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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar e descrever o verbo dar em frases de
estrutura dar N1 em N2 do tipo, por exemplo, Deu medo em João, para elaboração de
recurso linguístico. Esse trabalho é realizado a partir da análise das propriedades
sintático-semânticas dessa estrutura. A descrição é feita a partir dos procedimentos de
análise propostos pelo método do Léxico-Gramática desenvolvido por M. Gross (1975).
Esse método está respaldado por princípios teóricos inspirados em Harris (1952). As
propriedades sintático-semânticas representam as possibilidades de combinação dessa
estrutura com outras, em contexto de uso. As análises são feitas em frases elementares
em que N1 seja substantivo abstrato, formando estruturas do tipo: Deu problema no
computador, Deu confusão na festa, etc. Aplicam-se às frases testes sintáticos formais e
também quando necessário, julgamos por introspecção quais estruturas admitem/exigem
um complemento N2 obrigatório ou não. Nesta pesquisa a descrição visa identificar se o
complemento N2 é um complemento essencial ou circunstancial. Como resultado,
apresenta-se uma tabela com 25 substantivos abstratos, que permite cruzar os dados e
observar as características da estrutura dar N1 em N2. A tabela representa um recurso
linguístico concebido e realizado pelos linguistas, que pode ser utilizado pelos
informatas. Esse pode ser integrado em um dicionário eletrônico. O dicionário
eletrônico é utilizado em aplicações no Processamento Automático de Linguagem
Natural (PLN).
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Processamento Automático de Linguagem Natural.

1. Introdução

Há muitos estudos sobre o verbo dar que mostram sua produtividade em diversas
estruturas, no entanto, há uma carência de estudos sobre esse verbo em frases sem
sujeito.

Nesta pesquisa apresenta-se uma descrição sintático-semântica de construções formadas
com verbo dar do tipo dar N1 em N2 em frases elementares com N1 abstrato, por
exemplo,

(1) Deu problema no computador

sendo N1 problema (complemento direto) e o N2 no computador (complemento
indireto).
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Esse estudo pretende analisar os complementos do verbo dar e investigar se N2 pode ser
considerado um complemento essencial ou complemento circunstancial da frase.

Para essa decisão leva-se conta as propriedades sintático-semânticas dessa construção
em cada contexto de frase. As propriedades são investigadas a partir da aplicação de
critérios sintáticos formais, orientados pelo método do Léxico-Gramática (Gross, 1975).

A descrição das propriedades da construção dar N1 em N2, em cada exemplo de frase,
está apresentada em uma tabela, com 25 substantivos abstratos na função de N1. Essa
tabela representa um recurso linguístico concebido e realizado pelos linguistas, e que
pode ser utilizado pelos informatas.

A tabela está dividida em colunas que indicam as propriedades da construção em cada
exemplo analisado. Na primeira coluna, à esquerda, são apresentados os substantivos
abstratos que representam, nos exemplos, o N1. Na última coluna, à direita, são
apresentados os exemplos de frases.

Quando a entrada lexical indicada pela linha possui a propriedade indicada pela coluna,
marca-se o sinal (+). Quando não possui marca-se o sinal (-).

A descrição das propriedades codificadas apresentada na tabela cruza os dados e
formaliza as características das estruturas analisadas e as diferenças de sentido entre
elas.

A tabela, portanto, representa um recurso linguístico. Esse recurso pode ser integrado
em dicionários eletrônicos, para o Processamento Automático de Linguagem Natural
(PLN).

2.  O problema: o complemento N2 ser complemento essencial ou complemento
circunstancial

Nesta pesquisa percebeu-se que não é uma tarefa simples investigar se o complemento
N2 estrutura dar N1 em N2 é complemento essencial ou complemento circunstancial. A
gramática tradicional (GT) não apresenta de forma clara a distinção entre esses dois
tipos de complementos: essencial e circunstancial.

Cunha et al (2007) e Lima (1994) usam a nomenclatura objeto para complemento
essencial e adjunto para o complemento circunstancial, mas não discutem casos em que
a diferença é tênue, como em dar N1 em N2.

Evanildo Bechara (2009, p. 413) afirma que um termo argumental o é por motivação
das características sintáticas e semânticas da relação predicativa, e não apenas pelo
conteúdo designado. Porém, essas propriedades semânticas do complemento essencial
são vagas demais para poderem servir de critérios operatórios para determinar a
natureza de um determinado complemento.

Laporte (2013) afirma em sala de aula que um complemento obrigatório é sempre um
argumento, como se pode observar em (2) e (3)
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(2) A carta está repleta de alusões
(3) * A carta está repleta

Em (3) percebemos que há necessidade de um complemento para repleta.

Um complemento facultativo, no entanto, pode ou não ser um argumento, como se pode
observar em (4) e (5)

(4) João nadou na água
(5) João nadou

Embora tenha sido retirado o complemento na água, o exemplo (5) permaneceu
aceitável. Para definir se esse complemento é essencial ou circunstancial é necessário
aplicarmos critérios sintáticos para decidirmos essa questão.

3. Metodologia

Para a elaboração dessa pesquisa utilizamos modelo teórico-metodológico do Léxico-
Gramática (1975), definido pelo linguista francês Maurice Gross, que promove uma
descrição minuciosa de propriedades de estruturas lexicais seguindo um empiricismo
sistemático.

Gross leva em conta o julgamento de aceitabilidade, no qual, podemos verificar, de
acordo com a gramática e uso da língua, se uma frase é aceitável ou não para o tipo de
estrutura que se está analisando.

Os julgamentos de aceitabilidade emitidos em relação aos exemplos construídos se
inserem no âmbito da Linguística introspectiva e marcamos as frases inaceitáveis com o
sinal asterisco (*) como no exemplo

(6) Deu lucro na fábrica
(7) * Deu lucro ao lado da fábrica

Gross (1975) propôs a elaboração de matrizes sintáticas, para arquivar observações
sobre as transformações entre as frases ou pares de frases, explorando o léxico com o
objetivo de formalizar as regularidades e irregularidades lexicais, tendo em vista, entre
outros objetivos, o uso computacional.

As análises descritivas são feitas a partir da aplicação de critérios sintáticos formais,
considerando uma listagem de exemplos que ilustram o uso e as propriedades da
construção dar N1 em N2. Os exemplos representam as propriedades da construção no
período.

Para o método do Léxico-Gramática, o uso linguístico representa um conjunto de
hábitos de linguagem compartilhados por uma comunidade. O conhecimento científico
do uso linguístico pode-se adquirir tanto através de formas atestadas, como através de
introspecção do falante nativo inserido na comunidade.
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Apresentam-se alguns exemplos de frases com a construção representada pelo verbo dar
seguida de substantivo abstrato na posição de (N1) e de N2 obrigatório ou não, por
exemplo,

(8) Deu medo no avião
Dar N1 em N2 Conc

A construção dar medo em N2 pode aceitar também substantivos humanos na posição
de N2 como, por exemplo,

(9) Deu medo no rapaz
Dar N1 em N2 Hum

Essas propriedades são investigadas por meio de testes formais. O teste não é
necessariamente aplicado só no exemplo analisado, pode ser preciso construir outro
exemplo, como Deu medo no rapaz, para se reconhecer as possibilidades de
combinação dessa construção.

Em nossa análise utilizamos os símbolos e convenções a seguir:

N0 – Sujeito

N1- Complemento

N2- Complemento

Nhum – Nome humano

Nconc – Nome concreto

Nabs – Nome abstrato

Loc – Locativo

Ess – Essencial

Circ- circunstancial

4. Relevância de critérios para identificar se o complemento N2 na construção dar
N1 em N2 é essencial ou circunstancial

Rangel (2012) afirma que o complemento essencial complementa o sentido de um
elemento da estrutura básica da frase. A sua presença pode estar relacionada ao verbo e
a sua regência (transitivo direto ou indireto). Trata-se de um complemento relacionado
ao verbo em particular, considerando-se o contexto no qual ele está inserido.

Já o complemento circunstancial, ao contrário, é o termo cuja forma e interpretação é a
mesma com qualquer verbo.

Não é simples fazer a distinção entre complemento essencial e complemento
circunstancial, pois, muitas vezes, a informação apresentada por esses dois tipos de
complemento parece a mesma.
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A gramática tradicional, por exemplo, é superficial na abordagem desse assunto, porque
não defini critérios claros de distinção entre esses dois tipos de complemento.

Considerando a aplicação de critérios formais nos exemplos, a seguir procura-se
delimitar critérios para se definir se o complemento N2 na construção Dar N1 em N2 é
um complemento essencial ou circunstancial.

4.1. Aplicação de critérios

4.1.1 - Inserção de um complemento locativo

(10) Deu lucro na fábrica
(11) *Deu lucro ao lado da fábrica

Dar N1 loc N2

A inserção de um complemento nitidamente locativo, entre o N1 e o N2 como, por
exemplo, ao lado de no exemplo (10) demonstra a inaceitabilidade desse complemento
locativo.

A inaceitabilidade dessa operação em (11) comprova que o N2 na fábrica em (10) não
pode ser um complemento circunstancial. É, portanto, um complemento essencial.

Mas quando é possível a inserção de um complemento nitidamente locativo como em

(12) Deu chuva em Vitória
(13) Deu chuva perto de Vitória

Significa que nessa transformação, o N2 é circunstancial como apresentado em (13).
Segundo Boons, Guillet, Leclère (1976) e Guillet, Leclère (1992) os complementos
verbais de caráter locativos podem ser entendidos também como complemento
circunstancial de um verbo indicando movimento ou posição de algo, objeto ou pessoa,
em a relação ao um lugar.

4.1.2 - Combinando complemento de natureza adverbial com diferentes verbos

Quando diferentes verbos aceitam o mesmo complemento (N2) com as mesmas
propriedades, no caso, denotando uma noção temporal, como nos exemplos abaixo

(14) Deu sono ao meio dia
(15) Teve sono ao meio dia
(16) Sentiu sono ao meio dia

Esse complemento é de natureza circunstancial, porque o complemento ao meio dia
empregado nas frases (14, 15, 16) com diferentes verbos conserva as mesmas
propriedades.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2145



4.1.3 - Restrições impostas pelo tipo de predicado

Para classificar N2 em complemento essencial ou complemento circunstancial é preciso
levar em conta que a distribuição de um complemento essencial pode depender do
predicado, ao passo que a distribuição de um complemento circunstancial não, como
nos exemplos a seguir:

(17) João confia em Maria
(18) *João confia a Maria
(19) João serve de refém
(20) *João serve de sinceridade

No exemplo (17) o verbo confiar impõe/seleciona a preposição em. No exemplo (19) o
verbo servir seguido de preposição também restringe a combinação com os tipos de
substantivo complemento. Isso mostra que em (17) e (19) os complementos são
essenciais.

4.1.4 - Combinando complemento de natureza locativa com diferentes verbos

Há complementos locativos nos quais a preposição e os tipos de substantivos combinam
com diferentes verbos, como em

(21) João (falou + dormiu + acordou + tomou banho) (em um jardim + atrás da rua + ao lado da pracinha +
dentro do carro)

Quando isso é possível, trata-se um complemento locativo circunstancial.

4.1.5 - Complemento obrigatório exigido pelo verbo

Há verbos que exigem complemento obrigatório

(22) Marina mora em Vitória

O complemento em Vitória/Rio/São Paulo é uma exigência do verbo morar. Quando o
complemento preenche uma exigência do verbo trata-se de um complemento essencial.

Mas há outros casos como, por exemplo,

(23) Marina comprou a casa em Vitória

Esses mesmos complementos em Vitória/Rio/São Paulo não é um termo exigido pelo
verbo comprar como é exigido pelo verbo morar em (22). Nesse caso, trata-se
complemento circunstancial locativo que pode até ser deslocado de posição ou até
mesmo ser retirado do contexto da frase sem alterar o seu sentido principal.

4.1.6 - Inserção da expressão e isso aconteceu em N2
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Um critério simples e confiável para se reconhecer os complementos circunstanciais
locativos consiste em inserir entre o N1 e o N2 a expressão e isso aconteceu. Esse
critério pode auxiliar na distinção, conforme os exemplos

(24) Deu confusão na festa
(25) Deu confusão e isso aconteceu na festa

Dar N1 e isso aconteceu em N2

Quando uma frase como em (24), aceita a inserção de e isso aconteceu e o resultado da
frase obtida em (25) é aceitável e conserva o mesmo sentido, verificamos que o N2 na
festa em (24) é um complemento circunstancial.

Um complemento pode ainda ser circunstancial, quando indicar posição de algo, objeto
ou pessoa, em relação a um lugar.

Caso a transformação seja inaceitável, o N2 é complemento essencial, conforme mostra
o exemplo (26).

(26) Deu asma no menino
(27) *Deu asma e isso aconteceu no menino

4.1.7 - Transformação de N2 em sujeito

(28) Deu defeito na máquina
(29) A máquina deu defeito

N0 dar N1

Quando um complemento pode assumir a posição de sujeito, isso indica que se trata de
um complemento essencial, como se pode constatar em (29).

Mas há casos em que essa transformação não mostra o complemento N2 como sujeito,
por exemplo, em

(30) Deu morte no show
(31) *O show deu morte

Nessa transformação observamos que o N2 em (30) é complemento circunstancial.

5. A tabela

As tabelas do Léxico-gramática são matrizes que descrevem as propriedades de itens
lexicais (PAUMIER, 2013). As descrições das frases analisada do tipo Dar N1 em N2

são representadas por meio de matrizes nas quais as linhas correspondem ao N1 Abst.
As colunas correspondem às propriedades sintáticas.

As informações apresentadas na tabela compõem uma base de dados, e podem
contribuir para diversos tipos de aplicação em PLN.
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A tabela representa as propriedades sintático-semânticas de forma binária: um sinal (+)
aparece na intersecção de uma linha e de uma coluna de uma propriedade se o verbo, no
caso, o verbo Dar possui essa propriedade, caso contrário, aparece um sinal (-).
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Exemplo

acidente + + - + - + - Deu acidente no trânsito.
apagão + + - - + + - Deu apagão no Sudeste.
asma - - + + - - + Deu asma no menino.
briga + + - - + + - Deu briga no casamento.
calor + + - - + - + Deu calor no cinema.
chuva + + - - + + - Deu chuva em Vitória.
coceira + - + + - - + Deu coceira na ferida.
confusão + + + - + + - Deu confusão na festa.
defeito - - + + - - - Deu defeito na máquina.
dor + - - - + - + Deu dor no pescoço.
enjoo - - + + - - + Deu enjoo no menino.
febre - - + + - - + Deu febre no paciente.
insônia - - + - - - Deu insônia no bebê.
interferência - - + + - + - Deu interferência no rádio.
lucro - - + + - + - Deu lucro na fábrica.
medo + - + + - + + Deu medo no avião.
morte + + - - + + - Deu morte no show.
pane - - + + - + - Deu pane no avião.
problema - - + + - + - Deu problema no arquivo.
sinal - - + + - + - Deu sinal no celular.
sol + + - - + + - Deu sol na praia
sono - - + + - - + Deu sono na criança.
tempestade + + - - + + - Deu tempestade em Curitiba.
tontura - - + - - - + Deu tontura no paciente.

ventania + + - - + + - Deu ventania na fazenda.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2148



6. Conclusão

O método do Léxico-gramática orienta a comprovação das análises não pela intuição,
mas por meio de critérios formais, o que garante maior confiabilidade dos resultados.

A aplicação de critérios formais permite a observação e descrição das propriedades
sintático-semânticas em construções do tipo dar N1 em N2, que comprovem o caráter
essencial ou circunstancial do complemento N2.

Com a aplicação de testes formais podemos afirmar que essa construção ocorre em
frases em que o N2 pode ser um complemento essencial como, por exemplo, em Deu
febre no paciente, Deu asma no menino, etc. e em frases em que N2 pode ser um
complemento circunstancial como, por exemplo, em Deu confusão na festa, Deu sono
ao meio dia, etc.

Com as análises da estrutura Dar N1 em N2 apresentamos pelo menos quatro critérios
em que as operações mostram quando um complemento tem um comportamento
sintático-semântico essencial ou circunstancial.
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