智αr Covas adeixar o cargoにJ. 

Al6m desta rela o elemento/conjunto, o sujeito gramatical apresenta a repeti9乞o 
de nem atribuindo aos elementos, enquanto conjunto, a no9乞o de adi9o e, a cada 
elemento, a nega o. Neste sentido, nem tamb6m contribui para o vnculo que o sujeito 

gramatical mant6m com ningum:6 o conjunto dos elementos e tambm n豆o 6 elemento 
algum. 

O locutor atribui destaque a ningum porque 6 elemento primeiro no enunciado, 

resume a idia principal da afirma o pois indica que no ha referente [+humano} para 
atrever-se a obrigar (..), e tem como restritivo um conjunto determinado. 

Ningum6 definido pelo locutor por meio de restritivo: 6 os mdicos, α mulher e 
o presidente dal碑71blica; o locutor, entretanto, ao empregar ningum, pela forma 
como organiza o enunciado e pelas rela6es que esta palavra mantm com as demais, 

destaca que ningum corresponde a nenhuma pessoa.も  a partir desta no9乞o que constri 
o enunciado. Para o interlocutor ningum 6 definido pois corresponde 会  enumera o 
apresentada. 

6.5.2 Esse crdito, alis 一 principalmente na conjuntura atual一， precisa ser 
bem flexivel ao ser regulamentado α cada ano e trabalhar com a h4'6tese de estudantes 
inadimplentes, porque ningu勿lsa加o que Pode acontecer 山  uma hora para outra com 
nossa economia e com a j pequena renda familiar (Correio do Povo, 29/3/2000, p. 4). 
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Ningu'm 6 elemento nuclear e 貢  nico do sintagma que 6 sujeito gramatical. Seu 

sentido 6 nenhuma pessoa porque no ha referente [+humano] ao qual possa ser 

atribuido o fato expresso. 

E este o sentido que lhe 6 dado pelo locutor, e o interlocutor tamb6m o entende 

como a aus6ncia de referente. 

Este uso se enquadra no que os estudos clssicos consideram como indefinido: 

ningum corresponde a nenhuma pessoa. 

6・5・3 匠l escrevi in1mems crnicasqfirmando que o eixo 山 Pmbkmα 
brasileiro est justamente llafalta de qualquer controle populacional, as pessoas so 
1,駕enガvadasam"li4'licar a lmルsem ter condi6es para sustent 議7. Mizs zarece que 
essa verdade no comove ningum, nenhuma medida庇profundidade'tomada para 
conscientizar e educar as popula es pobres a terem menos filhos,'pregar,貿フ deserto 
(Zero Hora, 16/12/1999, p. 111). 

Ningum6 ncleo do complemento verbal em essa verdade nゴo comove 

"ingitem. 

O enunciado inicia com声 escrevi inlmeras crnicas em que o 刈eito 

gramatical 6 eu. O complemento verbal ー  crnicas - apresenta um restritivo, o qual 

inclui a posio do刈eito pois a afirma o que6 feita - o eixo do problema brasileiro 

esi町ustamente na falta de qualquer controle p望ndacional, as pessoas so incentivadas 

α multiplicar a prole sem ter condi es de sustent-la - decorre do locutor 

Mas parece que essa verdade no comove ll加gu動i, nenhuma medida 庇  

profundidade ' tomada para conscientizar e eんcar asp望nila es pobres a terem 

menos filhos,'pregar llodeserto, que inicia por mas, se contrap6e a afirma 乞o 

apresentada. Esta contraposiao se viabiliza a partir do sujeito gramatical - que essa 

verdade no comove ningum - em que essa verdade expressa a retomada da po誠9豆o do 

locutor, e no comove ningum, a oposiao propriamente dita, somando-se a ela uma 

outra afirma o com a qual estabelece uma rela 乞o de causa-conseqincia: nenhuma 

me凄da de profunガ磁ILた ‘tomada para conscientizar e eんcar as pcPula6es mais 

pobres a terem menos filhos, na qual o agente esta apagado, podendo ser entendido 

como ninguem. 
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O sentido de ningudm decorre destas rela6es que se d哀o no enunciado: da 
oposio opinio do locutor e da conseqiencia que isto acarreta. Ningum, que em no 
comove ningum pode ser tomado como nenhuma pessoa, tem seu sentido restrito: s乞o 
os que 磁） se comovem com a verdaた apresentada pelo locutor e, porll如 se 
comoverem, no tomam nenhuma me翫なルprofundidaたpara conscientizar e eんcar 
as popula6es mais pobres a terem menos filhos. 

O locutor define ningum. Promove um efeito entre o no dito e o sugerido. 

Ningum 6 apresentado pelo locutor como nenhuma pessoa, um referente [+humanoj 

que nao tem existncia, porm o enunciado, embora o locutor, usando como subterfiugio 

a sintaxe, continue a no dizer, determina o conjunto ao qual ningum pertence: s乞o os 
que, por no se comoverem comaqfirmα戸0que o locutor声なα verdadeira, no 
tomam medi威is com o intuito‘たsanar opn功kma apontado.Mngum s言o os que 動Iα 
re叩oizsabilidade de tomar estas medidas. O interlocutor tamb6m define ningum, 

atribuindo-lhe o sentido de nenhuma pessoa do coiザ加nto dos que no se comovem e ndo 
tomam medidas. 

6.5.4 Ji quase ningum sobrevive entre os que viram Lara (Zero Hora, 
29/11/1999, p. 55). 

Ningum 6 elemento nuclear do sujeito gramatical. Constitui sintagma com 

quase, e o enunciado apresenta, tamb6m, uma express乞o que restringe seu sentido: entre 

os que viram Lana 

Qvase ningum, a partir da restri 乞o, significa quase nenhuma das pessoas que 
viram Lara.Q'uase expressa muito prximo de um limite, e este limite 6 nenhuma 

pessoa das que viranlLara.Quase e ningum, formando sintagma, constituem uma 

expresso quantitativa que se marca pela indefini9ao pois tal quantidade no6 

conhecida nem precisa. Deste modo, ha os que viram Lara, mas s乞o muito poucos. 

Para o locutor o sentido de quase ningu'm entre os que viram Lara6 de poucas 

pessoas que viram Lara. Assim, o locutor define parciahnente ningum:6 definido 

enquanto elemento Pertencentea um conjunto ー  entre os que viramムml一， 6indefinido 

porque quase introduz na expresso uma idia de quantidade, que no 6 determinada. O 
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interlocutor define parcialmente ningum: s言o elementos pertencentes a um conjunto ー  
entre os que l亦wn Lanl一,s議o poucos e no so determinados. 

6.6 ALGUM 

6.6.lMlFran'a, o gabinete socialista ‘お primeiro ministro Lionel Jospin 
acaん1‘た aminciar o texto‘た um Prq加り ‘た γ啄rma constitucional nos seguintes 
term1os: "A lei favorece igual acesso dos homens e das mi‘脆eres aos mandatos e 
fun6es ’二 Esse texto, resultado庇uma promessa eleitoral, ser submetido at o戸m山  
ano, oud AssembliaMicional, ou, como querem alguns,aum referendo popular e, 
uma vez叩rovado, possib汝ar a叩roy零.ao鹿 leis e regulamentos que obrigaro os 
partidos a equiliみrar o nllmero‘たmulheres e homens em suas listas‘た candidatos 
(Veja, 1/7/1998, p. 170). 

Alguns 6 termo nuclear do刈eito de como querem alguns. Constitui sozinho o 

sintagma. Apresenta-se na forma masculina e no plural. 

Este sintagma consta em uma expresso intercalada que indica id6ia de 

conformidade e que constitui um comentrio do locutor sobre urna das alternativas a 

partir das quais esse texto ser submetido え  aprova o: alguns querem que esse texto 

照/asiめme飢わaum referendo popuたr. 

No enunciado, quando esse texto est contido em uma afirma o, no ha 

possibilidade de o agente ser determinado: 

のem esse texto, resultado de uma promessa eleitoral, ser submetido at ofinal 

山ano, oudムsemblia MIcional, ou, como querem alguns,aum referendo popular 

apresenta passiva e apagamento do agente; 

b) em uma vez aprovado, o agente tamb6m no consta; 

のem possibilitar a叩rovado 庇  leis e regulamentos, esse texto 6 agente 

causativo. 

Tamb 6m, em como querem alguns, alguns se caracteriza por: 

a) expressar indefini9o, indicando que, de um conjunto, alguns elementos s乞o 

tomados; 
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b) referir no-identificado cuja marca 6 [+humano], e isto se d por meio do 

sentido do verbo e de seu complemento; 

のindicar que o l厳）魂lentiガmお6 genrico pois, em se tratandく〕あ [+humano} e 

no havendo nome ao qual alguns se relacione, no 6 possvel determinar se so homens 

ou mulheres os que desejam o referendo popular. 

O sentido de alguns, entきo,6 algumas pessoas quaisquer. 

O locutor no define alguns, assim como o contexto no apresenta nenhum dado 

que permita identific-lo. E o comentrio introduzido pelo locutor no enunciado, no 

qual alguns 6 elemento constituinte, visa tambm, como todos os demais sintagmas, no 

importa de que natureza, dizer sobre esse texto. Para o interlocutor alguns tambm6 

indefinido. 

Alguns, no enunciado, representa o que classicamente se entende por indefinido 

pois seu sentido no permite precisar de que pessoas se trata: s加pessoas quaisquer. 

' 
6.6.2 EPOCA se considera bem servida em matria de bons textos. Marcos Si 

Corra, Zuenir Ventura, Ricardo Kotscho, Eduardo Bueno ~ eis alguns nomes que 
antec4'ain leituras refinadas (Epoca, 27/3/2000, p. 1外  

Alguns 6 perifrico em express言o画o ncleo 6 nomes. 

Nomes, o substantivo ao qual alguns acompanha, tem seu sentido relacionado 

restri9言o expressa por que antec女am leituras reノUIL威is. Esta palavra e seu restritivoー  

nomes que antecipam leituras refinadas 一 designam, pois, um conjunto especfico de 

nomeS' 

Alguns, participando desta expresso, promove um recorte neste conjunto: dos 

elementos que o constituem, alguns elementos s谷o tomados. 

Entretanto alguns nomes que antec4am leituras refinadas esto definidos no 

enunciado pois a enumera o que precede esta expresso se encarrega de especific-los. 

Alm disto, est a relacionA-las a palavra eis, que as situa temporal e espacialmente. 
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Empregando alguns o locutor n言o indefine. Considera um conjunto e deste 

conjunto apresenta uma sele o de elementos, sugerindo a existncia de outros. Sele 吾o 

implica definio, e o que n乞o6 definido so os outros elementos que pertencem ao 

conjunto e que no so apresentados. O uso de alguns, assim, promove sentido em 

dupla dire9o:6 definido no e pelo contexto do enunciado - pela restri9乞o, pela 

enumera o e pelo espao e tempo expressos no enunciado (eis) ー,6 indefinido porque 

sugere a existencia do que o locutor no diz: outros. O interlocutor tambm assim 

considera: h um conjunto do qual alguns elementos so conhecidos, havendo a 

possibilidade de complementa o. 

6.6.3 Fazia aなum tempo que no ia αLondres, onde estivera vrias vezes, alis; 
no sう  na capital inglesa, mas em vrias regies da Gr-Bretanha (Zero Hora, 
15/5/2000, p. 15) 

Algum 6 termo perifrico, forma sintagma com um nome, que 6 tempo. Este 

sintagma participa como complemento de expresso de tempo em que fazer significa 

tempo transcorrido: estar a, estar distante (temporalmente), ter passado (Silva Borba, 

1991, p. 748). 

O verbofazer, em tal acep9o, e o complemento que designa perodo de tempo 

constituem uma expresso que indica indefini9o, porm algum determina tempo, 

indicando maior distanciamento em rela o ao tempo da enunciaao. Algum, do mesmo 

modo que no especifica quanto tempo decorreu, da porque indefine, participando do 

carter de no-determina 乞o da express乞o, em sua rela o com o termo nuclear do 

sintagma, d豆  indica 乞o sobre presente-passado. 

O locutor emprega algum com este duplo sentido; como palavra que no define, 

porque o sujeito no quer ou n乞o pode precisar; como palavra que determina outra para 

situar o passado, que 6 prprio da expresso, em rela o ao presente da enunciao. 

Para o interlocutor faziaaなum tempo significa, tamb6m, fazia basiante tempo, um 

tempo no determinado, porm distante 

6.6.4 Este foi um argumento vlido entre 1850 e 1989, quando o discurso 
marxista ainda encantava alguns setores (Zero Hora, 15/4/2000, p.21). 
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Alguns 6 termo perifrico de complemento verbal. Constitui sintagma com 
setores, o teimo nuclear. 

Esta palavra indica que, do conjunto formado por setores, urna certa quantidade 

de elementos 6 tomada. No especifica setores, expressando indefini 谷o quanto aos 

elementos referidos, e, tambm, porque o sintagma 6 plural, expressa indefinio quanto 

え quantidade dos mesmos. 

O locutor, ao empregar alguns, indefine setores em dois aspectos: promove um 
recorte no conjunto, mas n言o determina os elementos a que se refere; ao recortar o 

conjunto, toma mais de um elemento, mas tambm no os define pois n石o determina a 

quantidade. Para o interlocutor, setores tambm no6 definido pois alguns indica uma 

certa guantidaたde setoresァ‘aisquer. 

66.5 Leio naBtitnica que a coz功ia' um alcalide. Alcalides so 
substncias extradas de certos vegetais,‘砲ianas das quais criam dependncia 
(Correio do Povo, 23/5/2000, p.4). 

Algumas das quais (algumas das' substncias extradas de certos vegetais) 

刈eito gramatical de algumas das quais criam dependncia. Neste sintagma, algumas 
elemento nuclear; das quais lhe serve de restritivo. 

Esta expresso indica que do co呼into das substncias extradas de certos 

vegetais6 tomada uma parte, e sobre ela 6 dito que criam dependncia. Desta forma, se 

esta expressきo determina a existencia deste subc画unto, pressup6e-se a existencia de 

outro: o das que ndo criam dependncia. Assim, algumas, na expresso em que se 

insere, determina referente. 

Apesar de esta expresso determinar subconjuntos no conjunto de tais 

substncias, algumas 6 um no-identificado pois do co尋into das substncias extradas 

de certos vegetais elementos s豆o tomados sem que画am determinados quais e quantos. 

Algumas, ento, expressa indefini 乞o no s em rela 言o ao conjunto, como tamb6m em 

rela 豆o ao subconjunto que 6 determinado a partir da expresso em que consta. 
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O locutor n豆o define algumas pois emprega esta palavra atribuindo-lhe no9言o de 

quantidade indefinida, indefinindo tamb6m os elementos que, tomados de um conjunto, 

vm constituir um subconjunto deste. Embora a indefinio relativa a palavra, a 

expresso que constitui, atribui, referncia a um subco可unto, o das substncias que 

criam dependncia. O interlocutor define parcialmente algumas: so substncias no 

determinadas que criam dependncia. 

6.6.6 No dia ス  procurei por uma repreenso pllblica do bispo responsvel 
pelas pastorais sociais s suas oveihas. Silncio. Tive certeza, ento, 由 que, nas 
edi6es vindouras, αなuma autoridade eclesistica registraria sua dscordncia 
(Correio do Povo, 13/4/2000, p.4). 

Alguma 6 elemento perifrico de sintagma que 6 sujeito gramatical. Tal sintagma 

ainda 6 constitudo por nome comum, que 6 ncleo, e adjetivo. 

Neste sujeito, o adjetivo tem como fun 乞o classificar o nome: no conjunto de 

pessoas identificado pelo nome autoridade, o adjetivo indica uma subcategoria, a 

eclesistica. Desta forma, autoridade eclesistica corresponde a um gen6rico 

O emprego de alguma, em rela o え  autoridade eclesistica; expressa referncia 

a um elemento qualquer desta classe, e assim alguma autoridade eclesistica constitui 

um no航ie,iiificai表上  

O locutor no define autoridade eclesistica por meio do uso de alguma pois 

alguma autoridade eclesistica indica qualquer elemento do C(刈unto referido. Para o 

interlocutor alguma6 uma pessoa qualquer, desde que s可a autoridade eclesistica. 

6.7 NENHUM 

6.7.1 Nenhuma polcia tem s滅） mais eficiente queaz0ル'ia montada do 
Canadi, exemplo herdado de Frana e inglaterra (Zero Hora, 27/3/2000, p.1 8) 

Nenhuma faz parte do刈eito gramatical nenhuma polcia, no qual 6 perifrico 

No enunciado 6 feita compara 乞o entre nenhuma polcia e a policia montada面  

Canadi. O termo da compara o6 eficiente, e com nenhuma polcia tem sido mais 
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eficiente, se estabelece um limite superior de eficincia Neste limite, se situa a polcia 

montada do Canad pois nenhuma outra'mais. も deste limite que trata o enunciado 

Admite-se グicincia a polcia, supe-se uma escalaridade relativa グicincia e no 

ponto superior 6 colocada a p0!たia montada 山  Canadi. Em nenhuma policia,6 feita 

referncia ao conjunto formado por polcia, porm deste conjunto nenhum elemento6 

tomado pois nenhuma se iguala ou superaapolcia montada do Canadi. Nenhuma, em 

nenhuma polcia, nega referncia a qualquer elemento do a刈unto porque nenhum 

deles se posiciona junto ou acima da policia montada do Canadi na escala sugerida, 

todos ficam aqu6m. 

Nenhuma, em nenhuma polcia, corresponde a nenhum elemento山 conjunto 

policia. Este sentido decorre do sintagma porque se afirma a existencia de conjunto do 

qual nenhum elemento 6 referido, como tambm do enunciado porque a referncia no6 

atribuIda considerando-se a polcia montada山Canad, え  qual, ao ser comparada s 

demais, tendo-se em vista ser eficiente, nenhuma se iguala. 

のocutor define parcialmente nenhuma em nenhuma policia porque determina a 

existncia do c河unto policia. Definido o c画unto, nega referncia a qualquer 

elemento deste, ao estabelecer compara o. O sentido de nenhuma decorre do 

enunciado e corresponde inexistncia de polcia que seja mais eficiente que apolcia 

montada 山Canadi. O interlocutor tambm considera nenhuma, em nenhuma policia, 

parcialmente definido porque determina o conjunto~ policia -, porm do conjunto no 

toma elemento algum pois nada se iguala ou supera a polcia montada do Canad 

quanto 叱ノiciencia. 

6.7.2 Quem nunca acreditou que o Bras幻osse uma e.spcie de paraso terreal 
foram justamente os pa.かes, os jesutas.Mio que no se deliciassem com abeleza das 
coisas, Pelo cu azulzssimo, α みnsa, gostosa‘表i beira-mar, e pela ausncia daquele 
vento cortante, geムtdo, das Eur卑xzs'E 9ue para eles, homens 庇  Deus, α＆1メ誠leza aqui 
reinante era excessiva. 豆  gente avermelhada sempre nua, com as l"lPudncた75d 
mostra, o sorriso convidaiかo das nativas, "cevando as queixadas るestials em corpos 
加manos ’二 comodsse Anchieta, exalava o pecado e ndo asantidade. Bastava-lhes ver 
o olho lbrico由portugus, casanova nos trpicos, d vido鹿 ndias, descalando-se, 
jogando-se nos riachos e nas ribeiras atrs delas lla hora do banho, para perceberem 
que alm山 "quebrantarem as lbお santas da me natureza e os divinos preceitos山  
Pai on4potente",nem toda α gua benta do mundo put炉carlaaperdi戸oeasem- 
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vergonhice 山  Cんio rec動i descoみerto.1セraso co叔l nenhuma.Eんi, isso .s初7' α Terra 
do Diabo! (Zero Hora, 16/3/2000, P. 28). 

Nenhuma 6 elemento perifrico em coisa nenhuma, express乞o que consta em 
outra：声lralso coisa nenhuma. 

No enunciado,6 apresentada opinio dos jesutas, contrria え  idia de o Brasil 
ser paraso. Esta qualidade 6 por eles negada - quem nunca acreditou que o Brasilfosse 
uma espcie de paraso terreal foram justame!lた  os padres, os jesutas ー,porque 
baseada em caracterstica intrnseca a ser paraso - lugar santo, sem pecadoー  atribuida 
por estes padres, homens de Deus, o que o Brasil, segundo eles, n豆o possua: α sqfadeza 
aqui reinante era excessiva,a gente avermelhada'.Jexalava o pecado e no α 
santidade, nem todaa gua benta山mwulo pwザaria aper凄， o e a sem-vergonhice 
docMo rec'mdescobel・IO' 

O enunciado se organiza, apresentando julgamento que os jesutas faziam sobre 
o Brasil - no ser paraso -, seguido por enumeraao de fatos observados pelos padres 
que no se coadunam com o que consideram ser paraso, sendo alguns destes fatos 
marcados por aspas, representando a palavra dos religiosos 

Com a expresso paraso coisa nenhuma, o que foi exposto via argumenta9o6 
retomado resuniidamente - paraso ndo eraー, e desta expresso participam o locutor e 
a no-pessoa por ele referida, os jesutas. A paraso coisa nenhuma, ao que no er 
segue-se o que era: era, isso 嘉m， α Terra 山Diabo. A negaao e a afirma o 
relacionam-se a valores atribudos pelos padres, que op6em paraso/Terra do Diabo, 
avaliando espao-tempo; o espao-tempo do enunciado - era -6 atribudo pelo locutor 
戸s relativo ao tempo da enuncia o: Brasil, naquela 中oca, era. 

Nrenhuma em para叔） coisa nenhuma, express加  em que os elementos no 
podem ser vistos separadamente, representa a nega 言o a ser paraso. Esta qualifica o, 

segundo os jesutas, n豆o pode ser atribuIda porque o Brasil n石o tem coisa nenhuma de 

paraso; do que os padres consideram como o conjunto paraso, coisa nenhuma 

pertence ao conjunto, pois as "coisas"pertencem ao conjunto Terra do Diabo. 
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Nenhuma 6 definido pelo locutor. Corresponde a um coi可unto de "coisas" 

relativas a espao-tempo - os fatos citados para corroborar a afirma9ao - das quais 

nenhuma se coaduna com ser paraso, na visao dos jesutas. O interlocutor tamb6m 

define nenhuma pois por paraso coisa nenhuma entende que os fatos citados 

anteriormente no correspondem 良  idia de paraso que implicitamente 6 apresentada 

6・7.3 Como α defasagem alegada pelo magistrio'de 100%, essa estratgia 
abriu espao para todo如o庭メmtasia. Diante desse nmero, oslo％戸ireciam mesmo 
insigniガdantes. Os 14% la,・ibm,'4pesar 議’eザ’r えフ do governo para mostrar que em 
nen加m Estado os funcionrios pblicos tiveram oferta seme坂mte (Zero Hora, 
31412000, p. 5). 

Nrenhum em nenhum Estaわ， 6termo perifrico; em nenhum Estado6 locativo 

em em nenhum Estado os funcionirios p1blicos tiveramく界rta semelhante. 

Estado, em nenhum Estado,6 apresentado como genrico, representando um 

co可unto, o das divises territoriais, polticas e administrativas que comiituem o Brasil. 

Nenhum, em nenhum Estado, indica que do CO!可unto Esiado no 6 tomado elemento 

algum. 

Nenhum Estado6 locativo em em nenhum Estado os funcionrios pblicos 

tiveram oferta semelhante. Como nenhum indica que do co可unto Estado nenhum 

elemento 6 tomado, a expresso em nenhum Estado nega referncia ao fato apresentado 

- os funcionirios pblicos tiveram 勇ria semelhanteー,este fato no teve existencia em 

nenhum lugar. 

O locutor define nenhum em nenhum Estado pois os elementos do conjunto 

Estados山Brasil s議o conhecidos, e destes nenhum 6 referido. Com  a expresso em 

nenhum Estado, no refere espao-tempo, estendendo esta ausncia de referncia a os 

ノi,ncionirios 戸加icos tiveram く界lia semelhante. Com  em nenhum Esi婦o, o locutor 

indica que tal fato n豆o ocorreu. O interlocutor tamb6m define nenhum:6 cada um dos 

estados brasileiros que pelo locutor no so referidos. 

6.7.4 Ora, nas hist うrias em quadrinhos'que existe a tendncia庇， uma vez 
assegurado o sucesso de山terminado Personagem mascu肋zo, surgir um contr曜ponto 
feminino, muito parecido. Foi assim que aos super-her うis sucedeuaMu脆er Maravilha 
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e, ao Pato Donala Margarida. Sobre Havanir recai tal suspeita de, igualmente, ter 
sidフ criada pam con4lementar Enas e fazerーlhe companhia, o que r啄）rca a tese鹿  
que nenhum山s dois existe de verdade. （、何a, 23/9/1998, p. 154). 

Nrenhum em nenhum dos dois,6 termo nuclear.Dosd715, o perifrico,6um 

restritivo. 

Dos dois, o restritivo, determina um conjunto cujos elementos so recuperados 

no enunciado: dos dois6 o conjunto constitudo por Enas e Havanir. 

Nenhum, em nenhum dos dois, expressa nega o, assim indicando que do 

α河unto formado por Enas e Havanir os elementos no s乞o tomados. 

Sendo dos dois um conjunto formado por elementos determinados, dos dois 

expressa o todo; deste modo, nenhum nega Enas, nega Havanir e nega, tambm, o 

conjunto - os dois. O restritivo, portanto, determina o conjunto e determina os seus 

elementos, e nenhum nega o que o restritivo determina. 

O locutor define nenhum em nenhum dos dois pois nega o todo, o conjunto, 

assim negando Enas e Havanfr, cada um dos elementos. O locutor, empregando 

nenhum, em nenhum dos do歳  expressa nem Enas nem 召avanir. O interlocutor 

tamb6m define nenhum pois, conhecendo o conjunto e seus elementos, entende que 

todos, que so dois, so negados. 

p. 63) 

6.8 TODO 

6.8.lEu sou eleitor, votei em todos os l ltimos 22 pleitos (Zero Hora, 21/3/2000. 

Todos 6 perifrico em expresso que indica tempo, cujo ncleo 6 pleitos. 

Esta expresso, em que o nome pleitos 6 antecedido por artigo definido,嫡etivo 

e numeral, independentemente do emprego de todos tem referente. Mesmo assim, todos 

esta a indicar que deste conjunto - os ltimos 22 pleitos - os elementos so tomados, 

sem excluso de nenhum. Todos indica, portanto, totalidade relativa a os zl ltimos 22 

pleitos. 
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O locutor define todos, pois expressa a totalidade dos elementos de um conjunto, 

que 6 conhecido. Pelo fato de todos expressar esta no9o relacionada a um conjunto que 

tem referente e que, por孟丸 ja indica a idia e雄,ressa por todos, o locutor promove 

um efeito de sentido, destacando a idia de totalidade. O interlocutor tambm define 

todos, atribuindo-lhe o sentido de todos os elementos do c河unto citado. 

6.8・2 Desdea inven戸b面alfabetoBたidle,m・ia espcie山 Cく域go旅）rse da 
leitura, os cegosたem deslizando os de而s sobre as pginas dos livros.乃昨lizmente, α 
inven o genial de Louis Braille (1809-1 852) nunca esteve aoalcance de todos 
(Correio do Povo, 19/5/2000, p.4). 

Todos consta em termo perifrico, que 6 complemento do nome alcance. No 

complemento, todos 6 nuclear. 

O enunciado apresenta wna afirma9議o que se constri a partir de 刈eito 

representado por genrico - os cegos - e de verbo que indica processo: desde a 

inven戸o山alfabeto Bra沼b, uma espcie鹿cdigo Morse da leitura, os cegos lem 

deslizando os dedos sobre as pginas dos livros. Esta indica きo de processo se d via 

sentido do verbo propriamente dito e, tamb6m, por meio da flexo verbal, presente que 

indica habitualidade. Associam-se a esta no9o expressa pelo verbo dois outros termos: 

desliza,uお os 庇山s sobre as pginas dos livros, que indica a maneira como tal 

prく〕cesso se realiza, e desdea inveil戸o山 aml加toBm辺b， 如ia espIcie庇 c域go 

Morse da leitura, que o situa temporalmente, marcando seu inicio e apontando sua 

origem. A esta circunst含ncia 6 dado destaque pois, alm de ser termo primeiro do 

enunciado, ainda a ela se acrescenta uma espcie de cdigo Morse da leitura. 

Infelizmente, a inve?l芦ogenial de Louis Braille 口809-1852) nunca esteve ao 

alcance de todos se caracteriza por apresentar uma afirmaao sob a 6 tica do locutor pois 

todo ela 6 modalizada a partir do advrbio infelizmente, que expressa avalia 石o a 

respeito do que 6 dito. O sujeito gramatical - a invendo genial de Louis Braille - 

retoma e reafirma a importncia dada ao que desencadeou a leitura pelos cegos - a 

inven 哀o 6 considerada genialー, porm o processo enquanto generaliza 乞o, tal como 

verificado na afirma 乞o primeira,6 negado porque na predica o o locutor expressa que 

nunca esteve ao alcance de todos, negando o estado permanente, pois nunca esteve, e a 
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generaliza 乞o relativa ao agente~mmm e訂eve ao alcance 庇 todos ー鱗 que a 
qualifica9乞o atribuida inven o exclui cegos, entendido como conjunto de pessoas. 

z氏los expressa totalid泌relativa a cegos, s喜o todos os cegos, entretanto, pela 
rela o mantida com as outras palavras do enunciado, principalmente no que diz 

respeito a predica o, passa a significar uma parte d,conjunto dos cegos. Se nunca 

esteve ao alcance de todos, entende-se que alguns elementos do c（河unto nきo tiveram 
acesso え  inveil戸o genial庇Louis Braille. 

O locutor define todos ao atribuir-lhe o sentido de todos os elementos do 

conjunto, ou seja, os cegos. Este sentido decorre das rela6es que se estabelecem no 
enunciado・  Todavia atribui-lhe indeflni9加em nunca esteve ao alcance山 todos, porque 
a relaciona com outras palavras, promovendo uma no9豆o de parti9o do conjunto ー  
nunca esteve ao alcance de todos os cegos~e a parte que 6 tomada do co可unto no6 
determinada. O interlocutor interpreta todos como nem todos os cegos, o conjunto de 

todos os.elementos que 6 negado, uma parte do conjunto que 6 afirmada. 

6.8.3 Hi muitas sele戸es na cabea de 返血  que vem futebol com 
regularidade, interesse e戸por algum tempo (Zero Hora, 18/4/2000, p. 6外  

Todos faz parte de locativo, o sintagma em que se encontra perifrico. Todos 
termo nuclear do sintagma, sendo acompanhado por restritivo 

Esta palavra expressa totali或ide, s乞o todos os elementos do coi寧into 

apresentado pelo rest血ivo: s乞o todas as pessoas que vem futebol com regularidade, 
・interesse e j por algum tempo. O restritivo, ao estabelecer o conjunto o qual todos 

abarca, determina que este conjunto 6 constitudo por [+humano], e isto se da por 

intermdio do sentido do verbo, de seu complemento e, tamb 6m, das express6es 

circunstanciais. 

O locutor define todos, que so todas as pessoas referidas pelo restritivo; o 

interlocutor tamb6m o define, entende-o como a totalidade dos que vemかtebol com 

regularidade, interesse e戸por algum tempo. 
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6.8.4 A cada ms o trabalhador, oノ'uncionrio pblico, o empresrio, todos 
vemos nos sobrar menos dinheiro (Zero Hora, 15/11/1999, p. 4乃  

Todos 6 nuclear em sintagma que 6 antecedido por enumera o. 

Todos 6 uma palavra que retoma a enumera 言o que a precede. Tal enumera o 
constituda por genricos acategoria dos trabalhadores,ados funcionrios pblicos, α 
dos empresirios. Assim sendo, todos representa a totalidade decorrente do somat6rio 
dos elementos que constituem cada um dos conjuntos citados 

Mesmo que isto se verifique, a flexo do verbo - vemosー  indica que todos no 
se restringe a retomar o que foi anteriormente citado, pois tambm inclu as pessoas do 

discurso, no s6 pela desinncia de nimero e pessoa, mas tamb6m pela referncia ao 
presente. Todos expressa ns; todos vemos expressa ns, aqu4 agora 

Todos, que retoma e resume a expresso que o antecede - a no-pessoa, sob 
forma de conjuntos referentes a categorias - e que, por sua rela 乞o com o verbo, 
pressup6e as pessoas, significa o conjunto de todas as pessoas que trabalham, 

independentemente da atividade que exeram, de categoria profissional. A expressao 

que o antecede promove o sentido de ser trabalhador, a flexo verbal inclui os que a 
no-pessoa n乞o comporta, ou珂a, eu e tu; todos, portanto, 6 a totalidade dos que 
traみaTham aqui e agora. 

O locutor define todos pois, a partir da no9乞o de totalidade, refere a presente 
situa加  de enuncia o que血clui eu, tu, ele enquanto os que trabalham no aqui-agora. 
O interlocutor define todos e atribui-lhe o sentido de ns, os que trabalham. 

6.8.5 Seria julgado insano aquele que na festa de aniversirio comeasse α 
depredar o recinto e a acusar o aniversariante perante todos (Zero Hora,2014/2000, p 
25). 

Todos 6 elemento nuclear de locativo, no havendo, no sintagma, palavra que o 

acompanhe 

O enunciado 6 constitudo basicamente por duas proposi96es: uma apresenta 

afirma9をo de carter avaliativo - seria considerado insano aquele ー‘ outra restringe o 
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sentido do sujeito gramatical, presente na primeira, de modo que este possa ser 

qualificado como insano: que na festa de aniversirio comeasse adepredar o recinto e 

α acusar o aniversariante perante todos. Nesta restri9豆o a aquek al白m de serem citadas 

a6es que justificam a predica をo atribuida, o contexto destas a6es tambm 6 

apresentado por meio de locativos que se expressam tanto por circunstanciais - na festa 

山aniversirio, perante todos~como por complemento verbal 一o recinto. 

A partir do contexto tamb6m se estabelece o sentido de todos. Esta palavra, que 

expressa totalidade, tem seu sentido determinado pela situa をo apresentada no 

enunciado: todos indica a totalidade do conjunto凄pessoas presentes no recintod1 

festa de aniversirio. 

O locutor define todos a partir do tempo e do espao do enunciado; o 

interlocutor tambm o define, con誠derando que todos so todas as pessoas presentes no 

recinto em que se realiza afesta庇aniversrio. 

6.8.62込血 membro da PM'promovido automaticamente ao se aposentar 
(Veja, 10/1 1/1999, p. 226). 

Todo faz parte do sujeito gramatical,6 elemento perifrico, sendo membro o 

nuclear. 

O termo nuclear do sintagma-sujeito 6 acompanhado por restritivo - membro 4 

璽ー  que determina um conjunto de pessoas. Da PM, ao restringir o sentido de 

membro, o inclui em uma categoria ou classe; membro da PM, portanto, designa um 

genrico 

Todo se associa ao carter generalizante do restritivo porque, ao expressar 

totalidaた， indica inclusラo no conjunto, no admitindo exce9ao relativa a qualquer 

elemento. Todo membro da PM indica, ao mesmo tempo, um elemento do co呼into e o 

conjunto em si, o total dos elementos que o formam 

Alm destes aspectos relativos a composi9o do sujeito gramatical, outros vm 

se acrescentar, demonstrando que o enunciado n乞o refere uma situa 乞o particular: a 

passiva; o apagamento do agente, o que se justifica pelo emprego de automaticamente 



201 

que expressa que o processo se da independentemente da a 乞o de algu6m; o 
circunstancial ー αo肥 aposentar 一画o刈eito 6 paciente e 6 o genrico da ora 乞o 
anterior - membro da PM -, sendo que a forma verbal, por indicar eventualidade, 
tamb6m n議o determina contexto especfico. 

O locutor emprega todo como genrico, dado o sentido generalizante do 

enunciado que nao especifica uma situa9o em especial. Todo tem sentido de totalidade 
em rela 乞o a pertencer a um conjunt）一 acategoria dos policiais militares~nao 

isentando nenhum elemento deste conjunto - membro - do processo que 6 apresentado 

pelo enunciado. Tanto para o locutor como para o interlocutor, todo tem o sentido de 

todo e qualquer. 

6.8.7 0 que falta fazer? Uma enonnidade de coisas, comeando (desculpem α 
insistncia) pelas r啄）rmas ainda pendentes dlutpica Constituido鹿ノ988, que deu 
tudo para todos sem a menor preocupa o em como pagar isso a可a, 5/112000, p. 
141) 

Todos 6 elemento nuclear em complemento verbal, n乞o havendo no sintagma 

palavra que o acompanhe 

Esta palavra esta contida em restritivo relacionado え  utpica Constituido de 

1988: que deu tudo para todos sem a menor preocuptl戸o em como pagar isso. 

O verbo do qual 6 complemento ー  deu ー  apresenta outro complemento al6m 

deste: tudo. Ambos expressam totalidade e sao nucleares, ambos no apresentam 

restritivo. 

Este verbo significa conceder, outorgar, em cujo sentido esta implicado admitir 

doa o sem que esta propriamente se efetive, pois n乞o ha objeto material nela envolvido 

j que o verbo se constri com um complemento sob forma de abstrato, e com outro sob 

forma de {+humano], que representa o destinatrio. Este sentido do verbo 6 corroborado 

por express加que apresenta nega きo: sem a menor preocn塾lgo em como pagar isso. 

O sentido deste restritivo no qual se encontram tudo e todos, a totalidade no 

especficada, contribui para confirmar a adjetiva 言o atribuIda え  Constituio de 1988: 

utpica, pois concede hipoteticamente 
""11→1,号・．n ．、；  

BibIiotec3 Setorjal de ぎ認票。r,Pに。 ‘1、一  
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Todos, que se alia ao sentido do outro complemento verbal,6 indefinido. No h豆  
no enunciado express豆o que o determine, e isto decorre do sentido da restri9乞o feita ao 

nominal. Todos expressa a totalidade sem rest,女do porque o enunciado afirma isto: α 
concesso sem compromisso,a concessopela concesso, α concesso total. 

O locutor n乞o define todos, iodos 6 a totalidade, sentido que a palavra tem nos 

estudos tradicionais em que 6 conceituada como um conjunto do qual no se sabe quais 

so os componentes. Neste caso, sabe-se que seus elementos so pessoas, trao que lhe 

6intrnseco, mas que se atualiza por meio de outros, presentes no enunciado. Assim, 

tanto para o locutor como para o interlocutor todos corresponde a todas as pessoas. 

6.8.8 Eum quadro de perguntas e respostas chamado Jogo do Milhdo. Tem ido 
ao ar墾.q noite pelo SBT (Zero Hora一Donna, 28/11/1999, p.分  

Toda6 termo perifrico de express乞o de tempo. Acompanha o nome noite. 

Noite, o ncleo da expresso adverbial, designa perodo de tempo. Toda noite 

indica tempo, e toda aspectualiza a express言o temporal, imprimindo-lhe no96es de 

freqiencia e regularidade 

Esta込 ia de freqi6ncia esta associada, no enunciado, ao aspecto verbal: tem ido 

indica processo e habitualidade. Freqi6ncia e regularidade decorrem do sentido de 

totalidade expresso por toda: noite 6 includa de forma continua e ininterrupta no 

processo. Toda, no enunciado e no sintagma, indica aspecto. 

Se todo e todas as palavras que so objeto das an白lises, se incluiam at ent乞o na 

categoria de no-pessoa, o enunciado que agora 6 estudado revela que no podem ser 

estabelecidas classifica6es tidas como definitivas. E esta verifica9乞o se reveste de 

import合ncia na medida em que a teoria que sustenta tais an自lises tem como principio 

que o sujeito se apropria dl lngua ！込血戸ira que si暑nfique uma situado llllたae 

singular. Neste processo de apropriado e atualizado, a 伽gua em uso, toda, 

regularmente dsto como o ndo importa quem, o no imporia o que, neste enund記o 

passa a significar em outra categoria, a do espao-tempo. 
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O locutor, ao empregar toda noite, espacializa e temporaliza o enunciado: um 

quadro庇perguntas e re妥ostas tem たわ ao αr pelo SBT num determinado e叩aoー  
tempo. E toda, que constitui sintagma com noite, a no-pessoa, designa9乞o de um 

perodo de tempo, atribui ao sintagma a no9o de espao-tempo. Tem na lingua um 

significado, o de totalidade, mas o sujeito o desloca e lhe atribui o sentido de freq花ncia 

e regularidade, com base no que caracteriza a lingua, a possibilidade. Para o locutor e o 

interlocutor toda se relaciona a espao e tempo, e se vincula a aspecto, com sentido de 

continuidade com intervalos regulares; toda, portanto 6 considerado por ambos como 

indefinido. 

6.9 MUTTO 

6.9.1 Oquedesげo'sublinhar um fato politico que decorre desse conceito - o 
prefeito de Porto Alegre'o zl nico, no mundo, que colhe os m'ritos por aquilo que α 
prefeitura faz p que' justo), mas no assume qualquer庇昭aste pelo muito que deixa 
de fazer (Correio do Povo, 16/3/2000, p.4). 

Muito 6 termo nuclear do sintagma pelo muito que deixa de fazer, que cont6m 

restritivo. 

Este sintagma faz parte de enunciado que apresenta uma afirma 言o a respeito do 

prefeito de Porto 匠legre, 画eito gramatical,画a predica 乞o aponta-lhe qualidade. A 

palavra que o predica - o l nico - apresenta restritivo que se desdobra com base em 

oposi9o: que co訪e os mritos por aquilo que a preノeitura faz, a que se op6e （加り nao 

assume qualquer desgaste pelo muito que向prefeitura) deixa de fazer. 

Estes restritivos que contrastam devido a presena de mas, apresentam estruturas 

sintticas semelhantes: verbo e complemento verbal, constando neste 丘  ltimo um 

complemento nominal cujo ncleo apresenta restritivo. Tais estruturas diferenciam-se 

pois a segunda, por se opor a primeira, apresenta advrbio de nega 議o 

Assim, se evidenciam caractersticas do prefeito de Porto Alegre, uma positiva e 

outra negativa~colher os mritos e no assumir nenhum desgaste ~ e a partir desta 

caracteriza 乞o, s(〕 feitas afirma6es sobre a prefeitura: aquilo que aprefeitura faz - o 
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ncleo e o restritivo - o muito que a prefeitura deixa de fazer~a mesma estrutura do 

termo antenor. 

A sintaxe semelhante ressalta a oposi9o sem含ntica, e muito, que 6 definido por 

meio da restri9乞o, tamb6m 6 indefinido porque n乞o 6 apontado o que a prefeitura 

deveria fazer e no faz. Sabe-se, entretanto, que 6 muito. 

Muito indica grande quantidade, e por expressar este sentido e por se contrapor 

a aquilo, o que a prefeitura faz,6 feita uma crtica ao desempenho da prefeitura de 
Porto Alegre. O restritivo explicita a critica, e muito expressa, ainda que n豆o 

determinando, o quanto o desempenho 6 falho. 

O locutor no define muito, expressando grantた quantidade, porm o define 

referencialmente por interm6dio da restri9乞o. Promove, por meio de organiza o 

sint自tica paralela e de oposi頭o semntica, um efeito de sentido: o que efeito - aquiloー  
6significativamente inferior ao que ndo' fritoー  muito. O interlocutor n哀o define muito, 

porm, pelo sentido promovido pelo locutor no enunciado, considera muito como 

muitas coisas que deveriam ter s減フfritas e no oforam. 

6.9.2 S que ndo passa 庇嬰フercebido ao colunista que a Petrobras, graas α 
Deus,a mesma Petrobras que muitos querem ver Privatizada, s que sem piかatiz 吸1 
foi conseguida por ela, hoje,a estupe威i marca‘た produガo‘た 65%α70% db 
petrleo que o Brasil consome (Zero Hora, 18/11/1999, p. 95）・  

Muitos 6 palavra que constitui刈eito gramatical do restritivo que muitos querem 

ver Plカ'atizada. 

O sentido de muitos 6 grande quantidade 山  pessoas, e tem-se a indica o de 

[+humano] por intermdio do verbo e de seu complemento. Devido a isto, pode-se dizer 

que do conjunto pessoas uma quantidade significativa 6 tornada sem que haja preciso, 

e a no9乞o de quantidade advm, tamb6m, da flex乞o de muitos. Al6m destes dados, 

nenhum outro se acrescenta pois no h, no sintagma, palavra que atribua sentido a 

muitos, ja que 6 o nuclear, bem como inexiste no restante do enunciado 
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O locutor n哀o define muitos, indica apenas que se trata de pessoas e que estas 

so em grcmた  quantidai.た．  Para o interlocutor muitos significa muitas pessoas 

9mlls9uer. 

6.9.3 Se abdicarmos das cobranas polticas que temos o direito de fazer agora, 
s nos restar acender muitas velas (Veja, 23/9/1998, p. 21). 

Muitas 6 perifrico em complemento verbal 画o nuclear 6 o nome velas. 

Velas, nome comum e plural, refere um conjunto de elementos, e muitas, que 

expressa grande quantidade, indica que deste conjunto elementos so tomados, sem que 

a quantidade seja especificada. 

Este uso de muitas, acompanhado de nome plural e com este sentido, concorre 

para o conceito apresentado para esta palavra pelos estudos tradicionais, um pronome 

adjetivo e indefinido; outros estudos consideram-na um quantificador. 

O locutor atribui referncia a velas, porm, apesar de indicar que so em grande 

quantidade por meio do emprego de muitas, no determina esta quantidade. O 

interlocutor tamb6m atribui え  express乞o muitas velas este sentido. 

6.9.4 Enquanto alguns ndios faziam o que muito senador civilizado quer e no 
consegue ~ meter o dedo na cara dMcM1ouかos,Portando ceんlares, instalaram uma 
bilheteria no acesso ao monte Pascoal (Correio do Povo, 28/4/2000, p. 4). 

Muito 6 elemento perifrico de sujeito gramatical cujo ncleo 6 senador. 

Muito senador civilizado 刈eito gramatical de restritivo~que muito senador 

civilizado quer （戸izer) e (que muito senador civiliza珂ndo consegue (fazer) - relativo 

a complemento verbal. 

Este restritivo ressalta o que 6 dito sobre alguns ndios pois quanto a estes6 

apresentada a realiza 豆o de uma a 乞o, que 6 passado; quanto a muito senador civilizado 

se expressa o desejo e a dificuldade para realizar esta a 乞o, sendo que os verbos indicam 

presente habitual, a continuidade. Meter o dedo na cara do ACM em rela 豆o a alguns 
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ndios,6 o j-feito; em relaao a muito senador civilizado6 , at6 ento, a impossibilidade 

de fazer. 

A partir destas rela6es, se estabelece o sentido de muito. ndios indica contvel 

e desta no9乞o tem-se a idia de conjunto do qual 6 extrada uma parte, que nをo6 

definida: do conjunto ndios um certo nmero de elementos realizou determinada a o. 

Senador n哀o 6 apresentado desta forma, mas como genrico ー  a categoria de. Assim 

sendo, no se referem elementos de um conjunto, mas o conjunto 6 referido como um 

todo. 

Muito e聾〕ressa grande quantidade, quantifica sem婦br, mesmo que a esta 

palavra no se atribua a no 乞o de contvel. 

O locutor, ento, promove um efeito de sentido pois ndios 6 palavra que no6 

apresentada como categoria ou classe, como um todo, mas um conjunto de pessoas, e 

alguns como parte deste conjunto e, comparado com muito, significa quantitativamente 

inferior. Apesar disto, o que alguns ndios faziam, a a をo ja realizada, muito senador, o 

todo, grande quantidade do todo, quer fazer e no consegue fazer. 

O locutor n乞o define muito e contrap6e o seu sentido - grande quantidade - ao 

sentido de outra palavra no enunciado ー  alguns -, a qual passa a significar quantidade 

no significativa. O sentido de muito refora o de senador, empregado pelo locutor 

como genrico para destacar o todo. O interlocutor no define muito que, em muito 

senador, significa gramたquantidade 山  senacわres. 

6.9.5 0 戸nmeno muitas vezes く％zusa inlmeros problemas aos casais 
apaixonados,Por動lI球mtis 山  ponto庇 vista emocionalsufocando・os e deixando 
insatisfeita sua parte aMki, em geral ansiosa Por outros aッectos dl vidaにaras, 
6/1 0/2000, p. 80) 

Muitas 6 termo perifrico em expresso adverbial que tem vezes como nuclear 

Muitas vezes indica tempo52, e esta no9乞o relaciona-sea freq這ncia com que o 

fato - ofenmeno causa in磁meros problemas aos casais apaixonados~manifesta-se. O 

52R×j〕ff0 Han, em estudo cujo ttulod Sobre Advrbios Aspectuais. publicado na Gramdtica do 
Portugus Falado: Nveis de Andlise Linguistica (1996, p. 153-92), identifica caso semelhante. Toma 
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nome vezes, por si め， indica ノrato que se repete, porm muitas, que expressa grande 

9mlllガdade, 6 que imprime a expresso a indica o de就a freqi6ncia・  Muitas, que 

quantifica vezes, embora no precise a quantidade de ocorrncias do fato, expressa o 

quanto ele se repete. Em muitas vezes, que indica aspecto, muitas tamb6m da esta 

血面ca 敏ン  

O locutor n豆o define vezes por meio do uso de muitas cujo sentido 6 grande 

quantidade, entretanto 6 por meio deste uso que aspectuali7a a express言o e, 

conseqentemente, o enunciado. Muitas relaciona-se a espao e tempo, a freq6ncia que 

o locutor atribui ao fato enunciado. O interlocutor no define muitas em muitas vezes, 

expresso a qual atribui o sentido de uma grande quantidade庇ocorrncias relativas ao 

fato apresentado. 

6.10 POUCO 

6.10 l Ptucos brasileiros sabiam disso antes do impeachment do presiたnte 
Fernando Color (ISTO, 23/2/2000, p. 19) 

Poucos faz parte do sujeito gramatical. E termo perifrico, e o ncleo do 

sintagma 6 brasileiros. 

O nome brasileiros indica conjunto, e poucos indica que uma parte deste 

conjunto 6 tomada. Como o sentido de poucos corresponde a pequena quantidade, o 

sintagma-刈eito significa pequena quantidade山brasileiros. 

O locutor no define poucos pois atribui a esta palavra o sentido de pequena 

quantidade, sem preciso quanto a quantidade expressa. Este 6 o sentido dado a poucos 

pelos estudos clssicos, do qual decorre sua classifica o como indefinido. Outras 

gram合ticas apresentam-no como quantificador 

O interlocutor tambm no define esta palavra, para ele poucos brasileiros 

significa pequena quantidade do conjunto ‘た brasileiros 

vezes como respostaa pergunta quantas vezes? e classifica muitas vezes como "eve竺喫変鷲鷲  
iぶぷ蕪ご蒜姦と品る7品孟 compara 豆o 夢かjcita, exp讐ssaや望竺望鷲讐＆ (!Iと警鷲鴛, 
巌姦姦蒜這姦お篇了丘ふ扇五ら ihefoso)". ' Neste trabalho, outras palavras, tais como algumas・ 
興uco, todo, certa, tambm so tratadas, ao formarem expresso com vez. 



208 

6.10.2 Discute-se seu pre9o de venda, mas se di pouca, aten ゴo d garantia do 
livre trnsito虚 idias Por me加庇 transnisso 庇  dados, som e video por satlites e 
dos cadeias de TV(V可a, 1/7/1998, p.22). 

Pouca 6 um termo perifrico. Forma sintagma com o nome aten o. Faz parte de 

complemento verbal 

Atendo se caracteriza como [-contvel]; assim sendo, constitui um todo que no 

comporta elementos, mas que admite divisをo em por6es. Pouca, ento, neste caso, 

indica que do todo 6 tomadapequenapor o. 

Neste enunciado, so apresentados dois fatos cuja rela 豆o 6 de desigualdade, e 

isto se evidencia pela presena de mas. Verifica-se que, com se山pouca aten o, ha 

indica 乞o de que a ate?l戸o dadad garantia do livre trnsito de idias por meio de 

transmisso 庇dados, som e vIdeo por sat館tes e cadeias山乃7no6sufidente ou n敏）  

6a ide延  pois no est no mesmo nvel da discusso sobre seu preぐo de venda, da 

porque a idia de contraposi9ao 

Em se d1 pouca atendo, atribui-se pouca a aten o porque se tem como 

par合metro discute-se seu preo de venda, ou seja, est implcita a idia de que aspectos 

relativos d garantia dHlyre trnsitoみdados, som e video por satlites e das cadeias 

虚 IYno s加considerados do mesmo modo que seuPrefo 山  yemた・ Pouca, portanto, 

significa pequena, ou ainda, insuficiente diante do que se considera necessrio 

O locutor no define pouca, porm, por meio do uso desta palavra, expressa sua 

aprecia 乞o a respeito da atendo que e dispensada. Pouca decorre de julgamento feito 

pelo locutor,6 ele que atribui valor ao que e realizado a aten戸O dada, segundo ele, 

fica aqu6m do que 6 necess自rio. O interlocutor toma pouca como indefinido, e pouca 

atendo 6 por ele entendido como no suficiente diante山糾e deveria ser 

6.10.3 Pouco antes dos feriados da Semana Santa, caaa0,93 de dうlar, oque 
戸 era motivo虚 alarma entre as autor減ides eur卑,ias. Poucos das depois, o euro 
valia 0,8897 de dlar, mas conseguiu reagir e chegar a a91 de dlar (Zero Hora, 
12/5/2000, p.27). 

Poucos 6 elemento perifrico em expresso temporal 
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Na express乞o em que consta, h duas palavras que situam espacial e 

temporalniente as afirma6es apresentadas no enunciado: depois, que expressa 

posteridade au rela9加 a Pmco mites dosノeridos山Sem刀mSanta・ locativo presente 

em afirmaao anterior, e dias, nome dado a um perodo de tempo 

Poucos, em poucos dias 凌ひフ1s, expressa quantidade considerada pelo locutor 

Pe糾ena. Poucos indica zequena タmた威麗た山 das・ ePoucos das indica que o 

intervalo de tempo, a posteridade que relaciona as express6es - poucos dias depois e 

zxmco mtes dフsferiados 山  Psc叫ー tamb6m 6 Pequena・ Poucos, na expressをo, indica 

tempo. 

O locutor no define poucos pois lhe atribui o sentido de quantidade sem 

precis-la, indicando que a considera pequena. A partir deste sentido, levando-se em 

conta a expresso que de usa~Poucos 凌as 凌pmS ー, o locutor e叩acia]iza e 

temporaliza o enunciado. Dias depois, que so poucos no dizer do locutor, indica espao 

e tempo do enunciado; poucos dias叱pois indica espao e tempo sob a 6 tica de eu. O 

interlocutor tamb6m n乞o define poucos que para ele significa pequena quantidade 

6.10.4 So garotos que虜videm com os outros o pouco que tm e choram 
noite da saudade da me a可a, 6/10/1999, pll) 

Pouco 6 nuclear em complemento verbal: o pouco que tm. 豆 precedido por 

artigo e seguido por restritivo 

Pelo fato de estar precedido por artigo, pouco assume caractersticas de nome 

Anresenta-se, tamb叫 seguido por restritivo - que tm - o q回・ via verbo・ indica 

rela 豆o possuidor-possudo. Por ser nome e por representar possudo, pouco indica um 

todo,6 o que eles possuenl・  

Pouco, entretanto, tamb6m tem sentido de pequena pordo de; este e o 
．  ー 	．  ionifleado ciue tem na lingua, uma Pequena pane cw um wLW. ハ。J"“ 。ー…、つrーーーー― 

一一一ーー一＋一ーhハ ”ハr窃ハ AP fnlali血た eno直o de lxlrle四um 
o pouco que tm, 血clui, ao mesmo tempo・ no9ao ue'U'u"u"4じし～wvwIーーーーーー  

todo, indicando que uma pequena pordo山6tiゆo que possuem 
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O locutor no define pouco. Com  o emprego desta palavra, com a qual refere o 

que 6 possudo, indica que isto 6 uma pequena por o. Atribuindo este sentido, expressa 

que o que'possudo uma pequena parte, ou珂a, que o todo pouco. O interlocutor 

tambm n乞o define pouco, porm o entende como pequena por o aqum do 

necessarlo. 

6.11 VRIOS 

6 lI l Confiar nas flutua うes do preo do petrleo levou ao adiamento de 
vrias reformas (Am6rica Economia, 16/11/2000, p. 51) 

Virias 6 elemento perifrico em complemento verbal. O nicleo deste sintagma 

γび,rmas 

Virias relaciona-se a palavra r啄フrmas, indicando que dく〕 c（河unto de r啄〕rn お, 

uma quantidade significativa delas 6 tomada, sem que seja explicitado o nmero delas 

O locutor no define vrias pois seu sentido 6 um grande nmero de reformas. 

Com  este sentido, vrias 6 apontado pelas gramticas como pronome indefinido ou 

como quantitativo. Este 6 o sentido que tamb6m 6 atribuido a vrias pelo interlocutor, 

que tamb6m no define esta palavra. 

6.11.2 Com esse envolvimento movimentaramos todaaestrutura social e 
cultural do pas, fazendo com que em qualquer recanto da nossa p'tria se comemorem, 
dentro dos 500 anos do descobrimento, os vrios grupos que yormam o excepc:unui 
povo brasileiro (Correio do Povo, 2/4/2000, p. 4) 

Vrios esta contido em sujeito gramatical do qual6 termo perifrico: os vrios 

grupos que formam o excepcional povo brasileiro 

Grupos 6 termo nuclear deste sintagma e, al6m de vrios, a este ncleo se 

relacionam o, artigo, e que formam o excepcional povo brasileiro, um restritivo 

Tanto o artigo como o restritivo tornam singular este nuclear, palavra que indica 

um conjunto de elementos, portanto [+cont自vel]. O restritivo indica que do conjunto 

grupos s乞o selecionados elementos, os que formam o excepcional povo brasileiro; o 
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artigo, que 6 definido, indica grupos determinados, identificados tanto pelo locutor 

como pelo interlocutor. O restritivo e o artigo, assim, particularizam grupos, 

demonstram que grupos tem referente. 

No sintagma, virios indica diversl威7de, e como grupos, por meio de outros 

termos, 6 um identificado, esta diversidade tem referencia tamb6m: os vrios grupos 

que formam o excepcional povo brasileiro so conhecidos, apesar de no designados 
um a um. 

O locutor usa virios atribuindo-lhe referencia; logo vrios 6 definido. Com  

vrios, o locutor expressa diversidade, variedade de grupos. A defini弾o atribuIda a 

vrios decorre do sintagma em que tal palavra se insere, das rela6es que se 

estabelecem entre elas. O interlocutor tamb6m define vrios pois os vrios grupos que 

formam o excepcional povo brasileiro6 tomado como um todo que 6 conhecido 

6・11.3 Nbmesmo或dem que co,昨sswterPre叫itado a morte庇wfrios dos 
pactentes a seus cuidados, Christiane tentou suicidar-se (V車5/811998, p.162). 

Vrios 6 termo nuclear em complemento nominal. 豆  seguido de expresso 
restritiva. 

Dos pacientes a seus cuidados, expresso que restringe o sentido de virios,6 um 

partitivo. Indica conjunto constituido por elementos os quais so os pacientes a seus 

cuidados. Vrios 6 uma parte deste c河unto, a qual comporta diversos pacentes, 

muitos pacientes. Este 6 o sentido de vrios. 

O locutor define parcialmente o sentido de vrios. Se, por um lado, mediante seu 

uso, no precisa a quantidade, so diversos, so muitos, por outro, indica pertena a um 

α河unto determinado: so diversos pacientes do co可unto formado por aqueles que 

estavam sob seus cuidados. Desta atribui9o de sentido tambm participa o interlocutor 

uma quantidade indefinida, mas um conjunto determinado do qual vrios 6 parte. 

6.l1.4 Os eur翌'eus celebraram vrios: o do Carvo e do Afo, o atmico 
(Euraton), o Roma βiblia da sua integraガo) etc, at chegarem, 戸  na dcada庇9aao 
Tratado de Maastric加 encarregado do rquiem‘わMercasわComum e‘たaleんia pela 
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chegada da unio econmica e da subseqente unio poltica (Zero Hora, 20/5/2000, p 
15). 

Virios 6 ncleo de complemento verbal, seguido por enumera をo que se 

caracteriza como aposto. 

O enunciado apresenta passado com no9o de processo. Esta decorre da inter- 

rela 乞o entre verbos e de expresses que indicam tempo. Por meio dos verbos, se 

estabelece cronologia dos acontecimentos, e esta se evidencia tambm pela presena de 

at e pelo sentido do verbo chegar, ambos marcando o limite do processo. 

Os verbos implicados nesta organiza o seqiencial permitem identificar os 

termos elpticos: o刈eito gramatical de chegarem - os europeus celebraram... at (os 

europeus) chegarem -, bem como o nome indicado pelo artigo na enumera9o: at 

chegarem, ル  na dcada de 90,aoTratado de Maastricht... c可o locativo possibilita 

recuperar o nome tratado em oのUtar珂 do Carvo e do Ao, o (tratado) atmico 

(Euratoiり，  o (ThatackリRomapblia da sua integra戸り etc. 

A enumera をo assim entendida explcita o sentido de vrios, e virios significa 

diversidade, variedade, mult4)licidade. Entre virios, que funciona como um resumitivo, 

e a enumera 乞o, que o esclarece, existe uma esp6cie de articula 乞o semantica pois o 

primeiro expressa a idia de os tratados serem inmeros, e o segundo indica que a 

dversidade se relaciona a tratados. 

O locutor define vrios. Atribui-lhe o sentido de diversidade e, por meio de 

rela6es entre palavras no enunciado, lhe atribui, tamb 6m, referncia. O interlocutor 

tamb6m define vrios, para o qual significa os diversos tratados, os inmeros tratados 

citados pelo locutor 

6.12 QUALQUER 

6.12.lA felicidade tem de encontrar-nos preparados para eia: meu lema'que 
eu estoud no estou feliz, mas a qualquer momento posso encontrar a Cんmce 庇  ser 
feliz (Zero Hora, 15/5/2000, p. 63) 
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ロualquer 6 perifrico em express乞o que indica tempo. Neste sintagma, momento 
6o termo nuclear. 

Momento 6 um nome que indica tempo, e a express言o a qualquer momento alia- 

se a idia de possibilidade expressa pelo verbo poder em a qualquer momento posso 
encontrarachance de ser声ル pois, apesar de o verbo estar conjugado no presente, 
juntos, indicam futuro em rela 乞o ao presente de eu estou a no estou feliz. 

Qualquer, em rela 言o a momento, indica que dos momentos vindouros, um 

conjunto de fra es do tempo, em um dos elementos deste conjunto ha possibilidade de 
eu encontrarachance庇 ser feliz. Como se trata de algo que eu n乞o pode prever, 
qualquer expressa um dos elementos do conjunto, sem que eu possa precisar qu延 ou 
画a, em que fra o山 tempo futuro o fato poder se dar.Qualquer, em a qualquer 
momento, indica tempo. 

O locutor no define qualquer porque a qualquer momento liga-se え  idia de 

possibilidade futura. Eu projeta algo que poder acontecer - posso encontrar a chance 

de ser feliz - sem poder determinar o momento em que tal venha a se concretizar. 

Qualquer, na express乞o, refere espao-tempo posterior a aqui-agora, um dos momentos 
subseqientes え  enuncia 豆o, sem a previs乞o de qual. O interlocutor tamb6m no define 

qualquer, α qualquer momento para ele significa um espao-tempo futuro e no 
‘たtenninado. 

6.12.2 Em parte sim, mas a indistria 山 alta tecnologia'supremamente 
vulnervel a qualquer funcionirio insa俺feito que, sentado em seu computador, pode 
apagar uma linha de umprograma e parar afibrica (Veja, 6/1 0/1999, p. 20). 

Qualquer 6 perifrico em a qualquer flinciol脱rio insa掩feito, no qual 

funcionirio 6 ncleo. 

O ncleo da expressao ー funcionirio ー， al6m de constituir sintagma com 

qualquer, tamb6m apresenta restritivo - insatisfeito -, palavra que qualifica este nome. 

Em qualquer funcionirio insatisfeito, qualquer indica um dos ノi,ncionirios 

insatisfeitos do conjunto formado por tais funcionirios, sem precisar qual. Desta forma, 
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6suficiente ser elemento deste conjunto para que lhe seja atribuida a possibilidade de 

executar a a o expressa no enunciado. 

O locutor n乞o define qualquer. Atribui-lhe o sentido de um dos elementos山  

conjunto referido, no importa qual deles. O interlocutor tambm no define esta 

palavra, para ele qualquer significa um funcionirio insa掩feito tomado indistintamente. 

612.3 Num go4,e 庇 mestre, trs sucessivas administra es municipais se 
eximem山suas re嬰'onsabiidades por quaisquer erros ou omissesにorreio do Povo, 
16/3/2000, p.14). 

ロuaisquer 6 elemento perifrico na expresso quaisquer erros e omisses, a qual 

faz parte do complemento do verbo eximir. 

Erros e omisses, expresso constituida por nomes comuns no plural, refere um 

α河unto. Assim, em quaisquer erros e omisses, sendo o c画unto erros e omisses 

referido, o locutor cria existncia para este conjunto. Entende-se, pois, que h erros e 

omissoes. 

Quaisquer, nesta expresso, indica elementos deste conjunto, sem, porm 

identific-los. Esta ausncia de identifica o se expressa pelo sentido de quaisquer, que 

6 mio初iporta quais. 

O sentido de qualquer na expresso em que consta, estabelecidas inter-rela6es 

com outras palavras do enunciado, permite compreender que, apontados erros e 

omisses, indepenたntemente 庇  sua naturezl 一  porque quaisquer~se eximem 

ル嬰onsabilidades. 

O locutor no define quaisquer em quaisquer erros e omisses porque no 

identifica quais s乞o os erros e as omisses. Com  quaisquer expressa que no importa 

quais sejam eles. O interlocutor tamb6m no defineクaisquer pois, por meio desta 

palavra entende que basta que sejam erros e omisses para que se eximam 

responsabilidades. 

6.13 TANTO 
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6.13.1 亙um Estado que produziu tantos craques, chega a Ser constrangeわr 
aceitar um prmio dessesロero Hora, 18/4/2000, p.6刀．  

Tantos 6 um elemento perifrico em complemento verbal, sendo o ncleo 
cr'19ue& 

Craques, o nome com o qual tantos se relaciona, indica um conjunto de 

elementos. Tantos, que expressa quantidade, indica um grande nlmero 屍  elementos 
deste conjunto, sem que s可a esclarecido qual6 o nmero exato de craques. 

O locutor nきo define tantos porque no atribui precisao a quantidade de craques 
a qual refere, indicando que tantos corresponde a uma gramた quantidaた．  Esta palavra 
tamb6m tem este sentido para o interlocutor. Tamb6m com este sentido, tantos 

apresentado pelos estudos tradicionais como um pronome indefinido. 

6.13.2 A alturas tantas algum liga uma cmara de vIdeo e o ex-presidente, 
instiga o dos presentes, pe-se a contar casos e comentar pessoas (V車12/1/2000, p. 
150). 

Tantas 6 perifrico em expresso de tempo. Forma sintagma com alturas, que6 
o ncleo. 

O nome alturas da no戸o de tempo. Seu sentido 6 prximo de momento, 

ocasio. Tantas em a alturas tantas expressa que bastante tempo transcorrera, no 

indicando, porm, o momento preciso em que ocorrem os fatos apresentados. Assim, 

tantas relaciona-se a tempo pois situa alturas em uma su cesso de acontecimentos, 

indicando um certo ponto da seqiencia, mostrando que muitos momentos antecederam a 

este, ou珂a, muito tempo se passara. 

O locutor usa tantas em rela 言o a espao-tempo, no definindo o quanto esta 

palavra expressa. O sentido que lhe atribui 6 muito tempo, bastante tempo. Por meio 

desta palavra, com a expresso a alturas tantas, contextualiza os fatos, porm sem 

precis乞o. O interlocutor no define tantas pois n乞o determina o tempo que transcorreu, 

porm sabe que o tempo foi muito em rela o aos acontecimentos 
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6.13.3 Xica da Silva, novela de 1996 sobre uma cortes do sculo l&fez tanto 
sucesso que seus 150 episdios foram dublados em espanhol e vendidos a uma dzia de 
声lIses da Amrica Latina (Sele96es, mar. 2001, p. 102) 

Tanto constitui sintagma com o nome sucesso, sendo termo perifrico. 

Sucesso 6 um nome que indica aspecto positivo. Significa d xito, resultado 

favorvel. Tanto, em tanto sucesso, intensifica este aspecto positivo expresso neste 

nome. 

A intensifica9o que tanto atribui a sucesso decorre da forma como o enunciado 

se articula:6 apresentada uma afirmaao ~ Xicadl Silva, novela山 1996 sobre uma 

cortes 而  sculo l&fez tanto sucesso 一  e a conseqiencia do que 6 afirmado - que 

seus 150 episdios foram dublados em espanhol e vendidos a uma dzia de pases山  

Amrica Latina. Esta rela 豆o causa-conseq ncia presente no enunciado resulta de 

opinio que 6 extemada pelo locutor diante dos fatos, pois ele associa o sucesso to 

grande da novek え‘んMagem em espanhol e a venda a uma dzia たpases 威z月mrica 

Latina. Assim, para que os fatos se apresentem como plenamente justificados como uma 

decorrncia da afirma 乞o inicial, o locutor intensifica sucesso: de o sucesso ser tanto 

decorre a conseqiencia apontada. Ocorre, portanto, modaliza 豆o no enunciado inteiro e 

no sintagma tanto sucesso. 

Tanto intensifica sucesso, mas esta intensifica をo 6 de carter avaliativo. 

Sucesso, que pressup6e qualifica 乞o pois indica algo tomado positivamente, resultado 

feliz, tem, em tanto sucesso, esta qualifica o intensificada. Tanto 6 um intensificador, 

mas tamb6m 6 um qualificativo na rela 乞o que estabelece com sucesso, e esta 

qualifica 乞o indica avalia 谷o que o locutor faz do sucesso da novela, o que lhe permite 

a atribui9o de conseqi6nda. 

O locutor, ao usar tanto, em tanto sucesso, no expressa defini9ao nem 

indefini9o. Com  tazl奴 nesta expresso, que significa sucesso tao grande, tamanho 

sucesso, atribui valor a sucesso, e este valor atribudo ultrapassa o sintagma, 

estendendo-se a toda a afirma 乞o de modo que esta possa ser tomada como causa de 

outro acontecimento. Nesta determina 乞o de causa-conseq絶ncia, 6 o locutor tamb6m 

esth implicado,6 ele quem relaciona tanto sucesso ー  dublagem - venda. Tanto, em tanto 
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sucesso, possibilita tanto sucesso que. Para o interlocutor tanto, em tanto sucesso, 

representa intensifica o: sucesso muito grande. 

6.14 CADA 

6.14.1 Tiradentes, o protomrtir da Independncia, faz pensar na 
responsabilidaた que temos em constituか uma ptria livre, i庇pendente, soberana, 
dona de seu destino, capaz de （界recer a cada cidado oportunidadesiguais para 
crescer, se desenvolver e ser feliz (Correio do Povo, 16/4/2000, P. 4). 

Cada, que faz parte do complemento verba! α cada cidado,6 termo perifrico 

Cidado, no sintagma citado,6 um genrico. Constitui um conjunto de 

elementos no qual cada elemento se caracteriza por ser cidado. Cada considera todo 

este conjunto e indica que todos os seus elementos so tomados um a uni, 

indistintamente. 

O locutor, desta maneira, define cada pois atribui referncia a todos os 

elementos do conjunto cidado, tomando-os um a um. O interlocutor tamb6m define 

esta palavra porque considera individualmente todos os cidados. 

6.14.2 0 adiamento da venda, emノun o山ano eleitoral,'inepto quando se 
considera que ogoverno tem‘た Toたzrsua dvida α20% ao ano, que o pat?カn6nio da 
telりonia fixa est se tornando cadada mais obsoleto diante dos celulares e sat仇es e 
que os usuirios ndo agentam mais as perdas‘たprodutividade pela inefたincia do 
sistema (Veja, 8/7/1998, p. 23). 

' 
Cada constitui, juntamente com dia, expresso de tempo. E termo perifrico no 

sintagma. 

O nome dia expressa tempo, um perodo de tempo, e cada, na expresso cada 

dia, indica com que freq6ncia este perodo 6 considerado. Cada, portanto, expressa 

aspecto. Cada que considera dia enquanto sucesso e que expressa incid6ncia relativa a 

todos os das, mas um por vez, indica repeti9ao e regularidade. Cada ddprev a 

inclus豆o de todos os dias, tomados um a um. 
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O locutor define cada Relaciona a express言o cada dia a espao e tempo do 

enunciado. Com  a palavra dia, espacializa e temporaliza o enunciado; com cada 

aspectualiza dia. Cada dia tem sentido de perodos de 24 horas tomados regular e 

repetitivamente. Com  este sentido, o interlocutor tambm define cada. 

6.14.3 A cada programa, compareciam trs candidatos, aos quais os 
apresentadores formulavam trs questes (Correio do Povo, 12/4/2000, P. 4). 

Cada consta em locativo, no qual6 termo perifrico. 

A cada programa decorre do uso do verbo comparecer que, segundo Silva 

Borba, "constri-se com sujeito agente e com locativo" (1991, p. 292), porm, alm de 

preencher esta exigncia do verbo, esta expresso tamb6m relaciona-se ao sujeito 

gramatical ー trs candidatosー， especialmente pelo emprego de cada. 

Cada, no sintagma, indica implicitamente um coiダunto 庇  programas, 

expressando que os programas so tomados um a um. No enunciado, estabelece com o 

numeral contido llo sintagma-刈eito uma no9o de distribui戸o:acada progrwna 立宣旦  
candidatos. O verbo, passado durativo, indica processo, eventos sucessivos, e, assim o 

enunciado, inter-relacionando distribuido e sucesso, expressa acontecimentos que 

obedecem a uma organiza をo, que se evidencia tamb6m se considerado o restiitivo 

apresentado pelo sujeito gramatical. 

Cada, portanto, constitui no s o sentido do sintagma, mas tamb6m do 

enunciado, expressando que os candidatos que compareciam ao programa eram 

proporcionalmente dstribuldos: 威） conjunto 庇  programas, um programa ou α cada 

Progmllla, かおcanガdatos. 

O locutor define cada, indicando que os programas so tomados 

individualmenteー  a cada vez, um. Deste sentido decorrem outras rela6es de sentido no 

enunciado: o locutor tambm define cada, em a cada programa, articulando-o a outros 

sintagmas para expressar proporcionalidade: um programa, trs candidatos. O 

interlocutor define cada porque do conjunto programas toma sempre um, considerando 

a sucesso deles. 



219 

6.15 CERTO 

6.15.lQuando tive ahonra de ser deputado estadual, e isso vai戸para quatro 
dcadas e meia, certa vez o saudoso governador lidoMreneghe加  me deu cincia‘たsua 
vontade de solicitar a retirada de projeto de lei que enviarad Assemblia (Correio do 
Povo, 15/4/2000, p. 4). 

Certa 6 perifrico em certa vez, expresso que indica tempo. 

O enunciado apresenta um fato - o saudoso governador瓶わMeneghetti me deu 

cincia de sua vontade de solicitararetirada de projeto de lei que enviarad 

Assemblia ー  situado no tempo: 

のquando tive a honra de ser deputado estadual - um perodo de tempo que 

abarca o exerccio do mandato de deputado estadual; 

のe isso vai戸para quatro dcadas e meia一 a explicita 言o do perodo referido 

e estabelecimento de rela o entre tempo da enunciaao e tempo do enunciado; 

c) certa vez - a incluso do fato no perodo de tempo compreendido pelo 

exerccio do mandato de deputado estadual. 

Vez, em certa vez, expressa ocasio, momento. Certa vez 6 um momento que se 

血sere em quando tive a honra‘た  ser deputado estadual. Vez representa um 

acontecimento entre os vivenciados como deputado estadual. Implicitamente, pela sua 

relaao com vez e tambm porque expressa um perodo, quando tive a honra de ser 

deputado estadual indica um conjunto, e vez 6 um dos seus elementos, um dos 

acontecimentos. 

Certa, em certa vez, indica que de um conjunto de acontecimentos um 6 tomado, 

porm no 6 determinado. Certa vez 6 tempo, momento passado no definido. 

O locutor define parcialmente certa em certa vez pois expressa uma ocasio 

num passado sem situ-la em um determinado momento. Certa tamb6m 6 definido 

parcialmente pelo interlocutor porque certa vez 6 , no conjunto de acontecimentos de um 

Perodo passado, um acontecimento que se凄u em um momento qualquer・  
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6.15.2 Akalides so substncias extradas de certos vegetais, algumas das 
quais criam dependncia にorreio do Povo, 23/5/2000, p.4). 

Certos 6 termo perifrico em expresso na qual vegetais 6 nuclear. 

Vegetais, nome comum e plural, refere um conjunto. Certos indica que 

elementos s言o extrados deste conjunto sem especific-los, pois n乞o determina quais e 

quantos elementos so tomados. 

O locutor define parcialmente certos pois indica o conjunto - vegetais - ao qual 

certos, os elementos extrados, pertence; entretanto no determina estes elementos. O 

interlocutor, da mesma forma, atribui defini9乞o parcial a certos. Com  este sentido, 

certos 6 apresentado pelos estudos tradicionais como um indefinido. 

6.15.3 A adoガo ainda'um tema em torno do qual giram histrias e fantasias, 
叩esar山s aval写os sociais, porque tu由que'dferente do usual tenた a ser visto com 
certo preconceito (Zero Hora, 2/3/2000, p. 25) 

Certo6 perifrico em com certo preconceito, expresso que indica modo, 

maneira. 

Em com certo preconceito, preconceito 6 nome abstrato, no-contvel e singular. 

Expressa julgamento ante叫xzdo, sem bases srias, sem fundamentos. Certo, nesta 

expresso, indica que o sujeito avalia a atitude observada e n豆o a refere como 

preconceito, mas com caractersticas 庇． Certo, ento, no determina preconceito. 

Desta maneira, certo, em com certo preconceito, constitui um modalizador que restringe 

a no9加 de preconceito, pois, preconceito, como tal, no 6 referido. Certo 6 um 

intensificador que atenua o sentido de preconceito porque preconceito no , mas h 

indica戸es de. 

O locutor, em com certo preconceito, no define preconceito. Isto ocorre porque 

no atribui ao que 6 referido o conceito expresso por preconceito, mas indica algo que 

lhe sugere, que lhe di indica es de preconceito. O interlocutor tamb6m no define 

certo em com certo preconceito, entendendo, a partir desta expresso, atitudes que 

revelam algo山preconceito. 
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6.16 DIVERSOS 

6.16.lDesdea instala o dos fiscais eletrnicos de trnsito, e tambm do 
加たjo由aiか1山des而sazuizinhos,dversas Pessoas multadas叩oiaram-se na segu加te 
argumenta o, como uma verdade absoluta, um posicionamento irrefutivel: "Dimijo hi 
anos e nunca fui multado, um absurdoaminha penaliza o"(Zero Hora, 4/5/2000, p. 
27). 

Diversas 6 elemento perifrico do刈eito gramatical diversas pessoas multadas. 

Emdversas pessoas lll“ルidas, pessoas multadas 一 nome comum, plural e 

qualificativo - refere um conjunto de elementos. Diversas, que expressa quantidade 

significativa, indica que elementos deste conjunto so tomados, sem detenninar a 

quantidade destes elementos 

O locutor, ao usar diversas pessoas multadas, atribui referncia a um cot可untoー  

pessoas multadas -, porm no determina a quantidade de eLementos que deste conjunto 

6tomada. Com  diversas, o locutor expressa uma quantidade significativa, sentido 

prximo a algumas, virias. Assim, o locutor no define diversas, bem como o 

interlocutor. 

Diversas, em diversas pessoas multadas, corresponde ao que os estudos 

gramaticais consideram pronome indefinido adjetivo e ao que outros estudos classificam 

como quantificador. 

6.16.2 A criana e o adolescente esl凱） sujeitosatoda声mlロ ‘た violncia: 
violncia psicolgica, negligncia, violncia fisica, violncia serual, ausncia de 
escola, 山  moradia,麗salde, enfim, submetidas a dversas situa es em um abuso山  
Paたγ, dscip功iador e coercitivo, atentados a sua conカ ao 山  seres humanos, 
reduzindo-os d condi戸0doohjeto de maus tratos 仁ero Hora, 18/5/2000, p. 19). 

Diversas 6 perifrico em diversas situtl戸es em um abuso de poder, 

disciplinador e coercitivo, atentados d sua condido de seres humanos, reduzindo-os 

condido do objeto de maus tratos. 

O enunciado apresenta duas afirma6es interligadas por enfim que, significando 

em suma, em sntese, introduz uma retomada 
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Estas afirma6es organizam-se de forma bastante semelhante: forma verbal 

passiva e mesmo sujeito gramatical paciente: a criana e o adolescente. 

O Dicionirio Gramatical de Verbos do Portugus Contemporneo do Brasil, de 

Silva Borba (1991, p. 1267-8), apresenta os verbos sujeitar e submeter com sentidos 

muito prximos, o primeiro remetendo ao segundo e vice-versa. 

Quanto aos complementos, toda forma de violncia, expresso seguida por 

enumera 豆o explicativa,6 retomada por diversas situa es em um abuso de poder, 

disciplinador e coercitivo, atentados d sua condio山seres humanos, reduzindo-os 

condio山objeto de maus tratos, pois: 

のviolncia corresponde a situa戸es em um abuso de poder, dis瞬linador e 

coercitivo, atentados d sua comli戸0de seres humanos, reduzindo-os d condi戸0do 

叱leto de maus tratos; 

b) diversas situa es encontra correspondncia em a toda forma de violncia: 

violncia psicolgica, negligncia, vioたncia fisica, violncia sexual, ausncia 山  

escola,みmore滅α,西sade. 

Diversas situel戸es apresenta um co可unto 一 situα戸es~do qual s豆o tomados 

elementos sem que sejam especificados. Isto se d por intermdio de diversas cujo 

sentido 6 vrias situa es, uma quantidade no especiflcada.Entretanto, no enunciado, 

pela retomada, diversas tem seu sentido determinado: toda forma 山 violncia: 

violncia psicolgica, negligncia, violncia ノ7sica, violncia sexual, ausncia 庇  

escola,庇moradia,庇salde. 

O locutor define diversas em diversas situa6es. Como retoma sobre o que foi 

dito,dversas 訂lua6es correspondeおvrias fonnas de viol6ncia citadas. No sintagma, 

diversas corresponde a elementos do conjunto situaes, que no s乞o especificados; 

pelas inter-rela96es que se estabelecem entre palavras do enunciado, diversas, em 

diversas situaes, passa a ter seu sentido determinado: so as formas de viol6ncia 

explicitadas. O interlocutor define diversas pois lhe atribui o sentido de violncia 

psicolgica, neghぎncia, violncia fsica, violncia sexual, ausncia 庇 escola, 庇  

moradた1,鹿salde. 
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6.17 UNS 

6.17・ I A queda do Muro de Berlim no foi suficiente para acabar com a guerra 
かaentre liberais e socialistas. Agora mesmo, em Davos uns, em Porto Alegre outros, 
apregoaro as excelncias do mercado e do Estado. (Zero Hora, 19/1/2000, p. 13) 

Uns 6 nuclear do刈eito gramatical uns.. .outros. 

Em a queda do Muro de Berlim no foi siグiciente para acabar com a guerrafria 

entre liberais e socialistas, para o刈eito gramaticalーα queda山muro de Berlim -6 

apresentada uma qualifica o que 6 negada 一 no foi suficiente para acabar com α 
guerraかa entre liberais e socialistas. 

A nega 乞o de ser suficiente tem seu sentido restrito por express豆o: no ser 

siグiciente diz respeito a acabar com a guerra声aentre liberais e socialistas. Desta 

rela o entre nega 豆o da qualifica 言o atribuIda e restritivo, depreende-se que a guerra 

声aentre liberais e socialistas no ac功ou, ou s可a, um processo deん,stilidades entre 

筋erais e socialistas permanece, sem caracterizar-se como conpIto armado. 

Comprovando a continuidade deste processo, o enunciado apresenta: agora 

mesmo, em z)avos uns, em POrto Alegre outros,'4'regoaro as excelncias‘わmercaわ  

edoEctado em que: 

a) agora mesmo, express谷o de tempo, situa o acontecimento no presente; 

b) em Davos/em Porto Alegre, locativos; uns/outros, os agentes; as excelncias 

do mercado/as excelncias doEctado, complementos do verbo apregoaro, as a96es 

dos agentes一oposi6es que corroboram a existente entre励eraisン叙フcialistas. 

Com base nestas oposi戸es, organizam-se rela6es: 

の万berais ーem Davos一uns一 as excelncias do mercado, ent乞o万berais = uns; 

のsocialistas 一 em Porto 豆legre 一 outros ー as excelncias doEstado, ent乞o 

socialistas = ouかos. 
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No enunciado,お oposi9es alia-se a no9乞o de dstributividade; wzs, portanto,6 
a retomada de liberais, e outros 6 a retomada de socialistas. 

O locutor define uns, uns s乞o os liberais porque, com uns, expressa que em 
Davos os liberais apregoaro as excelncias山mercado. O interlocutor tambm define 
uns; uns.．・outros sをo liberais...socialistas pois uns...outros indicam opo誠9ao, 

distributividade e retomada de oposi9ao ja expressa por meio de nominais. As rela96es 

que o locutor promove no enunciado definem uns. 

6.17.2 Simplesmente porque todos indivduos humanos so megalomanacos. 
EU dsse‘αわS.Erepito: todos. 

亜窒  so mais, outros so menos (Zero Hora, 7/5/2000, p. 79). 

Uns 6 elemento nuclear do sujeito gramatical em uns so mais. 

Em todos os indivduos humanos so megalomaniacos, ao刈eito gramaticalー  
todos os indivduos humanos - 6 atribuIda uma qualificaao ~ ser megalomaniacos. 

Todos, em todos os indivduos humanos, indica que do conjunto indivduos humanos a 

totalidade dos elementos 6 tomada, e ao conjunto todo 6 atribuida a qualifica 豆o 

expressa. 

Com uns so mais, outros so menos,6 feita uma parti 乞o neste conjunto画as 

partes se diferenciam quanto a intensifica 乞o da qualifica 乞o - mais e menos. 

Uns corresponde a uma parte do conjunto indivduos humanos, indicando que 

deste conjunto elementos s乞o tomados, porm uns expressa que estes elementos no so 
especificados: uns no d indica o sobre quais elementos so mais nem sobre quantos, 

apenas que so mais de um. Uns, assim, ao mesmo tempo em que no determina os 

elementos, tambem nをo determina que parte do conjunto corresponde a ser mais. 

O locutor define parcialmente uns pois lhe atribui pertena a um conjunto, o dos 

indivduos humanos, entretanto no identifica estes elementos, nem expressa a sua 

quantidade, somente que corresponde a mais de um. O locutor emprega uns, em uns so 
mais, com o sentido de alguns so mais, sentido este que 6 classicamente atribuido a 
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esta palavra. O interlocutor tamb6m define parcialmente uns: so indivduos humanos, 

mas no sabe quem s乞o nem exatamente quantos. 

6.17.3 Eu fiz o trajeto e meio que perdi α conta, mas dava umas 40 (Zero Hora, 
7/4/2000, p. 79). 

Umas 6 perifrico em complemento verbal cujo nuclear 6 40. 

Meio que perdiaconta e dava umas 40 s貸o afirma6es que se op6em por meio 

de mas. Em meio que perdia conta, perder α conta significa no saber mais α 

quantidade de (Silva Borba, 1991, p. 1001). e meio que relativiza a idia expressa por 

声γder a conta: meio que perdi a conta tem sentido prximo de atr翌alhei-me na 

contagem ou llo cikulo. Em dava umas 40, dava significa chegar a um result婦o. 

Em meio que per虜α conta, mas dava umas 40, mas o fato que expressa uma 

certa dificuldade para chegar aum resultado e o que afirma a obtendo山resultado 

que6umas 40. 

Em umas 40, 40 precisa uma quantidade e umas expressa estar prximo 叱．  

Umas 40 tem o sentido de em torno de 40. 

O locutor no define umas em umas 40 e atribui a 40 defini声o de quantidade, 

empregando a expresso umas 40 para indicar um resultado aproximado: cerca de. O 

locutor tamb6m no define umas pois toma umas 40 como um resultado que pode ser 

40, ficar um pouco aqu6m ou um pouco al6m disto. 
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CONSIDERACOES FiNAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo perseguido neste trabalho assim se apresenta: descrever usos de 

palavras pertinentes a classe dos indefinidos, buscando apreender sentidos promovidos 

pelos locutores, observveis no enunciado, decorrentes de rela6es sinttico-semnticas 

que nele se estabeleceim Como a promo9乞o de sentidos implica referncia, estipulamos 

verificar no enunciado atribui9谷o de referncia a uma determinada situa 言o que 

pressup6e Pessoa たmpoee髪フao・  

0 objetivo perseguido neste trabalho assim se apresenta: descrever usos de 

palavras pertinentes A classe dos indefinidos, buscando apreender sentidos promovidos 

pelos locutores, observáveis no enunciado, decorrentes de relações sintatico-semânticas 

que nele se estabelecem. Como a promoção de sentidos implica referenda, estipulamos 

verificar no enunciado atribuiç'do de referencia a urna determinada situação que 

pressuptiepessoa, tempo e espaço. 

A busca de rela6es sinttico-semnticas orientou as anlises de enunciados em 

que h ocorrncia de indefinidos, e o conjunto das anlises possibilita algumas 

constata6es que passamos a apresentar, acompanhadas por quadros que visama 

exemplifica o. 

A busca de relações sintatico-semânticas orientou as andlises de enunciados em 

que há ocorrência de indefinidos, e o conjunto das análises possibilita algumas 

constataryões que passamos a apresentar, acompanhadas por quadros que visam A 

exemplificação. 

1 A classifica9ao destas palavras apresentada pelas gramaticas no corresponde 

ao uso da lingpa pois. se  considerada a enuncia 乞o tais palavras expressam indefinido, 

definio, definio parciaL ou. ainda. uma mesma palavra pode expressar definio e 

indefinido, sentidos estes em inter-relaao com diferentes palavras constantes no 

enunciado (cf. Quadro 8). 

1 A classificação destas palavras apresentada pelas gramáticas não corresponde 

ao uso da lingua pois, se considerada a enunciação, tais palavras expressam indefiniglio,  

definigdo, definição parcial ou, ainda, uma mesma palavra pode expressar definição e 

indefinigdo, sentidos estes em inter-relação com diferentes palavras constantes no 

enunciado (cf. Quadro 8). 

6 5 1 . 	- 
definido 
• • mdefimdo 

6.5.2 indefinido 

6.5.3 definido 

6.5.4 definido parcialmente 

Quadro 8一  Ningu'm: Defini頭o e Indefini9ao Quadro 8 -Ninguém: Definição e Indefinição 
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Considerada a enuncia 豆o, estas palavras apresentam diversidade de sentidos 

porque o enunciado 6 manifestado da enunciaぐ o, atribui 谷o de referncia a urna 

situaao e a atitude do sujeito. Assim, todas as palavras confluem para que o enunciado 

constitua um todo, a expresso desta id6ia. 

Em unia situa 乞o de enunciaao, o sentido dos indefinidos no est restrito a 

urna porao do enunciado, mas circula por todo o enunciado, podendo inter-relacionar- 

se com qualquer palavra ou expresso. Os indefinidos, como as demais palavras, tem na 

lingua iinia significa o que, na e pela enuncia 言o, influencia e se deixa inノ7uenciar por 

nao importa que palavra, palavras ou mesmo pelo enunciado inteiro. Por meio desta 

troca, os indefinidos se atualizam, s含o lngua em uso, expressando sentido que 6 sempre 

カnico porque um enunciado nunca 6 igual a outro: rela6es sinttico-semnticas 

promovidas pelo sujeito para manifestar eu-tu-aqui-agora. 

A teoria gramatical considera estas palavras como indefinidos porque estabelece 

seu sentido a partir do sintagma. Isto deriva da metodologia adotada que toma como 

limite maior de anlise a frase a qual 6 decomposta em partes, e no interior destas partes 

ou entre estas partes, se dao as rela6es. Os indefinidos, contidos em urna parte da 

frase, mantem rela6es com o nome. 

Mesmo os autores de gramticas que consideram princpios de teorias 

lingiiisticas ou embasam seus estudos em urna delas, mas consideram a frase como 

unidade de anlise, no fogem a esta classifica o. O mximo que prop6em sao 

transposi6es em relaao a s classes de palavras, como, por exemplo, ao inclurem uns e 

umas na classe dos pronomes, ou, ainda, quando determinam que alguns e outros 

indefinidos passam a figurar entre numerais ou quantitativos, com base na oposio 

quantidade definida/quantidade indefinida. Nestes deslocamentos que promovem, ainda 

que os orientem por crit6rios semnticos, a no9o de indefiniao atribuIda a estas 

palavras permanece intocada. 

As gramticas, porque estabelecem uma semntica a partir da linearidade da 

frase, rela6es entre palavras ou express6es contiguas, nao tem outra possibilidade: os 

indefinidos s谷o mesmo indefinidos porque vinculados a um padro estanque. 
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2 Certos usos destas palavras, contrariando a afirmaao anterior, no se 

enquadram em nenhuma das classifica6es apresentadas porque., por meio deles・  o 

locutor expressa ausencia de referencia (cf. Quadro 9). 

2 Certos usos destas palavras, contrariando a afirmação anterior, não se 

enquadram em nenhuma das classificações apresentadas porque, por meio deles, o 

locutor expressa ausência de referência (cf. Quadro 9). 

..1 ausência de referência relativa a valor numérico menor 
que o apresentado 

6.4.2 ausência de referência relativa i avaliação expressa pelo 
locutor 

6.4.3 ausência de referência relativa A qualidade 

. .  6 4 4 ausência de referência em relação a uma afirmação, mas 
atribuição de referência em relação a outra. 

6.4.5 negação que expressa ausência de qualidade 

6.4.5 ausência de referência, expressando valor 

Quadro 9一  Usos de Nada e Referncia Quadro 9 - Usos de Nada e Referência 

A cada enuncia 谷o - ato de colocar a lingua em funcionamento, que 6 sempre 

individual -, um enunciado se apresenta e 6 丘  nico, singular, n含o-repetivel porque6 

manifestaao do sujeito que refere uma situaao e a sua atitude. Tendo o enunciado tal 

caracteristica, as palavras que o constituem tambm expressam esta singularidade e esta 

impossibilidade de o seu sentido repetir-se em outra situa 谷o. Da porque se atualizam a 

cada situaao enunciativa, e esta atualizaao corresponde ao sentido que expressam. 

Referncia e sentido, pois, se confundem. 

A cada enunciação - ato de colocar a lingua em funcionamento, que é sempre 

individual -, um enunciado se apresenta e é iinico, singular, não-repetível porque é 

manifestação do sujeito que refere uma situação e a sua atitude. Tendo o enunciado tal 

característica, as palavras que o constituem também expressam esta singularidade e esta 

impossibilidade de o seu sentido repetir-se em outra situação. Dai porque se atualizam a 

cada situação enunciativa, e esta atualização corresponde ao sentido que expressam. 

Referência e sentido, pois, se confundem. 

Certos indefinidos, numa teoria que considera sujeito atribuindo referencia e, 

portanto, sentido, atualizam-se, indicando que, na presente instncia de discurso, o no 

importa quem ou no importa o que no tem referncia.E o caso de nada, ningum, 

nenhum que, em determinados enunciados, expressam este sentido que, apesar disto, 

no 6 s6 este porque, por se inter-relacionarem com outras palavras, indicam ausencia 

de referncia relativaa id6ia que o enunciado manifesta. 

Certos indefinidos, numa teoria que considera sujeito atribuindo referência e, 

portanto, sentido, atualizam-se, indicando que, na presente instância de discurso, o não 

importa quem ou não importa o que não tem referência. t o caso de nada, ninguém, 

nenhum que, em determinados enunciados, expressam este sentido que, apesar disto, 

não é só este porque, por se inter-relacionarem com outras palavras, indicam ausência 

de referência relativa A. idéia que o enunciado manifesta. 

Uma teoria que considera atualizaぐdo no prev, tal como as gramticas, 

sentidos decorrentes de oposi6es. Estas, tomando por base signo, apresentam tudo/ 

nada, nenhum/todo, ningu'm/algu'm, nada/algo e, considerando um membro do par 

como indefinido, atribuem ao outro o mesmo estatuto. Nada, ningum, nenhum podem 

Uma teoria que considera atualização não prevê, tal como as gramáticas, 

sentidos decorrentes de oposições. Estas, tomando por base signo, apresentam tudo/ 

nada, nenhum/todo, ninguém/alguém, nada/algo e, considerando um membro do par 

como indefinido, atribuem ao outro o mesmo estatuto. Nada, ninguém, nenhum podem 
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indefmir ou expressar outros sentidos, dependendo das rela6es que mantem com 

outras palavras no enunciado. Sua atualiza 谷o 6 relativa a id6ia que 6 manifestada pelo 

locutor no enunciado. 

indefmir ou expressar outros sentidos, dependendo das relações que mantem com 

outras palavras no enunciado. Sua atualização é relativa A idéia que é tnanifestada pelo 

locutor no enunciado. 

3 Estas palavras, ao expressarem determinado sentido, conservam a significa きo 

que tem na lngua, ainda que seja parte do conceito (Cf. Quadro 10). 

3 Estas palavras, ao expressarem determinado sentido, conservam a significação 

que têm na lingua, ainda que seja parte do conceito (Cf Quadro 10). 

6.8.1 definido a totalidade dos elementos de um conjunto é destacada já que o 
conjunto expressa totalidade 

6.8.2 definido a totalidade dos elementos de um conjunto 
indefinido uma parte do conjunto não é determinada 

6.8.3 definido a totalidade dos elementos de um conjunto 

6.8.4 definido totalidade: a não-pessoa inclui as pessoas = todos nós 

6.8.5 definido a totalidade de um conjunto determinado pelo contexto apresentado 

6.8.6 definido totalidade relativa a genérico 

6.8.7 indefinido totalidade das pessoas 

6.8.8 indefinido totalidade que se expressa em freqüência e regularidade 

Quadro 10一  Sentidos de Todo Quadro 10 - Sentidos de Todo 

Enunciaao 6 lingua em funcionamento. Entao 6 lingua que permite co- 

referncia; entao 6 lngua em uso que permite co-referir em relaao a eu-tu-aqui-agora, 

a presente instncia de discurso. Lingua e lngua em uso, didaticamente separadas, sao 

uma s6: virtualidade e materializaao, apropriaao e atualiza o. Lngua em uso no6 

signo, mas 6 tamb6m signo,6 signo que se atualiza,6 palavra. 

Enunciação é lingua em funcionamento. Então é lingua que permite co- 

referência; então é lingua em uso que permite co-referir em relação a eu-tu-aqui-agora, 

a presente instiincia de discurso. Lingua e lingua em uso, didaticamente separadas, são 

uma só: virtualidade e materialização, apropriação e atualização. Lingua em uso rido é 

signo, mas é também signo, é signo que se atualiza, é palavra. 

Isto as anlises revelam. Em cada conjunto de enunciados, um determinado 

sentido 6 sempre atribuido s ocorrencias por locutor e interlocutor. Todo indica 

totalidade, algu'm 6 uma pessoa qualquer, muito indica grande quantidade, etc., 

sentidos correspondentes a significa o, conceito ou parte dele que 6 mantido quando as 

palavras signfIcam no uso da lngua, mas que, porque signfIcam em determinada 

situa o, criam referencia iTmica. Tem algo em comum porque possibilidade de lingua, 

mas se distinguem porque uso da lngua. 

Isto as análises revelam. Em cada conjunto de enunciados, tun determinado 

sentido é sempre atribuido As ocorrências por locutor e interlocutor. Todo indica 

totalidade, alguém é uma pessoa qualquer, muito indica grande quantidade, etc., 

sentidos correspondentes A significação, conceito ou parte dele que é mantido quando as 

palavras significam no uso da lingua, mas que, porque significam em determinada 

situação, criam referência imica. Têm algo em comum porque possibilidade de lingua, 

mas se distinguem porque uso da lingua. 
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Isto tambm permite perceber que para as gramticas, que atribuem sentido 

unico para cada indefinido, os indefinidos so signos. As gramticas, assim, se ocupam 

da lingua pois a lingua possibilita paradigmas; o uso da lingua, no, 

Isto também permite perceber que para as gramáticas, que atribuem sentido 

imico para cada indefinido, os indefinidos são signos. As gramáticas, assim, se ocupam 

da lingua pois a lingua possibilita paradigmas; o uso da lingua, não, 

4 Em cada enunciado, manifestaao individual da lingua em uso, o sentido 

destas palavras 6 nico e singular porque expressa referncia 丘  nica e singular relativa a 

uma situaao enunciativa (cf. Quadros 11 e 12). 

4 Em cada enunciado, manifestação individual da lingua em uso, o sentido  

destas palavras é único e singular porque expressa referência imica e singular relativa a 

uma situação enunciativa (cf. Quadros 11 e 12). 

6.13.1 indefinição: grande quantidade de elementos de um conjunto 

6.13.2 indefinição: grande quantidade relativa ao tempo transcorrido 

6.13.3 intensificação na qual o locutor esti implicado, atribuindo valor. 

Quadro 11 - Tanto: Sentidos Quadro 11 - Tanto: Sentidos 

6.15.1 definição parcial: uma ocasião não determinada no passado 

6.15.2 definição parcial: elemento não determinado de um conjunto 

6.15.3 indefinição: não atribui ao que é referido o conceito que expressa 

Quadro 12一  Certo: Sentidos Quadro 12 - Certo: Sentidos 

O sentido 白  nico e singular 6 no9ao que se pauta desde o come9o destas 

considera6es. Mas em que medida "o que isto quer dizer?" extrapola este limite e passa 

a interferir em todos sentidos previamente estipulados? Esta unicidade e esta 

singularidade geram conseqiencias em outros cantos, no ficam restritas aos indefinidos 

apenas. 

0 sentido único e singular é noção que se pauta desde o começo destas 

considerações. Mas em que medida "o que isto quer dizer?" extrapola este limite e passa 

a interferir em todos sentidos previamente estipulados? Esta unicidade e esta 

singularidade geram conseqiiências em outros cantos, ndo ficam restritas aos indefinidos 

apenas. 

Em vrias passagens do trabalho, afirmamos que a classifica9o das palavras em 

estudo no nos interessava. Agora se evidencia que este desinteresse que 

demonstrvamos no deriva da nega9谷o a um procedimento, mas da impossibilidade de 

sua ado9ao. 

Em várias passagens do trabalho, afirmamos que a classificação das palavras em 

estudo não nos interessava. Agora se evidencia que este desinteresse que 

demonstrávamos não deriva da negação a um procedimento, mas da impossibilidade de 

sua adoção. 

Em (6.13.1) e (6.13.2), se estabelece para tanto um princpio de classifica9ao - 

indけini cao ー， entretantO a primeira 6 relativa a grande quantidade de elementos de um 

conjunto, e a segunda, a grande quantidade de tempo transcorrido. S6 isto basta para 

desinstalar a classificaao proposta pelos estudos tradicionais, porm ainda no 6 o 

Em (6.13.1) e (6.13.2), se estabelece para tanto um principio de classificaçã'o - 

indefiniglio -, entretanto a primeira é relativa a grande quantidade de elementos de um 

conjunto, e a segunda, a grande quantidade de tempo transcorrido. Só isto basta para 

desinstalar a classificação proposta pelos estudos tradicionais, porém ainda não é o 
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suficiente porque seria usado o argumento de que, em ambos os sintagmas, hh uma 

composio semelhante - tantos + nome. Em (6.13.3), entretanto, tanto + nome 

constitui o sintagma, mas no h貞  indefinio expressa por tanto, nem mesmo o que a eia 

se op6e一definioー,,h intensi/Icaぐdo do nome, e intensifIcador tradicionalmente nao 

se relaciona a nome. 

Em (6.15.3) em que h ocorrncia de certo, o uso desta palavra no sintagma e o 

nome com o qual se relaciona passam a referir sentido diverso do qual tal nome 

expressa. Usando os termos da teoria gramatical, certo impede que o nome designe o 

que isoladamente designa. 

O que as an自lises dos enunciados demonstram - nao s6 estes apresentados nos 

quadros, os quais servem apenas como exemplos -6 que expressar referncia 露  nica e 

singular ultrapassa qualquer parmetro atravs do qual se tente explicar os mecanismos 

utilizados pelo sujeito para a atribuio de sentido. Alis, estes mecanismos sao prprios 

do sujeito que, ao referir, promove uma organiza o que refere. H uma situa をo que se 

caracteriza por eu-tu-aqui-agora, hd um locutor que a refere e nesta atribuiao de 

referncia se inclui. As palavras e a maneira como se organizam - uma conivencia com 

o que o enunciado manifesta - servem apenas para isto: para a expressao de uma certa 

id6ia que 6 do sujeito e 6 sobre o sujeito, relativa a uma situaao. Da porque expressam 

sentidos, o que significa dizer, se atualizam. 

5 0 sentido destas palavras se estabelece por meio de inter-rela6es sinttico- 

semnticas promovidas pelo locutor, de modo a referir sua atitude ou o contexto  

(Quadros 13 e 14). 

A exemplificaao implica retomada de analises realizadas. Apresentamos 

procedimentos clssicos por intermdio dos quais demonstramos que 6 o locutor que, 

para expressar uma idia, disp6e as palavras de urna certa maneira no enunciado. 

Em grande parte das anlises, adotamos o crit6rio nuclear/perifrico com o qual 

Moura Neves (2000, p. 53 5-6) classifica os indefinidos no sintagma. NucIear/perifrico 

corresponde, grosso modo, ao que outras gramticas op6em ao tratarem pronomes 

indefinidos, classificando-os como substantivos/adjetivos. A cada anlise, no inicio, 
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assim classificamos a ocorrncia das palavras em estudo. Eis o que se verifica em 

re取ao a todo: 

assim classificamos a ocorrência das palavras em estudo. Eis o que se verifica em 

relação a todo: 

6.8.1 periférico definido 

6.8.2 nuclear definido/indefinido 

6.8.3 periférico definido 

6.8.4 nuclear definido 

6.8.5 nuclear definido 

6.8.6 periférico definido 

6.8.7 nuclear indefinido 

6.8.8 periférico indefinido 

Quadro 13一  Nuclear/Perifrico e Indefini 乞o Quadro 13 - Nuclear/Periférico e Indefmiç'do 

Tambm a restriao53, normalmente apresentada pelos estudos gramaticais como 

estabelecendo determinaao de sentido, n谷o desempenha, sob a perspectiva da 

enuncia o, este papel. 

Tarnbém a restrição53, normalmente apresentada pelos estudos gramaticais como 

estabelecendo determinação de sentido, não desempenha, sob a perspectiva da 

enunciação, este papel. 

6.2.1 definido a restrição promove a retomada do discurso do outro 

6.2.2 indefinido restrição 

.. 6 2 3 indefinido restrição promove inclusão de sentidos 
definido efeitos de sentido já provocados 

6.2.4 parcialmente definido restrição 

6.2.5 definido restrição 

6.2.6 indefinido restrição 

6.2.7 definido restrição 

6.2.8 indefinido restrição 

Quadro 14 1Algo: Sentido e Restriao Quadro 14 - Algo: Sentido e Restrição 

53 A realiza o das analises nos possibilitou algumas observa96es sobre restri悼o. N乞o se apresentam 
apenas como restritivos expresses estipuladas pelas gramticas para exercer esta fun9o; outras, a s quais 
nao 6 atribuido tal papel, se apresentam como tal. 

53 A realização das andlises nos possibilitou algumas observações sobre restrição. Não se apresentam 
apenas como restritivos expressões estipuladas pelas gramáticas para exercer esta fimção; outras, is quais 
n'ã'o é atribuido tal papel, se apresentam como tal. 
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Mesmo que tentemos iniimeras rela6es para demonstrar que a sintaxe 

determinante do sentido, todas tentativas resultaro incws, pois as anlises ja 

apontaram que ora o sentido do enunciado requer os indefinidos estabelecendo inter- 

rela6es no sintagma; ora, com outro sintagma; ora escapam do que as gramticas 

denominam frase, se associando a palavras que constituem outras frases; outras vezes, 

se relacionam com todo enunciado. No hh frmulas que o expliquem,6 ele que obriga 

o locutor a arranjar o enunciado a cada vez. 

Mesmo que tentemos inúmeras relações para demonstrar que a sintaxe é 

determinante do sentido, todas tentativas resulted° inóciiss, pois as análises já 

apontaram que ora o sentido do enunciado requer os indefinidos estabelecendo inter- 

relações no sintagma; ora, com outro sintagma; ora escapara do que as grankiticas 

denominam frase, se associando a palavras que constituem outras frases; outras vezes, 

se relacionam com todo enunciado. Não há fórmulas que o expliquem, é ele que obriga 

o locutor a arranjar o enunciado a cada vez. 

6 Estas palavras podem exercer, na sintaxe da lingua. papel de substitutos 

abreviativos expressando defini9do ou indefinido. Esta substitui 乞o nao se restringe a 

termos lexicais, podendo ocorrer em rela o a express6es que assim n豆o se caracterizam 

(cf. Quadro 15). 

6 Estas palavras podem exercer, na sintaxe da lingua, papel de substitutos 

abreviativos expressando definição ou indefinição. Esta substituição na""o se restringe a 

termos lexicais, podendo ocorrer em relação a expressões que assim ndo se caracterizam 

(cf. Quadro 15). 

6.2.2 algo definição retomada do discurso citado e retomada do discurso do locutor 

6.3.4 tudo definição retomada do dito para expressão de causa 

6.3.7 tudo definição co-referência relativa a outra palavra que já expressa retomada, 
para atribuição de valor 

6.5.1 ninguém definição resumitivo relativo i enumeração 

indefinição destaque ao sentido de indefinição que esta palavra expressa 

6.16.2 vários definição relação com elementos de um conjunto, possibilitando dito 

6.17.1 uns definição retomada de um especifico 

Quadro 15 1 Substitutos Abreviativos Quadro 15 - Substitutos Abreviativos 

Entende-se por substituto abreviativo a no-pessoa retomando palavra ou 

expresso presente no enunciado, ou seja, atribuindo refer6ncia ao jh referido. Assim 

certos indefinidos que se apresentam no enunciado, exercem funao na sintaxe da 

lingua, mas no 6 apenas este papel que muitos deles desempenham. 

Entende-se por substituto abreviativo a ncro-pessoa retomando palavra ou 

expressão presente no enunciado, ou seja, atribuindo referência ao já referido. Assim 

certos indefinidos que se apresentam no enunciado, exercem função na sintaxe da 

lingua, mas não é apenas este papel que muitos deles desempenham. 

Como o locutor manifesta por meio do enunciado uma id6ia relativa a situa o e 

え sua atitude, para expressar esta id6ia promove um arranjo de palavras. Estes 

indefinidos assim figuram no enunciado, expressando, junto com as demais palavras, 

esta idia e, assim, no s6 substituem pois, ao substituIrem, tambm se atualizam: ao 

tomarem lugar de palavra ou expresso, promovem um sentido porque t6m na lingua um 

Como o locutor manifesta por meio do enunciado uma idéia relativa 5. situação e 

A sua atitude, para expressar esta idéia promove um arranjo de palavras. Estes 

indefinidos assim figuram no enunciado, expressando, junto com as demais palavras, 

esta idéia e, assim, na.'o só substituem pois, ao substituirem, também se atualizam: ao 

tomarem lugar de palavra ou expressão, promovem um sentido porque têm na lingua um 
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conceito - sao o que outros nao sao - e, no uso da lngua, passam a significar o que a 

palavra que 6 retomada nao significa. 

conceito - são o que outros não são - e, no uso da lingua, passam a significar o que a 

palavra que é retomada não significa. 

Assim, como substitutos abreviativos, tamb6m participam da sintaxe do 

enunciado, expressando um sentido singular, prprio a id6ia que 6 expressa e, ento, no 

se comportam como meros substitutos: no s6 representam aquela palavra, mas, ainda, 

promovem um sentido. 

Assim, como substitutos abreviativos, também participarn da sintaxe do 

enimciado, expressando um sentido singular, próprio A idéia que é expressa e, entdo, não 

se comportam como meros substitutos: não só representam aquela palavra, mas, ainda, 

promovem um sentido. 

Tamb6m porque a idia que 6 expressa assim exige, verifica-se nas anlises que 

os indefinidos, no arranjo que 6 realizado pelo locutor, retomam express6es vrias, 

presentes no enunciado, no apenas termos lexicais. No uso da lingua, portanto, o 

conceito gramatical que prev os indefinidos relacionados exciusivamente a 

substantivos, em determinadas situa6es representando-os, no tem sustenta o. 

Também porque a idéia que é expressa assim exige, verifica-se nas andlises que 

os indefinidos, no arranjo que é realizado pelo locutor, retomam expressões várias, 

presentes no enunciado, nab apenas termos lexicais. No uso da lingua, portanto, o 

conceito gramatical que preve os indefinidos relacionados exclusivamente a 

substantivos, em determinadas situações representando-os, não tem sustentação. 

7 Estas palavras., nas situa6es de enuncia 乞o analisadas no se submetem a 

nenhum princpio de classifica 谷o54, nem mesmo ao que foi proposto a partir da leitura 

da teoria pois no se situam apenas na categoria de ndo-pessoa. podendo figurar na de 

espao-tempo (cf. Quadro l6). 

7 Estas palavras., nas situações de enunciação analisadas não se submetem a 

nenhum principio de classificaçã'o54., nem mesmo ao que foi proposto a partir da leitura 

da teoria pois nab se situam apenas na categoria de alo-pessoa, podendo figurar na de  

espago-tempo (cf. Quadro 16). 

6.8.8 todo indefme, expressando freqüência e regularidade 

6.9.5 muitas indefme, expressando freqüência 

6.10.3 poucos indefme, expressando espaço-tempo sob a ótica do locutor 

6.12.1 qualquer indefine, expressando espaço-tempo posterior A. enunciação 

Quadro 16 1 Categoria Espao-Tempo Quadro 16 - Categoria Espaço-Tempo 

O conjunto das anlises demonstra, porque a enuncia 乞o 6 considerada, que os 

indefinidos como tal no existem, mas que h palavras as quais expressam este sentido 

em determinada situa 乞o em que a idia que o sujeito expressa requer no definir. 

0 conjunto das análises demonstra, porque a enunciação é considerada, que os 

indefinidos como tal não existem, mas que há palavras as quais expressam este sentido 

em determinada situação em que a idéia que o sujeito expressa requer não definir. 

54 Exoress6es nas auais h自  ocorrncias de indefinidos sugerem a inser9乞o do sujeito no enunciado. A 
partir delas, o locutor expressa atribui頭o de valor. F o caso, por exemplo, ae (b.Lつ) e( O・ i.i). uomo 
este assunto extrapola o objetivo deste trabalho, apresentamos esta observa弾o como sugest乞o para outras 
pesquisas. 

54 Expressões nas quais há ocorrências de indefinidos sugerem a inserção do sujeito no enunciado. A 
partir delas, o locutor expressa atribuição de valor. E o caso, por exemplo, de (6.2.5) e (6.3.3). Como 
este assunto extrapola o objetivo deste trabalho, apresentamos esta observação como sugestdo para outras 
pesquisas. 
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Uma teoria tal como a que sustenta nossas anlises, que n言o considera a rela o 

lngua-mundo, tendo por base o intralingistico e que, assim, toma a lingua como 

virtualidade, possibilidade de lingua e, portanto, ausencia de referncia, interdita 

qualquer relaao a priori. E a partir de um ato individual que a lingua 6 posta em 

funcionamento, dando existencia ao mundo que no 6 outro que o da presente inst合ncia 

de discurso. 

Ingenuamente e porque todos ns estamos tao acostumados a estabelecer 

implica6es e, com base nisto, indicar semelhanas, promovendo classifica6es, 

consideramos os indefinidos como pertencentes, exclusivamente, a categoria de ndo- 

pessoa. Isto no se confirma nas anlises porque indefinidos sao tomados pelo locutor 

para indicar rela6es na categoria espao-tempo. Estas ocorrncias destas palavras 

mereceriam, na nossa opiniao, estudo aproftmdado e, portanto, podem constituir uma 

outra pesquisa; por ora, estamos apenas constatando o fenmeno e nao nos 

consideramos em condi96es, devido え  insuficiencia de dados, de tecer maiores 

comentrios sobre o assunto. 

Este trabalho no visa, como tantas vezes afirmamos, refutar teorias ou propor 

reformula 6es. Confirmando hip6tese, mostra que o uso da lngua 6 outra coisa: nao6 

um uso que 6 dito padro, tamb6m no so usos que se acrescentam a este apontado 

pelas gramticas e que sao usos porque infringem este padro. Uso da lngua 6旦皿  :6 um 

ato individual que visa a referncia 自  nica.E referncia 丘  nica que se manifesta em um 

enunciado que, por isto,6 貢  nico.E um sentido da palavra a cada vez que o signo se 

atualiza em palavra. Por ser sempre um, os sentidos sao vrios; por ser sempre um, 

jamais identicos. Sao sempre um porque no tem sentido s6 seu, expressam-se em 

solidariedade com outros. Nem lngua, nem uso, mas uso da lngua, unidade que6 

variedade porque lingua submetida a eu-tu-aqui-agora. 

Invalidar o que as gramticas apresentam, na tentativa de substitui9o,6 

demonstrar no-entendimento do lugar em que se colocam. As gramticas lidam com o 

coletivo, com a lngua enquanto conceitos que garantem reconhecimento, da porque 

nelas no identificamos aspectos relativos a enunciaao, apenas menao sobre as 

pessoas do discurso. Sendo este seu pro加sito, nela muitos indefinidos sao mesmo 

indefinidos pois, no semi6tico, a referencia inexiste, e a indefini9ao 6 prevista. 
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Apesar de aceitarmos os paradigmas apresentados pelas gramticas relativos s 

classes de palavras, no validamos o que dizem sobre empregos. Neste aspecto, as 

gramticas confundem seu limite e ingressam num outro campo do qual nao do conta 

pois, alegando tratarem do uso padro, do bom uso, determinam sentidos, impondo o 

coletivo da lingua como individual. 

E neste aspecto que as Teorias da Enuncia9ao podem contribuir. Primeiramente, 

esclarecendo diferenas de tratamento dos fenmenos lingilisticos, ou seja, apontando 

os limites da teoria gramatical e, em decorrncia disto, acrescentando ao que as 

gramticas fazem o que elas no tem possibilidade de fazer: o semiづtico' para ser 

reconhecido, o semdntico, a lingua em uso,6 para ser compreendido, pois h um eu- 

tu-aqui-agora que cria referncia, dai a multiplicidade de sentidos que no admitem 

controle, ou melhor, que o impossibilitam. E apenas isto que desejavamos acrescentar. 
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