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1. Introdução

No português brasileiro, verifica-se uma forte tendência ao uso de um verbo “vazio” de
significação e um grupo nominal que o segue para completar seu sentido. Isso se confirma,
por exemplo, em construções como ‘dar uma parada’, em que o grupo nominal é o
responsável pela carga semântica do verbo. Esse grupo nominal pode ser dispensável caso
seja utilizado simplesmente o verbo ‘parar’, sem a necessidade da construção ‘verbo+objeto’.

O objeto posterior aos verbos “vazios” de significação é nomeado pela Linguística Sistêmico-
Funcional de Escopo. Geralmente, construções como ‘dar + Escopo’ podem ser substituídas
pelo que Neves (2001) chama de verbo pleno. Mas o que faz o usuário da língua optar por um
verbo deslexicalizado seguido de um grupo nominal e não simplesmente um verbo pleno?
Como a linguagem ocorre dentro de contextos específicos, atendendo às necessidades
humanas, essa construção é imaginada como possuindo formas e usos específicos. Diante
disso, o objetivo deste trabalho é expor algumas das diferentes funções da estrutura da oração
com a presença do Escopo diante dos verbos ‘dar’ e ‘fazer’.

Como base teórica, adota-se a Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday 2004), que aborda o
fenômeno aqui estudado como pertencente à metafunção experiencial, relacionado, portanto, à
forma como a realidade é representada/interpretada. A seguir, é apresentada a fundamentação
teórica envolvendo a discussão em torno do objeto aqui analisado. Na sequência, são
apresentadas a metodologia e a análise.

2. Fundamentação teórica

Esta seção tem como propósito situar o trabalho quanto ao lugar teórico de onde ele surgiu.
Primeiro, expõem-se, de forma resumida, as principais noções teóricas advindas da
Linguística Sistêmico-Funcional; num segundo momento, discute-se a noção de Escopo.

2.1. A linguagem a partir da perspectiva sistêmico-funcional

A Linguística Sistêmico-Funcional é uma teoria que enxerga a linguagem como um fenômeno
social. Isso significa dizer que as estruturas lexicogramaticais são modeladas pelo social e
pela cultura onde o indivíduo, usuário de uma língua, está inserido.  As estruturas linguísticas,
portanto, fazem parte de um sistema criado e modificado por uma coletividade para atender a
certas funções.  Nesse sentido, a língua é um recurso semiótico (Halliday 2004) atualizado em
textos que, inseridos em um contexto, permitem ao falante perceber/interpretar o mundo e
interagir com seus pares por meio de um todo coeso e coerente.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3672



É diante dessa característica particular da língua que Halliday (1978, 2003a, 2003b, 2003c,
2004), principal autor dentro do campo da linguística sistêmico-funcional, aponta três tipos de
metafunções exercidas pela linguagem de maneira concomitante: ideacional, interpessoal e
textual. A metafunção ideacional é responsável pela forma como a realidade, externa ou
interna ao indivíduo, é representada/interpretada/percebida e ordenada. A metafunção
interacional é a componente responsável pelas relações estabelecidas entre os interlocutores,
portanto vendo a mensagem enquanto troca. Por último, a metafunção textual é aquela que
permite a realização das outras duas, já que ela diz respeito à coesão e à coerência das
mensagens, portanto à organização da mensagem de acordo com a situação.

É importante destacar que cada uma dessas metafunções é motivada pelo contexto. A
Linguística Sistêmico-Funcional adota as noções de contexto de cultura e contexto de
situação, provenientes do antropólogo Malinowski. O contexto de cultura é o contexto amplo,
referente a todas as práticas sociais pertencentes a uma cultura e que são linguisticamente
movidas por gêneros textuais (Martin 1992). Já o contexto de situação é a realidade imediata
que torna o evento comunicativo particular diante das diversas possibilidades permitidas
dentro das práticas sociais. Esse contexto de situação é composto de três variáveis: campo,
relação e modo. Para Halliday (1989: 12), o campo diz respeito à natureza da atividade social,
seu conteúdo e objetivos; a relação está associada às relações entre os participantes e suas
posições adotadas na situação; o modo, por sua vez, refere-se ao papel exercido pela
linguagem. A variável campo está relacionada à metafunção ideacional, a variável relação à
metafunção interpessoal e a variável modo à metafunção textual.

Cada uma das metafunções ainda está associada a um sistema de escolhas pertencente ao
estrato lexicogramatical. Os principais sistemas dentro do nível lexicogramatical são três: o
sistema de transitividade, o sistema de modo e o sistema de tema/rema. O sistema de
transitividade refere-se à construção da oração de acordo com a escolha de processos,
participantes e circunstâncias; é a oração respondendo quem/o que? faz/pensa/diz/é/tem (o
quê/quem)? em quais circunstâncias? O sistema de modo é a oração organizada por meio das
noções de Sujeito e Predicador, situada no tempo (por meio da finitude) e com a capacidade
de avaliar e modalizar de acordo com os papeis sociais dos seus interlocutores. Já o sistema
de tema/rema organiza a mensagem com base no que é informação nova e o que é informação
velha. Daí porque, para Halliday (2003c: 317) “a concepção da função social da linguagem é
central para a interpretação da língua como um sistema. A organização interna da linguagem
não é acidental; ela incorpora as funções que a linguagem tem desenvolvido para servir na
vida do ser social”.

2.2. A noção de Escopo

O Escopo faz parte do sistema de transitividade. Ele é encontrado em orações com Processos
Materiais. Processos Materiais são encontrados em orações como as seguintes:

[um senhor] me deu um dinheiro para o lance
Ator Recebedor Pr: Material Meta Circunstância

Tabela 1

Nesse exemplo, percebe-se que o verbo ‘dar’ realiza um Processo Material (em oposição a
mental, relacional, verbal, existencial e comportamental) porque envolve uma ação exterior ao
indivíduo falante. Na oração ainda estão presentes os participantes Ator, responsável pela
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ação do processo, Meta, afetado pela ação, e Recebedor, beneficiado pela oferta. O Ator,
seguido da Meta, são os participantes mais recorrentes em orações materiais.

No entanto, outro tipo de participante pode ser verificado diante do mesmo processo ‘dar’:

Ela deu um sorriso sensual
Ator Pr: Material Escopo

Tabela 2

Nesse caso, sabe-se, de imediato, que ‘um sorriso sensual’ não é um grupo nominal com
características humanas que está sendo beneficiado. Portanto, exclui-se a possibilidade de ser
Recebedor. Será, então, uma Meta? Logo se percebe que, diferentemente do exemplo da
Tabela 1, também não pode ser Meta, uma vez que não é afetado pelo processo. Nesse
sentido, Halliday afirma que se está diante de um Escopo. Na realidade, o verbo ‘dar’ foi
deslexicalizado (Bloor e Bloor 1995). Se, na oração da Tabela 1, o verbo está no seu sentido
pleno, de transferir algo do qual se tem posse para alguém, na Tabela 2 esse sentido
desaparece. Esse verbo deslexicalizado tem seu sentido completado com o grupo nominal ‘um
sorriso sensual’. A prova de que o verbo ‘dar’ está deslexicalizado é que ele não exige um
Recebedor (ou seja, aquele para quem é ofertado um objeto), além de poder ser substituído,
juntamente com o grupo nominal, por ‘sorriu’, um verbo lexicalizado. É nesse sentido que se
pode enxergar o Escopo como formador de uma unidade semântica com o verbo.

É nesse sentido que Halliday (2004: 192) afirma que o Escopo “constrói o próprio processo,
em termos gerais ou específicos”. Outro exemplo é o da construção ‘tomar um banho’. O
grupo nominal ‘um banho’ é o Escopo, a extensão do verbo, responsável pela atribuição de
sua carga semântica. Para que ‘um banho’ fosse Meta, dever-se-ia imaginar uma situação em
que alguém ‘toma’ (ou retira, rouba) o banho de outra pessoa – talvez desviando o fluxo de
água de um chuveiro para outro – assim como pode tomar um objeto (tomar um computador
de...; tomar a faca de...), já que o verbo ‘tomar’ tem o significado de “mudar (alguém ou algo)
de lugar, fazendo(-o) sair de onde está ou fica” (HOUAISS, 2009).

Nos exemplos analisados, tem-se o que Halliday (2004) chama de Escopo: processo, já que a
carga semântica do processo é expressa no grupo nominal. Outros casos que fazem parte
dessa categoria são os Escopos que expressam o verbo em sua forma nominal. Isso é
constatado no exemplo abaixo:

Renato cantou uma canção
Ator Pr: Material Escopo

Tabela 3

Nessa oração, o nome ‘canção’ não é uma entidade independente do processo. Isso quer dizer
que não existe uma coisa chamada ‘canção’ a não ser que se tenha o ato de cantar. O Processo
Material ‘cantou’ não é deslexicalizado; antes, compartilha características semânticas com o
grupo nominal que realiza o Escopo. Isso também acontece com a palavra ‘jogo’ em ‘jogou
um jogo duríssimo’. A palavra ‘jogo’ não é uma entidade, e sim o próprio ato de jogar,
portanto a reafirmação do processo, dele derivado. Tanto é que, se procurada no dicionário,
será encontrada a seguinte definição: “atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão”
(HOUAISS, 2009). Esse fenômeno também ocorre quando o nome do jogo é especificado,
como demonstrado nos exemplos abaixo.

Em 1999 eles jogaram um jogo da
fase de grupos

no Ali Sami
Yen
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Circunstância Ator Pr: Material Escopo Circunstância
Tabela 4

Ronaldo jogou futebol com crianças palestinas
Ator Pr: Material Escopo Circunstância

Tabela 5

Para Halliday (2004: 193), a razão por que se diz, por exemplo, ‘jogar um jogo’ ou ‘cometer
um erro’, e não simplesmente ‘jogar’ ou ‘errar’, é que aquela estrutura “permite especificar o
número ou os tipos de processos que estão em jogo”. Isso acontece porque os nomes têm um
potencial maior de serem modificados. Em ‘cometeu três pequenos erros’, por exemplo, foi
possível especificar a classe do que foi cometido (‘erro’), a quantidade (‘três’) e a qualidade
(‘pequenos’). Isso parece ocorrer no português com certa frequência: ‘cometer suicídio’,
‘cometer adultério’, ‘cometer um erro’, ‘cometer um assalto’, ‘cometer um estupro’, ‘cometer
um crime’, ‘cometer um roubo’, ‘cometer um deslize’; ‘fazer um ótimo trabalho’; ‘fez uma
revisão’, ‘deu uma olhada’ etc.

Além do Escopo: processo até então visto nesta seção, Halliday (2004: 192) também declara
a existência do Escopo: entidade. Nesse sentido, o Escopo pode se referir a “uma entidade
que existe independentemente do processo, mas que indica o domínio sobre o qual o processo
acontece”. Veja-se a oração seguinte:

O gavião cruzou a montanha e cagou na cabeça
do peregrino.

Ator Pr: Material Escopo
Tabela 6

No exemplo, nota-se que o grupo nominal ‘a montanha’ não sofre a ação do processo; antes, é
uma entidade que existe independentemente do ato de ‘cruzar’, expressando o domínio sobre
o qual esse processo ocorre. Um exemplo apontado por Halliday (2004) é ‘Ele toca piano’. A
gramática percebe o piano como uma entidade que tem uma existência independente e que
não sofre as consequências do ato de tocar. Isso é diferente quando se diz ‘polir/afinar/mover
o piano’.

Por último, é importe destacar a dificuldade que muitas vezes se tem na distinção entre
Escopo e Meta (Halliday 2004: 194):

[...] nem sempre é fácil distinguir um Escopo de uma Meta: ambos são
possíveis interpretações de um grupo nominal seguindo o grupo verbal
servindo como Processo. Semanticamente o Escopo não é, em qualquer
sentido óbvio, um participante no processo – ele não está diretamente
envolvido no processo no sentido de realiza-lo, sendo afetado por ele ou se
beneficiando dele; mas gramaticalmente o Escopo é tratado como se fosse
um participante.

Neste trabalho, o enfoque está sobre a categoria Escopo: processo em que o processo é
realizado por um verbo deslexicalizado. Serão analisadas, em específico, construções com os
verbos ‘dar’ e ‘fazer’.

3. Metodologia
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O primeiro autor deste artigo está em fase de construção de um corpus pessoal do português
brasileiro. Esse corpus faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido na UEPB, visando
uma descrição sistêmico-funcional da transitividade do português brasileiro e uma
consequente contribuição para o seu ensino na escola e na universidade.

No momento, o corpus conta com uma média de 150 mil palavras, com textos pertencentes
aos oito tipos de processos sociossemióticos apontados por Matthiessen et al. (2010: 221) em
seu modelo para uma tipologia textual: expor, reportar, recriar, compartilhar, fazer,
recomendar, habilitar e explorar (ver Figura 1). Apesar de ainda ser considerado pequeno
(portanto não representativo diante do objetivo do projeto), o corpus já dispõe de textos
pertencentes a cada uma das quatro regiões dos oito processos sociossemióticos (monólogo-
escrito, monólogo-falado, diálogo-escrito e diálogo-falado).

Figura 1: Tipologia textual de Matthiessen et al. (2010) com base em Ure.

Diante do corpus, procurou-se analisar as orações com o verbo ‘dar’ seguido de Escopo. Para
facilitar o trabalho, foi usado o concordanciador SysConc, de Canzhong Wu, versão 1.4.0.
Esse software auxiliou na busca do padrão ‘dar (e suas conjugações) + Escopo’.
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Após configurar o concordanciador para fazer uma busca por orações com o verbo ‘dar’ e
suas conjugações, obteve-se um total de 394 ocorrências, como consta na Figura 2.

Figura 2: Ocorrências da busca pela palavra ‘dar’.

Depois disso, foi necessário fazer uma escolha manual por aquilo que de fato interessava, pois
algumas palavras não eram verbos (por exemplo, o pronome ‘desse’, que o software
confundiu com a 3ª pessoa do singular do pretérito do subjuntivo), outras tinham seu sentido
pleno (como, por exemplo, ‘dar um livro para João’) e outras eram expressões
fixas/cristalizadas (como ‘dar no pé’, ‘dar conta’, ‘dar pena’, ‘dar ideia’ etc.). Assim, o corpus
ofereceu um total de 140 ocorrências com a construção ‘dar + Escopo’ (ver Figura 3).

Figura 3: Orações com Escopo.
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Com o verbo ‘fazer’, foram encontradas 623 ocorrências. Para se chegar às orações que
interessavam ao estudo, foram excluídas, também, as ocorrências com o verbo ‘fazer’ pleno
(por exemplo, ‘[...] fazendo o menino soldar um fio’, ‘o que eu faço me faz feliz’) e as
ocorrências com expressões cristalizadas (‘fazer conta’, ‘fazer de conta’, ‘fazer questão’ etc.).
Após esse recorte, restaram 256 ocorrências. Assim, para este trabalho, foram identificadas
396 orações com o padrão ‘dar/fazer + Escopo’.

Diante disso, buscaram-se os padrões mais recorrentes indicativos de possíveis funções do
Escopo no português. Em vista desses procedimentos, a presente pesquisa é do tipo descritiva,
exploratória e qualitativa. A seção seguinte demonstra alguns achados.

4. Análise

Com o verbo ‘dar’, nas suas 140 ocorrências, a forma infinitiva é a mais recorrente, com
uma frequência de 34,29%. Analisando as palavras mais recorrentes à esquerda e à direita
(Key Words in Context), verifica-se que os artigos estão entre as palavras mais usadas após o
verbo ‘dar’: ‘uma’ (19 ocorrências), ‘um’ (17 ocorrências), ‘o’ (7 ocorrências), ‘a’ (5
ocorrências) e ‘uns’ (4 ocorrências). Com um olhar para a segunda palavra à direita do verbo,
notam-se construções do tipo: ‘dar uma facada’, ‘dar um exemplo’, ‘dar aula pra’, ‘dar um
banho’ etc. (ver Figura 4).
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Figura 4: Concordância com o verbo ‘dar’ (Key Words in Contexts).

O verbo ‘fazer’ seguiu esse padrão. O infinitivo contou com 36,92% de ocorrência e os
artigos ‘uma’, ‘um’, ‘o’ e ‘a’ (nesta ordem) foram as quatro palavras mais recorrentes logo
após o verbo.

Analisando o contexto e os padrões gramaticais, foram identificados três contextos
propícios ao uso de um verbo deslexicalizado seguido de Escopo: um em que os registros são
falados e/ou informais, que possibilita um entendimento diferente (talvez melhor) do
fenômeno representado; outro para manter a coesão do texto; e outro para especificar o
processo em termos de quantidade e qualidade1.

4.1. O escopo em registros falados e/ou informais

Construções com o verbo ‘dar’ e ‘fazer’ seguidos de Escopo são identificadas de
maneira mais proeminente em registros falados (não importando o fato de ser monólogo ou
diálogo) e em registros informais. Ver exemplos (1-5):

1 Assim... eu dei uma mexida bem forte com isso aqui... (bate-papo falado)
2 Dá uma andada que vc se aproxima delas. (co-operação – respostas do yahoo)
3 vou dar uma fugida da Safer de vez em quando... (de um blog)
4 Pra eles fazer um visita (bate-papo falado)
5 Então você tá fazeno o trabalho da empregada, não é? (bate-papo falado)

Esses exemplos demonstram registros que não exigem uma linguagem especializada. São
mais frequentes o uso da construção ‘dar + Escopo’ em tipos de textos como bate-papo
(falado ou escrito), blog e quadrinhos. Mas isso não exclui a possibilidade de serem
encontradas ocorrências dessa construção em, por exemplo, reportagens (mas, principalmente,
reportagens com um registro menos formal) e entrevistas.

6 Estamos fazendo uma homenagem a um patrimônio nacional (Reportagem)
7 Eu me pergunto quantos não fizeram escolhas sem olhar pra si mesmos. (Entrevista)

Mesmo em tipos de textos especializados, como discursos, são encontradas essas construções.
É o caso do exemplo (8) no discurso da presidenta Dilma:

8 Por isso, estamos fazendo um esforço redobrado nesta área. (Discurso )

Essa relação entre registro formal e registro informal para o uso de ‘dar/fazer + Escopo’ ainda
é constatada ao consultar outros corpora. Consultou-se, para isso, o C-ORAL-BRASIL I
(Corpus de referência do português brasileiro falado informal), com 139 arquivos e 208.130
palavras (Raso e Mello, 2012) e os textos científicos/acadêmicos do domínio das Ciências
Exatas e da Terra do corpus Lácio-Web. Ao procurar a construção ‘dar um/uma’ (uma
construção bastante recorrente com o uso do Escopo, como consta na Figura 4) no C-ORAL-
BRASIL I, foram encontradas 47 ocorrências. Dentre elas, tem-se:

9 Xá eu dar uma conferida lá dentro.

1
As três possibilidades podem coexistir.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3679



10 [...] precisava dar um jeito.
11 [...] dar umas buscada.
12 [...] pra dar uma olhada ni mim.
13 Acho que eu vou dar uma descansada.

Já no Lácio-Web, no domínio pesquisado foram encontrados 167 textos científicos entre
teses, dissertações, livros, artigos, projetos etc., totalizando 1.302.404 palavras/tokens. Nesse
corpus – muito maior que o C-ORAL-BRASIL I – foram encontradas apenas 21 ocorrências
ao buscar a mesma construção ‘dar um/uma’ no concordanciador SysConc. Dentre essas
ocorrências, podem-se citar:

14 [...] de modo a dar uma resposta efetiva ao problema.
15 [...] o setor que necessita, e pode, dar uma grande contribuição é o de matérias primas.
16 [...] permite determinar o volume de argila disponível e dar uma idéia do grau e variação da mesma.

Ainda assim, dessas 21 ocorrências, 13 pertencem a um único texto (tese), exatamente aquele
em que há transcrições de falas de professores. Dessas 13 ocorrências na tese, seis são das
falas dos professores. Exemplos:

17 Agora é bem verdade que você até pode dar um escorregão.
18 Não seria mais dar um impulso.
19 Eu tentei dar uma mudada no assunto que a gente está trabalhando.
20 Aí, você tem que dá uma cortada.

Proporções semelhantes são encontradas com o verbo ‘fazer’. Portanto, nota-se que o verbo
deslexicalizado seguido de Escopo é característico de textos pertencentes a um registro falado
(ou escrito) informal. Em textos científicos ou que exigem a variedade padrão do português
brasileiro essa construção é encontrada em número limitado.

4.2. O Escopo e a manutenção da coesão textual

Em certas instâncias de uso da língua, o uso do Escopo parece ser necessário a fim de que se
mantenha a coesão do texto. Veja-se o exemplo (21) a seguir:

21 Técnicos de saúde e segurança pública analisaram, no ano passado, amostras de sangue de 1.073 pessoas
assassinadas na cidade de São Paulo: 41% delas indicavam presença de álcool. Esse mesmo teste já tinha sido feito
em 2004, apresentando resultado quase idêntico (45%).

No trecho citado, percebe-se que ‘fazer um teste’ aparece em sua forma passiva: ‘esse mesmo
teste já tinha sido feito’. Nesse caso, o grupo nominal ‘esse mesmo teste’, que tem por núcleo
o nome ‘teste’, é disposto no início da sentença, mantendo coesão com o que foi dito no
período anterior (o ato de testar/analisar). Diante do que é dito anteriormente, e considerando
a coesão do texto, poderia causar estranheza no português uma construção sem o Escopo e
sem outros artifícios que asseguram a coesão. Imagine-se, por exemplo, a seguinte
possibilidade: ‘Técnicos de saúde e segurança já testaram amostras de sangue em 2004,
apresentando resultando quase idêntico (45%)’.

Outro caso semelhante demonstra esse uso do Escopo:

22 A modernidade tem o ser cosmopolita como único caminho para a realização profissional e pessoal. É curioso ver
isso a partir de uma cidade pequena. Tem gente que sai daqui e, quando volta nos feriados, traz o bom carro que
comprou, fala da bela casa. A maioria volta para cá assim que se aposenta. Tem algo nesse regresso, e não sei se há,
de fato, uma necessidade de sair tão autêntica. Hoje é até mais fácil ter contato com tudo sem ter de morar em uma
grande cidade. Claro que morar em São Paulo é uma experiência importante. As opções na verdade precisam passar
por você. Eu me pergunto quantos não fizeram escolhas sem olhar pra si mesmos. Mesmo os grandes autores que
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são do interior passaram pelos grandes centros. E muitos trabalhando no serviço público, o que diz muito sobre o
país e sua literatura.

Caso a oração constituída de Escopo fosse reescrita com um verbo pleno, poder-se-ia ter a
seguinte construção: ‘eu me pergunto quantos não escolheram [morar em outras cidades...]
sem olhar para si mesmos’. Nesse caso, a ideia de morar em outras cidades seria trazida à tona
sem necessidade, dado o contexto que o antecede. Dessa forma, nominalizando o verbo
‘escolher’, o objeto escolhido (além de outras ideias que não foram definidas, visto que se tem
‘escolhas’, no plural) parece ser levado para o nome.

O exemplo (23) ainda demonstra esse uso do Escopo, mas dessa vez usando a passiva, dada a
intenção do falante em topicalizar o nome ‘batida’, o que seria impossível caso fosse usado o
verbo ‘bater’, e não ‘dar a tal batida’.

23 Os olhos de Clara vão direto para a tal batida leve que ela o viu dar mais cedo.

Esses exemplos demonstram que a opção pelo Escopo que forma uma unidade semântica com
um verbo deslexicalizado contribui para a unidade coesiva do texto a partir da nominalização
de um verbo e a consequente possibilidade de omissão de seu objeto.

4.3. Especificação do nome

O uso do Escopo ainda permite uma especificação do fenômeno interpretado, coisa que é
dificultada com o verbo pleno.

24 Quando a gente consegue dar esse salto, a gente deu um puta salto...
25 Dá uma olhadinha rápida no meu perfil.
26 Fernando não a vê nem ouve. Está nervoso e, numa marcha a ré para sair, dá uma batidinha leve numa barra de

ferro ou fradinho de concreto.
27 Foi aí que ele me deu uma baita surra e me jogou pra fora da casa.
28 Acho bom, porque procura dar ao futebol uma dinâmica mais racional.
29 Cristiano! Que bom te ver, você tá tão assediado, deixa eu dar logo um beijo e meus parabéns, de coração!

Nestes exemplos, fica clara a especificação (esse, uma, um) do nome, inclusive o
classificando e qualificando por meio de adjetivos (rápida, leve, racional) e por meio do
diminutivo. Caso usado o verbo pleno, é fato que a expressividade seria diminuída. Os
exemplos (30) e (31) demonstram os falantes recorrendo ao uso de ‘dar + Escopo’ para se
expressar de outra maneira, em que a especificação do nome parece ser o propósito do uso da
construção aqui estudada.

30 A: Por que a menina tá toda mordida? || B: Mordida? || A: Sim. mordida de muriçoca. || B: Ahhhh, entendi. (pausa)
E muriçoca morde? || A: (risos) A muriçoca PICA. || B: (risos) A muriçoca O QUÊ? || A: Ela pica!!! || B: Ela o
quê? [na intenção de que A fale apenas a palavra ‘pica’, tabuísmo significando ‘pênis’] || A: Ahhhh, deixa de
abuso. || B: Não, a muriçoca o quê? || A: Pica, dá umas picada na menina.

31 A gente sempre reza antes do show... sempre dá aquela rezadinha gostosa.

5. Considerações finais

Com a análise aqui exposta, confirma-se, de maneira preliminar, a ideia de que a gramática,
ao demonstrar mudanças de escolhas sistemáticas, realiza significados diferenciados.
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A discussão demonstra que a opção pelo Escopo formando uma unidade semântica com um
verbo deslexicalizado permite (i) nominalizar o verbo, possibilitando sua especificação e
consequentemente maior poder de expressão e (ii) conferir coesão ao texto por meio da
recorrência a nominalizações de ações já expressas no texto. Isso é feito, principalmente, em
um contexto informal e/ou falado.

Este estudo ainda é preliminar, e muito ainda será feito, mas acredita-se que um passo a mais
foi dado na tentativa de abordar esse aspecto da língua portuguesa com maior ênfase.
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