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RESUMO 

 

 Neste trabalho, propomos os modelos de lexicalização para Português 

Brasileiro (PB), a partir da análise de verbos de movimento dessa língua. Temos como 

base teórica o estudo realizado por Leonard Talmy (2000b) sobre os padrões de 

lexicalização das línguas. Conforme esse estudo as línguas se dividem em dois grupos, 

o grupo das línguas verb-framed, traduzido como “frame no verbo” e o das línguas 

satellite-framed, traduzido como “frame no satélite”, conforme Santos Filho (2013). 

Talmy (2000b) propõe que o PB, assim como o Espanhol, faz parte do grupo das línguas 

LFV, isto é, línguas com o frame no verbo. Isso significa que a informação quanto à 

TRAJETÓRIA do evento de movimento é expressa somente no verbo principal da 

sentença, sendo que as informações referentes ao modo como ocorre o evento são 

expressas por outros elementos sintáticos como verbos, advérbios, etc. Com base no 

corpus coletado e posterior análise, observamos que existem exemplos de verbos do 

PB que se comportam de maneira aproximada a verbos das línguas LFS, isto é línguas 

com o frame no satélite. Em nossa análise dos dados chegamos a quatro padrões de 

lexicalização de verbos do PB, que codificam não só o elemento semântico de 

Trajetória, mas também outros elementos semânticos como o Modo, a Figura e o 

Fundo. Dessa forma, atentamos para o fato de que a tentativa de enquadrar o PB 

como uma língua LFV deve ser problematizada, já que existem verbos nessa língua que 

divergem do modelo canônico de lexicalização das línguas com frame no verbo. 

 

Palavras-chave: verbos de movimento, modelos de lexicalização, LFV. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 In this paper, we propose models of lexicalization for Brazilian Portuguese (BP) 

for motion verbs, from the analysis of motion verbs in this language. Our theoretical 

basis is the study by Leonard Talmy (2000b) on the patterns of lexicalization of 

languages. According to that study the languages are divided into two groups, the 

group of verb-framed languages and satellite-framed languages. Talmy (2000b) 

proposes that the BP, and the Spanish, are part of the verb-framed language group, 

this means that the information about the PATH of the motion event is expressed only 

in the main verb of the sentence, and the information that how the event occurs are 

expressed by other syntactic elements such as verbs, adverbs, etc. Based on the corpus 

collected and subsequent analysis, we observed that there are examples of BP verbs 

that behave approximately as the verbs of a satellite-framed language. In our analysis 

we arrive at a total of four lexicalization patterns of BP verbs encoding not only the 

semantic element of Path, but also other semantic elements such as the Manner, 

Figure and Ground. Thus, we conclude that the attempt to frame the BP as a verb-

framed language have to be problematized, because there are verbs in this language 

that differ from the canonical model of lexicalization of verb-framed languages. 

 

Keywords: motion verbs, model of lexicalization, verb-framed language.  
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There's a lady who's sure all that glitters is gold 
And she's buying the stairway to heaven 
When she gets there she knows if the stores are all closed 
With a word she can get what she came for 
And she's buying a stairway to heaven 
 
There's a sign on the wall, but she wants to be sure 
'Cause you know sometimes words have two meanings 
In a tree by the brook there's a songbird who sings 
Sometimes all of our thoughts are misgiven 
 
Oh, it makes me wonder 
Oh, it makes me wonder 
… 
 
STAIRWAY TO HEAVEN 
LED ZEPPELIN  

 

Living easy, livin' free 
Season ticket, on a one way ride 
Asking nothing, leave me be 
Taking everything in my stride 
Don't need reason, don't need rhyme 
Ain't nothin' that I’d rather do 
Going down, party time 
My friends are gonna be there too 
 
I'm on the highway to hell 
On the highway to hell 
… 
 
HIGHWAY TO HELL 
AC/DC 

 

Ticking away the moments that make up a dull day 
You fritter and waste the hours in an off hand way 
Kicking around on a piece of ground in your home town 
Waiting for someone or something to show you the way 
 
Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain 
You are young and life is long and there is time to kill today 
And then one day you find ten years have got behind you 
No one told you when to run, you missed the starting gun 
… 
 
TIME 
PINK FLOYD 
 
… 
Então me abraça forte 
E me diz mais uma vez 
Que já estamos distantes de tudo 
Temos nosso próprio tempo 
Temos nosso próprio tempo 
... 
 
TEMPO PERDIDO 
LEGIÃO URBANA
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1. INTRODUÇÃO  

 

  Neste trabalho1 iremos analisar as tipologias propostas por Talmy (2000b) para 

os verbos de movimento, e na sequência buscaremos aplicar essas tipologias ao 

Português Brasileiro (PB) de modo a investigarmos, se seria válido ou não, o 

enquadramento das línguas românicas, mais especificamente do PB, dentro das 

chamadas línguas verb-framed, doravante LFV. 

 O esperado que ocorra, segundo a teoria, é que o PB se comporte de acordo 

com as características das LFV, e isso parece confirmar-se após as análises de nossos 

dados. A coleta dos dados foi realizada através do Google, utilizando para tanto a 

ferramenta de busca deste site2.  

 É importante que se deixe claro que nosso trabalho irá centrar-se mais na 

discussão da teoria talmyana dos eventos de movimento e dos modelos de 

lexicalização, do que na própria análise de dados. Esse não foi um objetivo sem 

fundamento, pois é necessário que se faça saber que não há um número considerável 

de bibliografia que trate do tema em PB, o que vem justificar nossa posição enquanto 

‘divulgador’ da teoria para um público de interessados, que ainda é restrito. Foi, 

portanto, com o intuito de instigar a pesquisa nessa área que nos interessamos em 

abrir esse espaço de discussão. 

Em nosso trabalho, apontaremos para o fato da existência de alguns verbos no 

PB que se comportam, em alguns aspectos, como verbos das chamadas línguas 

satellite-frames, doravante LFS. Para enriquecer essa discussão, citamos outros 

estudos que também ressaltam a ocorrência de variação tipológica nas LFV. 

Por exemplo, em línguas com variação tipológica, como o Basco (IBARRETXE-

ANTUÑANO, no prelo), observou-se o uso da estrutura lexical que caracterizaria a 

tipologia das línguas com frame no satélite. Para o caso de línguas com frame no 

verbo, dentre as quais, a princípio, incluir-se-ia o Basco, a informação sobre o core-

                                                 
1 É importante dizer que esse trabalho é resultado de um longo percurso de pesquisa. Iniciamos o 
estudo sobre os verbos de movimento em agosto de 2011, quando do início da vigência de minha 
segunda bolsa de pesquisa financiada pelo CNPq. A pesquisa deu-se continuamente até o presente 
momento, tornando-se objeto de estudo para o TCC. Este é, portanto, o resultado das discussões 
desenvolvidas nos últimos dois anos, e tem por objetivo contribuir, de alguma maneira, para que a 
teoria de Talmy venha a ser conhecida e estudada por outros pesquisadores.   
2
 Na metodologia detalharemos o procedimento de busca dos verbos de movimento que foram objeto 

de nossa análise. 
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schema, i.e. a informação semântica referente à Trajetória do evento de movimento é 

expressa no verbo principal da sentença. Já nas LFS a Trajetória é expressa por 

satélites. É com base na forma como as línguas lexicalizam a Trajetória que Talmy irá 

distinguir dois grupos de línguas; de um lado o grupo de línguas com frame no verbo, 

que lexicalizam a Trajetória no verbo, e de outro, o grupo das línguas com frame no 

satélite, que lexicalizam a Trajetória em satélites. 

Na segunda seção do nosso trabalho disporemos algumas noções preliminares, 

antes de iniciarmos de fato a discussão a respeito da teoria de Talmy, observando, de 

maneira introdutória, o que caracteriza as línguas com frame no verbo e as línguas 

com frame no satélite. Nesta seção disporemos ainda os objetivos principais do 

presente estudo.  

A terceira seção terá como foco a discussão teórica de dois pontos 

importantíssimos da teoria de Talmy: os eventos de movimento e as tipologias. Esses 

dois aspectos da teoria serão discutidos separadamente e serão aprofundados de 

modo a embasar o leitor no entendimento da teoria talmyana. A partir disso 

poderemos aplicar os conceitos teóricos à análise dos dados coletados.  

 Esse será o objeto que será tratado na seção seguinte, na qual estabeleceremos 

a metodologia para, na sequência, analisarmos os dados coletados. Por fim, na 

conclusão disporemos nossos apontamentos referentes ao trabalho desenvolvido, 

deixando claro que se trata apenas de um trabalho introdutório que precisaria 

continuar a ser desenvolvido em outro âmbito de pesquisa.  

 Nossa pesquisa, portanto, buscará discutir e problematizar a tipologia talmyana 

no que se refere ao PB para mostrar que apesar de ser uma língua do tipo LFV, há 

exemplos de verbos que se comportam como o das LFS, como é o caso de subir e 

descer.   

Por fim, é importante que se diga que o estudo dos eventos de movimento e 

dos verbos de movimento, sob a perspectiva da Linguística Cognitiva, é extremamente 

interessante, pois revela as formas como as línguas verbalizam um evento de 

movimento, além do que, demonstra como a cognição humana é capaz de estruturar 

as experiências sensório-motoras utilizando modelos lexicais diferentes.  
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2. LÍNGUAS COM FRAME NO VERBO E COM FRAME NO SATÉLITE: NOÇÕES 

PRELIMINARES 

 

 Muitas vezes, ao fazermos uso da linguagem verbal, não nos damos conta da 

complexidade que está por trás de uma simples frase, ou ainda, não atentamos para os 

processos cognitivos que acionamos a cada interação. Além disso, não sabemos até 

que ponto é a linguagem que dá origem ao pensamento ou se, ao contrário, o 

pensamento é que cria a linguagem (cf. SAPIR (1941), WHORF (1939; 1941), CHOMSKY 

(1975), SLOBIN (1991; 1996a), PINKER (2002)). Apesar das inúmeras divergências 

teóricas quanto à linguagem, observamos que expressar linguisticamente a experiência 

de movimento é essencial em qualquer língua. Todas as línguas que foram estudadas 

até hoje dão conta dessa experiência, diferindo apenas nas estratégias linguísticas 

usadas para isso (CIFUENTES FÉREZ, 2008, p.2). 

 As línguas diferem no modo como representam a cena de um evento de 

movimento. Em alguns casos o foco do falante de determinada língua pode ser o de 

descrever a trajetória do evento, e, em outros casos, o falante pode representar a cena 

dando relevo ao modo como ocorre o evento. Essa diferença de ‘foco espacial’ 

resultará em tipos diferentes de materializações linguísticas para um mesmo evento de 

movimento, dependendo de como cada língua irá ‘perceber’ esse evento (CIFUENTES 

FÉREZ, 2008, p. 2). 

 Os eventos de movimento vêm sendo alvo de vários estudos, ao longo dos 

últimos vinte anos (cf. CHOI, S., & BOWERMAN, M. (1991), IBARRETXE-ANTUÑANO 

(2003), WILKINS (2003)). Um dos motivos para isso deve-se, em grande parte, 

conforme Beavers et all (2008), às  tipologias de Leonard Talmy (1985, 2000a, 2000b), 

que, para tratar dos eventos de movimento, propôs a divisão das línguas em dois 

grandes grupos tipológicos: o das línguas com frame no verbo e o das línguas com 

frame no satélite.3 O critério norteador da tipologia talmyana foi o de procurar 

conhecer como as línguas lexicalizam a trajetória do evento de movimento. Com a 

proposta das tipologias de Talmy (1985, 2000a, 2000b), abriu-se campo para uma 

                                                 
3
 Esse assunto será discutido mais detalhadamente na seção 3.4, assim como a proposta tipológica 

anterior de Talmy, que irá resultar em três modelos de lexicalização das línguas. Diferentemente da 
proposta dual entre LFV e LFS, a tipologia precedente partia da análise dos elementos semânticos que 
caracteristicamente eram lexicalizados no verbo. 
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gama de estudos que, ao analisar diversas línguas, descobriram formas de lexicalização 

da trajetória do evento de movimento até então desconhecidas. 

 Esses estudos sobre as tipologias das línguas, que ganharam impulso com as 

pesquisas de Talmy, fizeram ver que existem tipos de lexicalização que não se 

enquadram perfeitamente nas tipologias propostas inicialmente por ele, daí 

resultando a necessidade de reformulação da teoria sobre os eventos de movimento 

(BEAVERS et all, 2008, p. 2).   

 Propostas de reformulação da teoria foram feitas por autores como Slobin 

(2004). Ao observar a existência de línguas que não podiam ser facilmente fixadas 

dentro da tipologia dual de Talmy, Slobin (2004) propôs outra tipologia, a das 

equipollently-framed languages, que daria conta de línguas que possuíssem as 

características tanto das LFV, quanto das LFS, não havendo, nesse caso, 

preponderância de um modelo tipológico sobre o outro (CIFUENTES FÉREZ, 2008, p. 

41). Isso significa dizer que línguas equipollently-framed marcam a trajetória do evento 

de movimento seja em um verbo, seja em um satélite4.  

 Essas duas maneiras de lexicalizar a trajetória do evento de movimento serão 

aprofundadas nas próximas seções, como também a proposta anterior de Talmy de 

dividir as línguas em três tipologias baseadas na análise dos componentes semânticos 

expressos no verbo de movimento. 

Neste trabalho iremos analisar mais detidamente as tipologias propostas por 

Talmy (2000b), já que a nossa proposta é discutir e problematizar a teoria desse autor, 

e por isso deixaremos em aberto as questões levantadas por Slobin (2004) quanto às 

línguas equipollently-framed. Porém, da mesma forma como alguns autores já 

propuseram (cf. IBARRETXE-ANTUÑANO no prelo, BEAVERS et all, 2008) estaremos 

prontos a problematizar a tipologia talmyana caso ela pareça não dar conta de 

aspectos do PB.   

 

                                                 
4
 Segundo Talmy (2000b, p.102), o satélite seria “a categoria gramatical de qualquer constituinte outro 

que não um complemento SN ou preposicional que está em relação de irmandade com a raiz do verbo” 
(TALMY, 2000b, p. 102 tradução nossa). No original “the gramatical category of any constituent other 
than a noun-phrase or prepositional-phase complement that is in a sister relation to the verb root.”  
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Em estudos como os de Ibarretxe-Antuñano (no prelo) observou-se, através de 

testes, que os falantes do Basco, língua com frame no verbo, descrevem os eventos de 

movimento com mais detalhes do que os falantes de Espanhol, também LFV, isto é, a 

cena do evento de movimento é linguisticamente mais elaborada em basco, incluindo 

informações tanto do Modo como ocorre o evento, quanto da Trajetória realizada 

nesse evento.  

Os verbos de modo são pouco comuns no modelo das LFV, sendo que 

geralmente essa informação semântica aparece enquanto informação adicional, 

chegando muitas vezes a não ser expressa. Isso gera, portanto, um problema para a 

tipologia já que o Basco não usa somente as estratégias comuns às LFV, mas também 

usa as estratégias de outras línguas como o Inglês, língua LFS. Dessa forma, surge a 

questão: como as tipologias devem lidar com línguas que apresentam variação quando 

o esperado era que se comportassem segundo o padrão de um único modelo 

tipológico?  

Esse é um ponto a ser aprofundado em outra oportunidade, no momento o que 

buscamos analisar é se o PB pode ser uma dessas línguas que oscilam de uma tipologia 

a outra, ou se ao contrário, o PB se comporta de modo geral como uma LFV, conforme 

previsto na teoria de Talmy. 

É importante, antes de darmos prosseguimento a essa discussão, esclarecer 

quais são os objetivos do presente trabalho. O nosso estudo deverá centrar-se nas 

seguintes questões: i) o que são eventos de movimento, segundo Talmy; como a teoria 

se desenvolveu com relação a esse aspecto; ii) o que caracteriza cada tipologia 

proposta por Talmy (2000b), desde a primeira proposta tipológica realizada em sua 

dissertação até a “two-way-typology”, estágio mais recente da teoria geral dos eventos 

de movimento; iii) e em qual modelo de lexicalização o PB pode ser (a princípio) 

enquadrado, se enquanto língua com frame no verbo ou língua com frame no satélite. 

Portanto, o que procuramos saber é se de fato o PB se comporta como uma LFV, ou se 

existem casos em que o PB pode expressar um evento de movimento da mesma 

forma, ou de forma aproximada, a uma LFS, demonstrando com isso que há variação 

de lexicalização dentro de sua estrutura.  
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3. EVENTOS DE MOVIMENTO E TIPOLOGIA TALMYANA  

 

 

3.1. A TEORIA DOS MODELOS DE LEXICALIZAÇÃO  

  

 Os modelos de lexicalização de Talmy partem do estudo das relações 

sistemáticas observadas na língua entre o significado e a expressão de superfície.  Para 

Talmy (2000b), é possível isolar os elementos separadamente, tendo de um lado o 

domínio do significado e de outro o domínio da expressão de superfície. No primeiro 

caso, entrariam elementos semânticos como Movimento, Trajetória, Figura, Fundo, 

Causa e Modo, e no segundo entrariam os elementos de superfície como as classes 

gramaticais, os afixos, as sentenças subordinadas, as adposições e o satélite.   

 O papel do semanticista, ao analisar os verbos de movimento, é o de examinar 

quais elementos semânticos são expressos por quais elementos linguísticos. Talmy 

deixa claro que essa relação não se dá de um para um, ou seja, uma combinação de 

elementos semânticos pode ser expressa por um único elemento linguístico, ou ainda, 

um único elemento semântico pode ser expresso por mais de um elemento linguístico. 

Como exemplo, podemos citar o verbo de movimento (elemento de superfície) em PB 

andar, que codifica a informação acerca do Modo como esse evento ocorre e ao 

mesmo tempo codifica o elemento de Movimento (Motion na terminologia de Talmy). 

 Em Inglês a informação sobre a Trajetória do evento de movimento pode ser 

codificada por verbos e por satélites do verbo, isto é, por dois elementos linguísticos 

diferentes (p.e. verbo to exit e satélites como out, into, away, etc.) (CIFUENTES FÉREZ, 

2008, p. 23-24). 

 Para Talmy, a observação da relação entre significado e forma linguística torna 

possível a seriação dos princípios universais, fazendo emergir, a partir disso, os 

padrões tipológicos das línguas (CIFUENTES FÉREZ, 2008, p. 24). Sendo assim, o que 

Talmy (2000b, p. 21) procura demonstrar é se as línguas exibem uma variedade de 

modelos ou padrões, um pequeno e comparativo número de modelos ou um único 

modelo de lexicalização.  
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 Para compreender como ocorre essa relação entre significado e expressão de 

superfície, Talmy (2000b) propôs duas direções possíveis de análise.  Uma das direções 

focaliza uma única entidade de superfície (p.ex. um verbo), observando quais são as 

entidades semânticas que podem ser expressas nela (cf. Talmy, 1972). Outra direção é 

a que focaliza uma entidade semântica particular, observando em quais elementos de 

superfície ela é lexicalizada.  

 A escolha de uma dessas direções leva a resultados distintos. A primeira 

direção leva a uma tipologia que classifica três formas diversas de lexicalização, que é 

“a associação direta de certos componentes semânticos com um morfema particular” 

(TALMY, 2000b, p. 23)5. Essa primeira formalização, denominada three-way typology 

por Talmy (2000b), e traduzida como tipologia de três vias, toma a raiz do verbo como 

elemento de superfície, analisando os elementos semânticos expressos nele. Os 

modelos gerados por essa tipologia são: Movimento + Co-evento, Movimento + 

Trajetória e Movimento + Figura.  

 A segunda direção resulta na tipologia chamada por Talmy de two-way 

typology, e traduzida como tipologia de duas vias que, diferentemente do modelo de 

lexicalização anterior, observa quais os constituintes morfossintáticos que 

caracteristicamente codificam o componente semântico de Trajetória (Path) de um 

evento de movimento. Daí resulta duas classificações, a primeira é a de línguas em que 

o elemento semântico Trajetória é lexicalizado na raiz do verbo, são as chamadas 

línguas com frame no verbo, como o PB; e a segunda classificação é a de línguas que 

lexicalizam a Trajetória no satélite, nas línguas com frame no satélite, como é o caso 

do Inglês (CIFUENTES FÉREZ, 2008, p. 37). 

 Antes de apresentarmos mais detalhadamente as duas propostas tipológicas de 

Talmy revistas em Toward a Cognitive Semantics: Typology and Process in Concept 

Structuring (2000b), além da primeira tipologia que encontramos na sua dissertação 

Semantic Structures in English and Atsugewi (1972), é interessante que retomemos os 

principais aspectos dos estudos de Talmy no que diz respeito a sua teorização sobre os 

eventos de movimento, que é na realidade a base para toda a formulação da teoria. 

 

 
                                                 
5
 No original: “the direct association of certain semantic components with a particular morpheme.” 
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3.2. EVENTOS DE MOVIMENTO: DA SITUAÇÃO DE TRANSLAÇÃO (TRANSLATORY 

SITUATION) AO EVENTO DE ENQUADRAMENTO (FRAMING EVENT) 

 

 A maioria dos estudos sobre os eventos de movimento produzidos hoje fazem 

referência aos estudos de Talmy, que ao longo dos anos, desde a sua dissertação 

Semantic Structures in English and Atsugewi (1972), vem aprimorando as terminologias 

e aplicando outras abordagens àquilo que é a sua maior contribuição para a área da 

linguística: a análise da estrutura do evento de movimento e a teoria dos modelos de 

lexicalização (TALMY, 2005, p.1).  

 Em sua primeira proposta teórica, Talmy (1972) comparou a estrutura do Inglês 

com a do Atsugewi, uma língua polissintética da Califórnia, e com o Espanhol. Desde 

seu primeiro trabalho, Talmy não se valeu da abordagem gerativa de análise das 

estruturas sintáticas profundas, já que este método se mostrava insuficiente para dar 

conta da sua proposta que era a de focalizar um nível semântico mais profundo, i. e. “a 

noção de situação de translação” (TALMY, 1972, p. 10)6. 

 Uma “situação de translação” (translatory situation) diz respeito a “um objeto 

se movendo ou localizado em relação a outro objeto” (TALMY, 1972, p. 10)7, e é 

decomposta em uma estrutura fixa de quatro componentes semânticos. São eles: 

 

a) FIGURA (F): “o objeto que é considerado em movimento ou localizado em relação a 

outro objeto” (TALMY, 1972, p. 10)8   

b) FUNDO (G): “o objeto em que um primeiro objeto é considerado em relação de 

movimento ou localizado” (TALMY, 1972, p. 10)9  

c) DIRECIONAL (D): “diz respeito a como um objeto é considerado em movimento ou 

localizado em relação a outro objeto” (TALMY, 1972, p. 10)10  

                                                 
6
 No original: “the notion of translatory situation” 

7
 No original: “one object moving or located with respect to another object”  

8
 No original: “the object which is considered as moving or located with respect to another object”  

9
 No original: “the object with respect to which a first object is considered as moving or located”  

10
 No original: “the respect with which one object is considered as moving or located to another object”  
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d) MOTRIZ (M): “estado de um objeto ao se mover ou ao estar localizado quando 

considerado em relação a outro objeto” (TALMY, 1972, p. 11)11   

 

 

 A estrutura da “situação de translação” foi representada por Talmy (1972, p. 

13) da seguinte maneira:  

 

 

FIGURA 1: A estrutura de translação (translator structure) proposta por Talmy (1972). 

 

 Nesta figura, o componente semântico indicado entre parênteses é 

especificado por um constituinte sintático (N = nome, V = verbo, P = preposição e N = 

nome) (TALMY, 1972, p. 13). O nódulo verbal (V) pode abrigar dois tipos particulares 

de verbos (MOVE/BEloc) que especificam os dois estados de movimento de uma 

estrutura de translação que seria ou quando há movimento ou quando há apenas a 

localização de um objeto em relação a outro. Nesse primeiro estudo, Talmy (1972) 

observou que o componente semântico MOTRIZ (M) pode se fundir com a FIGURA (F), 

no caso do Atsugewi, com o MODO (m), no caso do Inglês, e com o DIRECIONAL (D) no 

caso do Espanhol. Com base nesses conceitos, Talmy (1972) propôs três modelos de 

informação-disposição das línguas (Inglês, Espanhol e Atsugewi) de acordo com o tipo 

de fusão (chamada por Talmy de conflation) estabelecida com o verbo MOTRIZ. 

Portanto, no Inglês ocorreria a fusão do MOTRIZ com o MODO (Mm) no verbo, em 

                                                 
11

 No original: “the moving or located state which one object is considered to be in with respect to 
another object”  



19 
 

Espanhol ocorreria a fusão do MOTRIZ com o DIRECIONAL (MD) também no verbo e 

em Atsugewi ocorreria a fusão do MOTRIZ com a FIGURA no verbo raiz (TALMY, 1972, 

p. 299-300).  

 

 Nas décadas seguintes, Talmy (1985, 2000) apresentou a teoria dos Modelos de 

Lexicalização (Lexicalization Patterns), que reformula alguns dos conceitos trabalhados 

anteriormente. O Evento de Movimento, que antes era chamado de “situação de 

translação”, apresenta-se enquanto estrutura constituída por quatro componentes: 

FIGURA (FIGURE), MOVIMENTO (MOVE ou  BEloc), TRAJETÓRIA (PATH) e FUNDO 

(GROUND) (FORTIS, 2010, p. 3).  

 Uma situação contendo movimento ou que mantenha uma localização 

estacionária são igualmente eventos de movimento, e consistem basicamente em “um 

objeto (a Figura) movendo-se ou localizado em relação a outro objeto (o objeto 

referente ou Fundo)” (TALMY, 2000b, p. 25)12.  

 Os dois componentes do evento de movimento (FIGURA e FUNDO) não 

sofreram alterações significativas na teoria reformulada pelo fato de serem as 

conceptualizações mais básicas da cognição humana, no que se refere a relações 

espaciais. Talmy (2000b, p. 26) define a FIGURA como “um objeto móvel ou 

conceptualmente móvel cuja trajetória ou o lugar está em questão” (TALMY, 2000b, p. 

26)13, e FUNDO como “um enquadramento de referência, ou um objeto estacionário 

dentro de um enquadramento de referência, em relação ao qual a trajetória da figura 

ou o local em que ela está é caracterizado” (TALMY, 2000b, p. 26)14. Muitos estudos 

trabalham com as conceptualizações de Figura e Fundo (podendo ser usadas outras 

terminologias como trajector vs landmark, de Langacker (1987), target vs landmark, de 

Vandeloise (1986)) não só no que se refere aos eventos de movimento, mas também 

em outros aspectos linguísticos, como no campo das classes fechadas, no caso, por 

exemplo, das preposições (cf. DAMÁZIO, MOURA, 2011).  

                                                 
12

 No original: “one object (the Figure) moving or located with respect to another object (the reference 
object or Ground)” 
13

 No original: “a moving or conceptually movable object whose path or site is at issue”  
14

 No original: “a reference frame, or a reference object stationary within a reference frame, with 
respect to which the Figure’s path or site is characterized”  
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 Já os componentes TRAJETÓRIA e MOVIMENTO são elaborados de modo a dar 

conta de um número maior de relações observadas em um evento de movimento, 

como os casos de “movimento auto-suficiente” (self-contained motion) ou de 

associações com um Co-evento externo. A TRAJETÓRIA (antes DIRECIONAL) “é a 

trajetória seguida ou o local ocupado pelo objeto Figura com relação ao objeto de 

Fundo” (TALMY, 2000b, p. 26)15. Quanto ao MOVIMENTO, “se refere à presença per se 

de movimento ou de localização no evento” (TALMY, 2000b, p. 26)16. Somente esses 

dois estados são distinguidos nas línguas, ou quando há movimento (MOVE) ou 

quando há somente a localização de uma FIGURA em relação a um FUNDO (BEloc). Mais 

especificamente, o componente MOVIMENTO se refere à ocorrência (MOVE) ou não 

ocorrência (BEloc) de um movimento de translação. Mas, há também outros tipos de 

movimento que uma FIGURA pode exibir, como o movimento de rotação, de oscilação 

ou dilatação, isto é, movimentos em que a FIGURA não se move espacialmente. Além 

desses componentes internos, um evento de movimento pode estar associado a um 

Co-evento externo, que geralmente estabelece uma relação de MODO ou CAUSA 

(TALMY, 2000b, p. 26). Esses elementos semânticos são vistos claramente nos 

exemplos do Inglês adaptados de Talmy (2000b, p. 26). 

 

 

(1)          MODO                 CAUSA 

(1.a) MOVIMENTO    The pencil rolled off the table.   (2.a) The pencil blew off the table. 

            (F)        (M)    (T)     (Fd)         (F)         (M)   (T)    (Fd) 

     O lápis    rolou  fora   a mesa   O lápis  soprou  fora   a mesa 

   O lápis rolou para fora da mesa.      O lápis soprou para fora da mesa. 

 

(1.b) LOCALIZAÇÃO   The pencil lay on the table.       (2.b) The pencil stuck on the table. 

          (F)       (M)  (T)   (Fd)          (F)        (M)   (T)     (Fd) 

  O lápis repousa  em   a mesa  O lápis prendeu  em   a mesa 

                     O lápis repousa em cima da mesa.  O lápis prendeu em cima da mesa. 

                                                 
15

 No original: “is the path followed or site occupied by the Figure object with respect to the Ground 
object.”  
16

 No original: “refers to the presence per se of motion or locatedness in the event.”  
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 Em todas as sentenças the pencil aparece como a FIGURA e the table como o 

FUNDO. Os satélites off e on expressam a TRAJETÓRIA. Os verbos das sentenças em (a) 

expressam a ocorrência de movimento (MOVE), enquanto os verbos das sentenças em 

(b) expressam localização (BELOC). Os verbos das sentenças em (a) expressam 

movimento e mais alguma associação externa, denominada por Talmy de Co-evento. 

No caso do verbo to roll temos o elemento semântico MOVIMENTO (MOVE) 

adicionado a um Co-evento de MODO, isto é, a estrutura cognitiva que temos desse 

verbo é a de que quando um objeto rola, ele necessariamente se desloca no espaço de 

um ponto inicial qualquer para um ponto final qualquer (movimento translacional), e 

mais ainda, há um modo específico para que a ação desse verbo aconteça, o que 

significa que para podermos dizer que um objeto rola, ele deve também, além de se 

deslocar no espaço, girar em torno do seu próprio eixo. Portanto, são dois elementos 

semânticos fundidos em um único elemento linguístico (Movimento e Modo).  

 Se a estrutura cognitiva do verbo to roll e rolar parece ser a mesma para as 

duas línguas, Inglês e PB, o mesmo não ocorre com o verbo to blow. O verbo to blow 

pode ter diferentes significados em PB; consideraremos que a tradução que melhor 

cabe nesse caso é soprar. A sentença em (2.a) pode ser parafraseada em PB como “o 

lápis saiu da mesa porque alguma fonte de vento a empurrou”, porém, ela não pode 

ser traduzida sem perda de significado se forem utilizados os mesmos elementos e a 

mesma estrutura sintática. Uma tentativa infeliz de traduzir desta forma está no 

exemplo acima “O lápis soprou para fora da mesa”. Isso se deve ao fato de que o verbo 

soprar geralmente é usado na passiva ou junto a um agente. Sabemos que “the pencil 

blew out the table” é uma sentença cujo próprio significado parece pouco intuitivo 

para os falantes de Português. Pensemos então em outro exemplo de uso do verbo to 

blow que parece ser mais razoável. A sentença “the napkin blew off the table” também 

não é passível de uma tradução sem adição de demais elementos semânticos e 

mudança na estrutura sintática. Por outro lado, a sentença “I blew the pencil off the 

table” pode ser traduzida facilmente, e sem perda de sentido, por “Eu soprei o 

guardanapo para fora da mesa”.  

 Vemos então que a estrutura cognitiva do verbo Inglês to blow apresenta 

especificidades e usos diferentes das que temos para soprar, isso se deve ao fato de 
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que no PB não existe no léxico o verbo soprar para sentenças não agentivas 

(nonagentives) como é o caso do Inglês. 

 Porém, da mesma forma que rolled, o verbo to blow também apresenta dois 

elementos semânticos fundidos no verbo, um elemento de MOVIMENTO (MOVE) mais 

um Co-evento, mas ao contrário de rolled temos aqui um Co-evento de CAUSA. No 

evento de soprar é preciso que algo ou alguém sopre, isto é, é preciso uma causa que 

resulte em uma consequência, que nesse caso é a do objeto soprado, e que no caso do 

Inglês pode vir sem a marcação do agente causador (que tanto poderia ser uma pessoa 

como o vento que sopra pela janela).  

 As sentenças em (b) diferem no componente semântico MOVIMENTO, se em 

(1.a) e (2.a) temos duas sentenças de movimento, em (b) as sentenças nos dão a 

localização da FIGURA em relação ao FUNDO sem a presença de movimento. Tanto lay 

como stuck fundem o componente MOVIMENTO, que nesse caso se refere a um BEloc, 

com um Co-evento de MODO e CAUSA, respectivamente. Em lay, assim como em 

repousa, a estrutura cognitiva que temos é de que quando algo ou alguém repousa 

sobre/em algum lugar é preciso que esse algo ou alguém esteja de certo modo, imóvel, 

por exemplo. Já o verbo stuck, diferentemente de to blow, parece ter a mesma 

estrutura que o verbo prendeu em PB. Nesse caso não precisamos de um agente 

explícito que evidencie a causa de determinado evento. Podemos ter a sentença “o 

lápis prendeu na mesa” sem que seja necessária a presença de um agente do tipo 

“João jogou o lápis, ele prendeu na mesa” (podemos pensar em alguma mesa que 

tenha reentrâncias nas suas bordas, ou ainda que a mesa tenha algum adesivo ou cola 

no qual um lápis possa se prender).  

 Esses seriam exemplos de fusões verbais que serviram de base para a proposta 

de uma “tipologia de três vias” (three-way typology). Iremos abordar esse assunto na 

sequência, quando entrarmos na discussão acerca, não só dessa proposta tipológica, 

mas também da mais recente proposta tipológica de Talmy, a “tipologia de duas vias”. 

 

 No estágio mais recente da teoria de Talmy a respeito dos eventos de 

movimento temos o que Fortis (2010, p. 4) chama de a generalização da tipologia 

talmyana. Essa generalização deve-se ao fato de que o evento de movimento passa a 

ser um tipo particular (e não exclusivo) de um “evento de enquadramento” (framing 
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event). Se no modelo de lexicalização de três vias (three-way typology) o evento de 

movimento constitui-se basicamente por quatro componentes (FIGURA, FUNDO, 

TRAJETÓRIA e MOVIMENTO (Move e Beloc)), a presente proposta tipológica de Talmy 

(two-way typology), utiliza o conceito abrangente de Macro-evento, i.e “certo tipo de 

evento complexo que é fundamental e universal” (TALMY, 2000b, p. 213)17, para dar 

conta de outros fenômenos além dos que foram observados na categoria 

MOVIMENTO. Na sequência apresentamos os exemplos usados por Talmy (2000b, p. 

214) para ilustrar cada uma das “novas” extensões de eventos de um “evento de 

enquadramento”, que são expressos pelos satélites grafados em itálico, para o caso do 

Inglês. A primeira tradução é literal, palavra por palavra, e a segunda tradução, entre 

parênteses, é a tradução mais coloquial no Português.  

 

 

(2) a. a trajetória em um evento de movimento18 

 The ball rolled in. 

 A bola rolou dentro  

“A bola rolou para dentro” 

 

     b. o aspecto em um evento de contorno temporal19  

They talked on. 

 Eles falaram em diante 

“Eles seguiram falando”  

 

     c. a propriedade de mudança em um evento de mudança de estado20 

 The candle blew out. 

 A vela soprou fora 

 “A vela apagou” 

 

     d. a correlação em um evento de ação correlata21 

                                                 
17

 No original: “a certain type of event complex (...) that is fundamental and pervasive” 
18

 No original: “motion event” 
19

 No original: “temporal contouring”  
20

 No original: “changed property” “state change” 
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 She sang along. 

 Ela cantou junto a 

 “Ela acompanhou alguém cantando” 

 

     e. o cumprimento ou confirmação em um evento de realização22
 

 The police hunted the fugitive down. 

 O policial perseguiu o fugitivo para baixo 

 “O policial perseguiu e prendeu o fugitivo”  

 

 

 De forma sucinta, podemos dizer que os satélites em (2) indicam o seguinte: o 

satélite in em (2.a) indica que a bola entrou em algum lugar enquanto rolava; em (2.b) 

on indica que they (eles) continuaram o processo de falar; em (2.c) out indica que a 

vela apagou como o resultado de alguma coisa que soprou sobre ela; em (2.d) along 

indica que she (ela) acompanhou alguém (não necessariamente uma pessoa) em uma 

atividade musical; e em (2.e) down indica que o policial cumpriu a sua intenção de 

capturar o fugitivo completando, portanto, a sua meta (TALMY, 2000b, p. 214).  

 Apesar de Talmy (2000b) levantar esses cinco tipos de eventos de 

enquadramento (eventos de movimento, contorno temporal, mudança de estado, 

ação correlata e realização), estaremos sempre nos remetendo ao primeiro deles, ou 

seja, aos eventos de movimento.    

  Para entendermos melhor como Talmy (2000b) aborda os eventos de 

movimento no que corresponde ao terceiro estágio da teoria, é necessário que 

aprofundemos a noção de Macro-evento e “evento de enquadramento”.  

 Os eventos são entidades que podem ser conceptualizados e que, portanto, 

apresentam um tipo particular de estrutura interna. Assim, “um evento unitário é 

aquele que pode ser representado por uma única sentença e que, na conceituação 

corrente, consiste de componentes que são considerados não constituintes de eventos 

                                                                                                                                               
21

 No original: “action correlating” 
22

 No original: “realization” 
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em si mesmos” (TALMY, 2000b, p. 215)23. Isso significa que cada evento complexo 

possui o que Talmy chama de um “evento principal” (main event) e um “evento 

subordinado” (subordinate event). Uma sentença como “Eu quebrei a janela” 

linguisticamente é representada como um único evento que corresponde a uma única 

estrutura sintática, porém o que temos aí é a fusão de dois eventos, isto é, um evento 

de integração. Podemos separar esse evento representando-o sintaticamente como “A 

janela quebrou por que eu fiz algo para isso”. Temos então dois eventos: o evento da 

janela quebrar (evento principal) e o evento de que eu pratiquei uma ação, por 

exemplo, atirei uma pedra na janela (evento subordinado). A esse processo de 

integração conceptual de dois eventos em um único evento chama-se Macro-evento.  

 O Macro-evento é, portanto, essa categoria fundamental e recorrente da 

cognição que realiza a integração conceitual de eventos que se manifestam 

linguisticamente por uma única sentença, ou ainda, “é expresso por uma sentença 

singular e é regularmente conceptualizado como um evento unitário” (TALMY, 2000b, 

p. 216)24. Basicamente, o evento de enquadramento seria o evento principal de um 

Macro-evento, podendo ser esquematizado em cinco tipos de domínios diferentes 

(evento de movimento, contorno temporal, mudança de estado, ação correlata e 

realização), isto é, pode estabelecer diferentes relações com o evento subordinado. 

O evento de enquadramento constitui-se de quatro componentes, que na 

terminologia talmyana são denominados como: entidade da figura, entidade de fundo, 

processo de ativação, função de associação O que determina o tipo de evento de 

enquadramento é o componente “função de associação” (association function), que é 

responsável por associar a entidade da figura a uma entidade de fundo, ambas 

entidades físicas. A função de associação pode ser considerada como o “esquema 

principal” (core schema) de um evento de movimento, já que “a função de associação, 

que relaciona uma entidade de figura à uma entidade de fundo, constitui a trajetória” 

(TALMY, 2000b, p. 216)25, esteja ela sozinha ou unida a uma entidade de fundo. A 

partir desses conceitos (Macro-evento, evento de enquadramento e esquema 

                                                 
23

 No original: “a unitary event is one that can be represented by a single syntatic clause and that, under 
a current conceptualization, consists of components that are considered not to constitute events in their 
own right” 
24

 No original: “is expressed by a single clause and is regularly conceptualized as a unitary event.” 
25

 No original: “the association function that relates the figural entity to the ground entity constitutes 
the path.”  
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principal) Talmy propôs a “tipologia de duas vias”, que procura saber de que forma as 

línguas fazem essa associação, ou seja, onde as línguas expressam o esquema 

principal; se em um verbo ou em um satélite. 

 

 

3.3. A TIPOLOGIA A PARTIR DA RAIZ DO VERBO: DA EXPRESSÃO DE SUPERFÍCIE AO 

SIGNIFICADO  

 

 Como já mencionado nas seções anteriores, Talmy propôs duas linhas de 

estudo no que concerne aos eventos de movimento. A linha que vai da expressão de 

superfície ao significado gera a chamada “tipologia de três vias”, que toma a raiz do 

verbo como ponto de partida e observa quais os componentes semânticos que 

caracteristicamente são lexicalizados nesse elemento sintático. Conforme Talmy 

(2000b, p. 27), caracteristicamente significa que “(1) é coloquial no estilo, em vez de 

literária, ou empolada, e assim por diante, (2) é frequente na ocorrência de fala, em 

vez de apenas ocasional, (3) é difundido, em vez de limitado - isto é, uma grande 

variedade de noções semânticas são expressas neste tipo”26. No primeiro grupo de 

línguas, que incluem as línguas indo-européias, o Chinês, entre outras, o verbo 

tipicamente expressa o MOVIMENTO mais um Co-evento, geralmente ou de MODO ou 

de CAUSA (CIFUENTE-FÉREZ, 2008, p. 30). O Inglês é o exemplo prototípico desse 

grupo (cf. os exemplos retirados de Talmy (2000b, p. 26) mais acima).  

 Esquematicamente, teríamos a seguinte estrutura para as línguas Movimento + 

Co-evento, conforme Talmy (2000b, p. 28).  

                                                 
26

 No original: “(1) it is colloquial in style, rather than literary, stilted, and so on; (2) it is frequent in 
occurrence in speech, rather than only occasional; (3) it is pervasive, rather than limited – that is, a wide 
range of semantic notions are expressed in this type” 
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FIGURA 2: Co-evento fundido no verbo de Movimento. 

 

 

 Nesse modelo de lexicalização a raiz de um verbo de movimento irá fundir o 

Movimento (MOVE ou BEloc) com um Co-evento externo, que poderá relacionar 

informações semânticas de MODO, CAUSA, CONCOMITÂNCIA, PERCURSO etc. 

No estudo que dedicou à análise semântica dos verbos de movimento, 

Cifuentes-Férez (2008) levantou um total de 54 verbos de modo, somente na categoria 

walk, para o Inglês e 31 para o Espanhol. Foram analisados verbos de modo como 

ample, clump, perambulate, creep para o Inglês e ambular, caminar, chancletear, 

anadear para o Espanhol. Isso mostra que de fato línguas Movimento + Co-evento 

possuem um léxico mais rico no que se refere a verbos de Modo, se comparado às 

línguas do modelo Movimento + Trajetória, já que o verbo está ‘livre’ para lexicalizar o 

Co-evento de Modo. Mas demonstra também que, apesar disso, as línguas do modelo 

Movimento + Trajetória possuem muitos verbos de modo, mesmo sendo línguas de 

trajetória, conforme poderemos observar na sequência.  

Nesse segundo modelo (Movimento + Trajetória), que lexicaliza a trajetória no 

verbo, o Modo do evento de movimento serve muitas vezes apenas como informação 

adicional, sendo geralmente expresso por sentenças subordinadas gerundivas ou por 

constituintes adverbiais. A representação esquemática do modelo é ilustrada na figura 

abaixo.  
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FIGURA 3: Trajetória fundida no verbo de Movimento. 

 

 

 Esse seria o modelo de línguas como o Japonês, o Turco, e as línguas românicas 

em geral, como o PB e o Espanhol. Para tornar mais claro como seria esse modelo, 

vejamos as seguintes sentenças: 

 

 

(3) a. A garrafa entrou na caverna (flutuando) 

      b. A garrafa saiu de dentro da caverna (flutuando) 

      c. A garrafa passou pelo tubo (flutuando) 

 

 

 Os verbos em itálico são exemplos simples de verbos que fundem o elemento 

semântico MOVIMENTO com o elemento semântico TRAJETÓRIA no verbo. Os falantes 

de PB enquadram a cena do evento de movimento com o foco na trajetória desse 

evento e, na maioria das vezes, deixam a informação semântica do modo do 

movimento como acessório da sentença, incluindo expressões no gerúndio, como no 

exemplo com o verbo de modo entre parênteses. Colocamos o verbo de modo entre 

parênteses (flutuando) para mostrar que a sentença pode ser complementada, e nesse 

caso o verbo de modo faz parte da leitura da sentença, ou não, por uma expressão de 

modo, sendo que a sentença continua a ser perfeitamente aceitável em PB. 

 O estudo de Slobin e Berman (1994) sobre as produções narrativas do livro de 

figuras infantil Frog, where are you? foi importante para a compreensão das diferentes 
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focalizações que as línguas podem fazer de um mesmo evento de movimento. 

Percebeu-se, com esse estudo, que a mesma figura de um evento de movimento pode 

ser “narrada” de formas diversas. Alguns falantes das línguas analisadas deram mais 

foco ao modo como determinada cena foi representada, enquanto outros focalizaram 

a trajetória do movimento, descrevendo melhor o local dos personagens e dos objetos 

envolvidos no evento27.  

Há ainda um terceiro modelo de lexicalização que funde na raiz do verbo a 

FIGURA do evento de movimento. Na sequência apresenta-se o esquema do modelo 

Movimento + Figura, conforme proposto por Talmy (2000b, p. 57). 

 

                                                 
27

 Tradução nossa. “As línguas satellite-framed possibilitam uma descrição detalhada da trajetória em 
uma sentença, pois a sintaxe torna possível acumular satélites de trajetória à um verbo simples, 
juntamente com frases preposicionais que adicionam outra especificação (ex. o cervo jogou eles do 
penhasco na água). As línguas satellite-framed, em nossa amostra, também tendem a apresentar uma 
especificação maior de modo, provavelmente porque o léxico fornece uma larga coleção de verbos que 
fundem modo com mudança de lugar (rastejar, arrebatar, queda(r), etc), frequentemente fundindo 
causa igualmente (despejar, arremessar, empurrar, etc.). Nas línguas verb-framed, esse tipo de 
elaboração aparece mais como “luxo”, desde que a trajetória e o modo são elaborados em expressões 
separadas, que são geralmente opcionais, e são menos compactas na forma [ex. ‘sair voando (do 
buraco)’ vs. ‘voar fora (do buraco)’]. Como consequência dessas diferenças, parece – pelo menos em 
nossos dados – que as narrativas do Inglês e do Alemão são caracterizada por uma grande quantidade 
de descrições dinâmicas de trajetória e modo, enquanto as narrativas do Espanhol, Hebreu, e Turco são 
menos elaboradas nesse sentido, mas são geralmente mais elaboradas na descrição de localização de 
protagonistas e objetos e no estado final do movimento”  
No original: “Satellite-framed languages allow for detailed description of paths within a clause, because 
the syntax makes it possible to accumulate path satellites to a single verb, along with prepositional 
phrases that add further specification (e.g., the deer threw them off over a cliff into the water). …The 
satellite-framed languages in our sample also tend towards greater specification of manner, probably 
because the lexicon provides a large collection of verbs that conflate manner with change of location 
(crawl, swoop, tumble, etc.), often conflating cause as well (dump, hurl, shove, etc.). In verb-framed 
languages, such elaboration is more of a “luxury,” since path and manner are elaborated in separate 
expressions, which are generally optional, and which are less compact in form [e.g., ‘exit flying (from the 
hole)’ vs. ‘fly out (of the hole)’]. As a consequence of these differences, it seems—at least in our data—
that English and German narrations are characterized by a great deal of dynamic path and manner 
description, while Spanish, Hebrew, and Turkish narrations are less elaborated in this regard, but are 
often more elaborated in description of locations of protagonists and objects and of endstates of 
motion” (SLOBIN, BERMAN, 1994, p. 118-119). 
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FIGURA 4: Figura fundida no verbo de movimento. 

 

 

 Esse modelo é representado basicamente pela língua que foi objeto de estudo 

de Talmy em sua dissertação, o Atsugewi28. O Inglês possui algumas formas que 

obedecem ao modelo, mas são exemplos de número reduzido. Talmy (2000b, p. 57) 

apresenta dois exemplos: 

 

 

(4) a. It rained in through the bedroom window. 

 Choveu pela janela do quarto. 

  

      b. I spat into the cuspidor. 

 Eu cuspi no cuspidor. 

 

 

 Em (4.a) (to) rain refere-se à chuva em movimento (fundindo Movimento com a 

Figura) e em (4.b) o verbo agentivo (to) spit refere-se à causa da saliva se mover. Em 

PB temos o mesmo tipo de lexicalização para esses verbos, conforme observamos pela 

tradução. No Atsugewi, porém essa fusão de Movimento e Figura é de natureza 

sistemática, representada diretamente na raiz do verbo. Ou seja, para tratar de 

                                                 
28

 O Atsugewi foi uma língua tribal tradicionalmente falada ao sul do Rio Pit, localizado no nordeste da 
Califórnia. Junto com outra língua chamada Achumawi, o Atsugewi chegou a ter 3.000 falantes, porém 
desde 1998, não há registro de falantes que a tenham como primeira língua (GOLLA, 2011). 
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objetos com determinadas características como tamanho, forma, textura, etc., a língua 

dispõe de certas raízes verbais, como ilustrado em (5), conforme Talmy (2000b, p. 58): 

 

 

(5) Raízes de verbos do Atsugewi (Movimento + Figura) 

 

(5.a.) –lup–            ‘para um objeto pequeno, brilhante e esférico (ex. um doce redondo,         

um globo ocular, um granizo) para movimento/estar localizado29 

 

(5.b.) –caq–           ‘para um objeto viscoso e maciço (ex. um sapo, uma vaca deitada)        

para movimento/estar localizado30 

 

 

 Conforme já exposto anteriormente, o nosso objetivo foi o de discutir 

primeiramente o que são os eventos de movimento na concepção talmyana, de que 

forma a elaboração desse conceito foi se modificando, e como essas modificações 

estão diretamente ligadas às próprias modificações referentes às propostas 

tipológicas, chegando até o estágio atual da teoria. 

 Outro ponto que estamos tratando diz respeito às duas vias tipológicas 

propostas por Talmy. Na verdade, podemos dizer que a tipologia, ou as tipologias de 

Talmy passaram por três estágios, o primeiro deles foi o que analisamos na seção 3.2, 

quando discutimos a respeito da “situação de translação” que diz que no Inglês 

ocorreria a fusão do MOTRIZ com o MODO (Mm) no verbo, em Espanhol ocorreria a 

fusão do MOTRIZ com o DIRECIONAL (MD) também no verbo, e em Atsugewi ocorreria 

a fusão do MOTRIZ com a FIGURA no verbo raiz. Essa seria, portanto, uma primeira 

tentativa de Talmy de ‘tipologizar’ as línguas, porém nesse primeiro momento o 

estudo está direcionado para o caso específico de três línguas, que foram objeto de 

estudo de sua dissertação, e por isso devemos descartar essa abordagem em nossa 

análise.  

                                                 
29

 No original: ‘for a small shiny spherical object (e.g., a round candy, an eyeball, a hailstone) to move/be 
located’ 
30

 No original: ‘for a slimy lumpish object (e.g.. a toad, a cow dropping) to move/be located’ 
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 A generalização e a reelaboração de alguns conceitos sobre aquilo que passou a 

ser chamado de Evento de Movimento foi analisada na proposta seguinte, a dos 

Modelos de Lexicalização, que acabamos de ver nessa seção e na seção 3.2 nos 

exemplos em (1). 

 Portanto, a tipologia que vai da expressão de superfície ao significado, ou seja, 

que toma o verbo como objeto de análise, observando quais os elementos semânticos 

que estão lexicalizados nele, e que parte da concepção do Evento de Movimento 

enquanto constituído por quatro elementos semânticos, sendo eles FIGURA (FIGURE), 

MOVIMENTO (MOVE ou  BEloc), TRAJETÓRIA (PATH) e FUNDO (GROUND), irá classificar 

as línguas em três modelos de lexicalização que são os modelos de Movimento + Co-

evento, como o Inglês, Movimento + Trajetória, como o PB e Movimento + Figura, 

como o Atsugewi.  

 Por fim, Talmy propõe a “tipologia de duas vias” que irá modificar a ordem de 

análise ao investigar em quais elementos sintáticos o elemento semântico Trajetória é 

lexicalizado. É essa tipologia que iremos discutir na próxima seção.  

 Vale desde já estabelecer que para nossa análise tanto a tipologia de três vias 

quanto a tipologia de duas vias serão de suma importância. A análise de nossos dados 

partirá da perspectiva que toma a expressão de superfície (verbo) como objeto a ser 

analisado, ou seja, o nosso método de análise será aquele proposto pela tipologia de 

três vias. Entretanto, quando afirmamos que o PB é, de fato, uma LFV, estamos 

recorrendo à tipologia de duas vias. Mas antes de justificar nossa escolha, passemos à 

discussão da tipologia que parte do significado à expressão de superfície.   

 

 

3.4. A TIPOLOGIA A PARTIR DO ESQUEMA PRINCIPAL: DO SIGNIFICADO À EXPRESSÃO 

DE SUPERFÍCIE  

 

 A “tipologia de duas vias” de Talmy (2000b) faz a distinção das línguas em dois 

grandes grupos: o das línguas com frame no verbo e o das línguas com frame no 

satélite. Nessa proposta tipológica busca-se saber em quais elementos sintáticos as 

línguas costumam expressar o esquema principal de um evento de movimento, isto é, 
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a TRAJETÓRIA. Basicamente as línguas costumam marcar esse elemento semântico ou 

no verbo, daí LFV como o PB (6), ou no satélite, daí LFS como o Inglês (7). 

 

 

(6) O homem                desceu                                   as escadas. 

          (F)                (Movimento e Trajetória)                     (Fd) 

 

(7) The man          came                         down             the stairs. 

          (F)           (Movimento)             (Trajetória)              (Fd) 

 

 

 Em (6) e em (7) “o homem” (the man) funciona como a FIGURA do evento de 

movimento, e “as escadas” (the stairs) funciona como o FUNDO, objeto sobre o qual a 

FIGURA se move. O verbo “desceu” funde tanto o MOVIMENTO quanto a TRAJETÓRIA 

do movimento em um só elemento sintático. Já em (7), o verbo came expressa 

somente o movimento do evento, mas não traz a informação sobre a trajetória, essa 

só vem expressa no satélite down. Há várias combinações possíveis entre o verbo 

came e outros satélites, por exemplo, came in (entrar), came out (sair), came up 

(subir). Essa é a diferença essencial entre as línguas que expressam a TRAJETÓRIA no 

verbo e as línguas que expressam esse elemento semântico nos satélites. Na primeira, 

a informação sobre a TRAJETÓRIA e MOVIMENTO é expressa por um elemento 

sintático, enquanto que na segunda, na maioria dos casos, serão usados dois 

elementos sintáticos, um para expressar o MOVIMENTO e outro para expressar a 

TRAJETÓRIA.  

 Apesar de o Inglês ser uma língua anglo-saxônica, é importante que se diga que 

existem verbos que compartilham a mesma origem dos verbos das línguas neolatinas e 

mais especificamente de línguas que seriam chamadas pela tipologia de LFV, ou seja, 

existem em Inglês verbos vindos do Latim que estabelecem o mesmo tipo de 

lexicalização que os verbos em Português como to enter, to descend, to ascend, etc. 
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 A partir disso, pode-se perguntar, “com o componente Trajetória inserido no 

satélite, que outro componente semântico aparece para residir no verbo?”31. Talmy 

responde que “em Inglês, o verbo abriga o Co-evento. Em Atsugewi, o verbo abriga a 

Figura. E, é claro, ambas as línguas são tipologicamente diferente do Espanhol, que 

abriga a Trajetória.”(TALMY, 2000b, p. 225)32.  

 Diferentemente da “tipologia de três vias”, aqui tanto o Inglês quanto o 

Atsugewi fazem parte da mesma tipologia, pois ambos lexicalizam a TRAJETÓRIA em 

outro componente sintático, deixando o verbo livre para lexicalizar o Co-evento e a 

FIGURA, respectivamente.  

 O PB, como vimos no exemplo acima, traz a informação da TRAJETÓRIA no 

verbo, e assim para descrever a cena do evento de movimento com mais detalhes é 

preciso que sejam usadas outras estratégias, como o uso de verbos no gerúndio ou de 

advérbios para dar a informação do Co-evento, conforme podemos observar nos 

exemplos abaixo:  

 

 

(8)  A gata                entrou                              correndo                 na cozinha.    

          (F)       (Movimento e Trajetória)         (Co-evento)              (Fd) 

 

(9)  A senhora            sentou                          lentamente                 no sofá. 

              (F)          (Movimento e Trajetória)         (Co-evento)             (Fd) 

 

 

Nas línguas com frame no verbo, o Co-evento aparece como um acessório que 

pode ou não ser expresso linguisticamente33. 

                                                 
31

 No original: “with the Path component tucked away in the satellite, which other semantic component 
comes to reside in the verb?” 
32

 No original: “in English, the verb houses the Co-event. In Atsugewi, the verb houses the Figure. And of, 
course, both languages are typologically different from Spanish, whose verb houses the path.”  
33

 Segundo Slobin, para as línguas satellite-framed “não há “custo” adicional para adicionar expressões 
de modo mais ricas, desde que o slot deve ser preenchido por um verbo ou outro na ordem para ser 
produzida uma sentença sintática completa. Pelo contrário, o slot opcional para expressão do MODO na 
V-língua tem algum “custo”, pois precisa adicionar um elemento ou frase na sentença. Sendo assim, é 
retida para situações em que o modo está verdadeiramente em questão – por que isto é inesperado ou 
não usual”. No original: “there is no additional “cost” to adding richer manner expressions, since the slot 
must be filled by some verb or other in order for a syntactically complete sentence to be produced. By 
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Traduzir uma LFS para uma LFV é tarefa complicada, já que se apresenta uma 

série de dificuldades justamente pelo fato de que em uma língua a informação sobre o 

modo de determinado evento é priorizada, enquanto que na outra o foco recai sobre a 

trajetória do evento. Aransaéz (1999), em sua análise comparativa da tradução de The 

happy prince de Oscar Wilde, para o Espanhol, constatou que a maior dificuldade 

encontrada pelos tradutores acontece quando é preciso lidar com verbos de 

movimento, especialmente os verbos de Modo, mais rico lexicalmente em Inglês que 

em Espanhol. Uma das estratégias dos tradutores espanhóis para lidar com essa 

especificidade linguística é a de muitas vezes omitir o verbo de movimento quando 

este não apresenta algum correspondente direto em Espanhol34. Por exemplo, a 

sentença “The Reed shook her head” é traduzida para “Éste se negó, moviendo la 

cabeza”(ARANSÁEZ, 1999, p. 134). A informação do modo, que é dada no verbo no 

Inglês, é omitida e passa a ser expressa explicitamente por “moviendo la cabeza”.   

Vejamos alguns exemplos de verbos de Modo em Inglês, retirados de Goldberg 

& Jackendoff (2004) apud Cifuente-Férez (2008, p.119):   

 

 

(10)  The wagon             creaked                              down              the road. 

                  (F)            (Movimento e Modo)              (Trajetória)            (Fd) 

 O vagão                   rangeu                               para baixo       a estrada 

 “O vagão desceu pela estrada rangendo.”  

  

(11)  The bullets             whistled                                 past              the house. 

                    (F)              (Movimento e Modo)             (Trajetória)            (Fd) 

 As balas                   assobiou                                  pela             a casa 

 “As balas passaram pela casa assobiando.” 

 

 

                                                                                                                                               
contrast, the optional slot for MANNER expression in a V-language has some “cost”, in that it adds an 
element or phrase to the sentence. Thus it is retained for situations in which manner is truly at issue –
because it is unexpected or unusual.” (Slobin 2000, p.113 apud Ibarretxe-Antuñano, no prelo) 
34

 Daí, por exemplo, a dificuldade de traduzirmos sentenças como em (1). 
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Em (10) o verbo creaked e em (11) o verbo whistled lexicalizam o MOVIMENTO 

e o Co-evento de MODO, e a informação sobre a TRAJETÓRIA fica a cargo dos satélites 

down e past.  
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4. METODOLOGIA 

 

A Linguística Cognitiva entende que é imprescindível, aos estudos desse campo, 

o procedimento de análises baseadas no uso efetivo da língua (SILVA, 2004). Dessa 

forma, buscamos reunir um corpus mínimo com 15 verbos de movimento, retirado de 

sentenças de páginas da web, através do site de pesquisa Google. Os verbos escolhidos 

foram os que obtiveram mais resultados na pesquisa realizada. Quanto aos sites dos 

quais os exemplos foram retirados, observa-se que são comumente blogs, sites de 

pergunta e resposta, Youtube, enfim, são sites informais em que os internautas 

tendem a não se preocupar com as correções gramaticais, o que torna um ponto 

positivo para a pesquisa, já que o falante tende a produzir sentenças próximas da 

oralidade, e consequentemente fazem com que os dados sejam mais representativos 

do uso cotidiano da língua. 

No nosso estudo, partimos da análise do PB com base na “tipologia de três 

vias”, ou seja, buscamos saber quais elementos semânticos estão lexicalizados no 

verbo. Porém entendemos que para que realizássemos uma análise mais aprofundada 

seria interessante aliar as duas propostas tipológicas (“two-way typology e “three-way 

typology”). Se tomarmos como pontos divergentes entre as tipologias o fato de que 

em uma as línguas se dividem em três grupos (MOVIMENTO + TRAJETÓRIA, 

MOVIMENTO + CO-EVENTO e MOVIMENTO + FIGURA), enquanto na outra as línguas se 

dividem em dois grupos (LFV e LFS), que uma parte da análise do verbo e dos 

elementos semânticos que estão lexicalizados nele, enquanto a outra parte da análise 

do elemento semântico TRAJETÓRIA e em quais elementos sintáticos esse elemento 

está lexicalizado, iremos concluir que a primeira forma de análise tem a vantagem de 

oferecer uma abordagem mais refinada, pois analisa um elemento específico, 

enquanto que o resultado final a que leva a segunda tipologia é mais vantajosa porque 

divide as línguas em menos modelos, isto é, nesse tipo de análise chega-se a apenas 

dois modelos, LFV e LFS.  

Tendo em vista essas questões, concluímos que tentar aliar as duas tipologias 

seria válido já que encontramos pontos positivos em cada uma. Outro fator que não 

nos impede de realizar essa junção é que podemos fazer uma “conversão” de uma 

tipologia à outra se levarmos em conta que os tipos de lexicalização, MOVIMENTO + 
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FIGURA e MOVIMENTO + CO-EVENTO, são típicos de línguas que não lexicalizam a 

TRAJETÓRIA no verbo, e que, portanto, esses tipos de lexicalização são próprios das 

LFS. Sendo assim, se em nossa análise observarmos que existem verbos do PB com 

esse tipo de lexicalização, concluiremos que irão existir casos do PB que o aproximarão 

das chamadas LFS.  

O critério para a seleção dos verbos foi estabelecido da seguinte maneira. 

Primeiramente tínhamos uma lista com vários verbos de movimento, em seguida, para 

que pudéssemos observar se aqueles verbos eram de fato usados para representar um 

evento de movimento, procedemos à busca por cada item lexical no site Google. 

Conforme a frequência de ocorrência do item, ou seja, quanto maior o número de 

resultados do mesmo item lexical em sentenças, que representavam um evento de 

movimento, foi sendo selecionado um grupo de verbos, que resultaram nos 15 verbos 

que serviram de corpus para a nossa análise. Após a seleção dos verbos de movimento 

com base no critério estabelecido, iremos proceder à análise do que está 

caracteristicamente sendo lexicalizado nesse elemento sintático. 

 

  

5. TIPOS DE VERBOS DE MOVIMENTO DO PB 

 

 Passamos agora à análise das amostras coletadas. Nosso corpus, como dito 

anteriormente, é composto por 15 verbos de movimento do PB que apresentam os 

tipos de lexicalização que encontramos nos dados pesquisados. Trata-se, pois, de uma 

amostra restrita de dados que servirá apenas como base para que outros estudos 

possam aprofundar mais detidamente as particularidades do PB, assim como as suas 

possibilidades de lexicalização. A seguir analisaremos e categorizaremos os verbos 

conforme cada um deles codifica os elementos semânticos de MOVIMENTO, 

TRAJETÓRIA, MODO, CAUSA, FIGURA e FUNDO. Dessa forma, iremos partir da análise 

do item verbal de cada sentença, para em seguida tentarmos concluir se de fato o PB 

seria uma LFV, ou se o PB apresenta, ao contrário, muitos verbos que se comportam 

como verbos do modelo das LFS, o que tornaria inapropriado a categorização do PB 

enquanto LFV.    
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5.1. MOVIMENTO + TRAJETÓRIA: (entrar/sair/subir/descer/cair) 

  

 Nesse modelo de lexicalização, temos os verbos de movimento que lexicalizam 

o elemento semântico de TRAJETÓRIA.  

 As línguas com frame no verbo são majoritariamente línguas que, segundo a 

teoria, lexicalizam a informação semântica de TRAJETÓRIA no verbo. Espera-se, 

portanto, que se encontre um número expressivo de verbos de movimento para esse 

modelo no PB. Como já dito, nosso corpus restringiu-se ao levantamento de poucos 

dados, o que dificulta a tarefa de avaliar, e nesse caso de tentar comprovar, se de fato 

os verbos desse modelo são quantitativamente superiores aos dos outros modelos 

analisados.  

  

 

 5.1.1. ENTRAR 

 

O verbo entrar, do latim intrare, codifica a informação tanto do MOVIMENTO 

quanto da TRAJETÓRIA desse movimento. Na sentença em (12) o verbo entrou indica 

que “Dona Maria” deslocou-se de fora para dentro do ônibus. A informação da 

TRAJETÓRIA, de fora para dentro, portanto, está no próprio verbo. Em (13) “entrou” 

continua a indicar o MOVIMENTO e a TRAJETÓRIA do evento, mas vem acompanhado 

de informações quanto ao modo como o evento ocorreu. Nesse caso, temos a cena em 

que o cachorro entra latindo; o mesmo cachorro pratica três ações, uma de 

movimento e as outras de modo, de latir e pular enquanto se desloca.  

 

 (12) Dona Maria      entrou               no ônibus com sua sacolinha.  

        (F)                        (M+T)               (Fd) 

(http://maisumtrago.blogspot.com.br/2009/01/dona-maria-entrou-no-nibus.html) 

 

(13) Billy, ele      entrou        latindo muito e pulando em mim. 

          (F)              (M+T)          (Modo) 

 (http://meusolhosteveem.blogspot.com.br/2009/12/cont-capitulo-9-e-10.html)  

 

http://maisumtrago.blogspot.com.br/2009/01/dona-maria-entrou-no-nibus.html
http://meusolhosteveem.blogspot.com.br/2009/12/cont-capitulo-9-e-10.html
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5.1.2. SAIR  

 

 O verbo sair também codifica o MOVIMENTO e a TRAJETÓRIA. Em “João saiu da 

casa” temos a trajetória de dentro para fora da casa. Já na sentença (15) o verbo 

continua a informar a TRAJETÓRIA, vindo acompanhado da informação referente ao 

modo como o MOVIMENTO foi realizado, que nesse caso foi o de alguém que saiu “se 

arrastando”.  

 

(14) João            saiu              da casa.  

        (F)             (M+T)            (Fd)      

(http://televisao.uol.com.br/bbb/bbb12/noticias/redacao/2012/03/21/foi-uma-delicia-diz-

joao-carvalho-apos-ganhar-beijo-de-bial-na-testa.htm)  

 

(15) A Giovanna ta tentando engatinhar e sai       se arrastando    pela casa. 

      (F)                                                  (M+T)           (M)                    (Fd) 

(http://brasil.babycenter.com/thread/204509/giovanna-se-arrastando#ixzz2V6QtURxJ) 

 

 

 5.1.3. SUBIR  

 

 Outro verbo que codifica o elemento semântico de MOVIMENTO mais o 

elemento de TRAJETÓRIA. Na sentença (16) “Ele subiu devagar” o verbo informa a 

trajetória do evento de movimento, isto é, “subiu” indica que a trajetória do evento foi 

no sentido ascendente, além disso, o advérbio “devagar” indica o modo como esse 

evento ocorreu. 

 Em (17) temos um exemplo do verbo “subiu” que lexicaliza a informação do 

movimento não só no verbo principal, observamos que a expressão “pra cima” informa 

explicitamente a trajetória do evento, ou seja, apesar de já termos a informação da 

TRAJETÓRIA no verbo essa parece estar sendo reforçada pela expressão “pra cima”. 

Podemos pensar em três alternativas para tentar entender por que isto está 

ocorrendo. Primeiramente pode ser o caso de que a informação semântica de 

Trajetória esteja sendo lexicalizada em dois elementos linguísticos, o que resultaria em 

http://televisao.uol.com.br/bbb/bbb12/noticias/redacao/2012/03/21/foi-uma-delicia-diz-joao-carvalho-apos-ganhar-beijo-de-bial-na-testa.htm
http://televisao.uol.com.br/bbb/bbb12/noticias/redacao/2012/03/21/foi-uma-delicia-diz-joao-carvalho-apos-ganhar-beijo-de-bial-na-testa.htm
http://brasil.babycenter.com/thread/204509/giovanna-se-arrastando#ixzz2V6QtURxJ
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um possível (e questionável) caso de redundância. Em segundo lugar, pode ser o caso 

de que na verdade o verbo subir, nesse uso específico, não esteja lexicalizando a 

Trajetória, o que justificaria o fato de que a Trajetória esteja sendo lexicalizada na 

expressão “pra cima”. Por fim, podemos ainda levantar a hipótese de que na verdade 

“pra cima” faria parte do fundo, então teríamos “pra cima do meio fio” como o Fundo. 

 O que percebemos, portanto, é que existem verbos que, em determinadas 

ocorrências, podem ser analisados de tal forma que a TRAJETÓRIA aparece lexicalizada 

tanto no verbo quanto num satélite do verbo.   

 

(16) Ele         subiu        devagar. 

        (F)         (M+T)      (Modo) 

(http://www.reclameaqui.com.br/2818325/homeplay/helicoptero-nao-levanta-voo/)  

 

(17) Teve um que quase      subiu     pra cima     do meio fio olhando para ela.  

               (F)                          (M+T)          (T)                   (Fd)                                   

(http://www.facebook.com/chevroletbrasil/posts/319418118144950)  

 

 

5.1.4. DESCER  

 

 Em (18) “desceu” indica a TRAJETÓRIA e vem acompanhado de um advérbio de 

modo “rapidamente”. Já em (19) o verbo “descer” é acompanhado da informação da 

Trajetória do evento de movimento “pra baixo”. Apesar de ser um uso metafórico, 

podemos perceber que existem usos do verbo descer, assim como o de subir que se 

aproxima do uso dos verbos do modelo de línguas com frame no satélite, já que traz a 

informação da TRAJETÓRIA do evento no verbo principal, mas também em outro 

elemento sintático.   

 

(18) O Fantasma da pasta preta    desceu    rapidamente    do ônibus. 

               (F)                                      (M+T)        (Modo)              (Fd) 

(http://verdadeviva.blogspot.com.br/2009/09/o-fantasma-da-pasta-preta-desceu.html)  

 

http://www.reclameaqui.com.br/2818325/homeplay/helicoptero-nao-levanta-voo/
http://www.facebook.com/chevroletbrasil/posts/319418118144950
http://verdadeviva.blogspot.com.br/2009/09/o-fantasma-da-pasta-preta-desceu.html
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(19) O Orkut    desceu    pra baixo     no conceito de muitos usuários. (metafórico) 

 (http://perolasdoenem2011.blogspot.com.br/2012/01/o-orkut-desceu-pra-baixo-no 

conceito-de.html) 

  

 

5.1.5. CAIR 

 

 O verbo cair codifica a informação semântica de MOVIMENTO e de 

TRAJETÓRIA. Em (20), ao cair, João deslocou-se de uma posição vertical para uma 

posição horizontal. Aqui também poderíamos ter exemplos do verbo cair sendo 

complementado com alguma informação referente ao modo, como, por exemplo, a 

sentença “João caiu rolando no chão”. O exemplo em (21) possui essa estrutura.   

 

(20) João          caiu            depois de tentar subir uma ladeira.  

       (F)             (M+T)                                     (Fd) 

(http://www.youtube.com/watch?v=R9Hl1BRtaBg) 

 

(21) Meu irmão    caiu     rolando     na escada. 

         (F)                (M+T)       (M)                (Fd) 

(http://www.tengaged.com.br/blog/BlueIce/416147/meu-irmao-caiu-rolando-na-escada) 

 

  
5.2. MOVIMENTO + MODO: (rolar/girar/correr/trotar/deslizar/escorregar/se 

arrastar/se esgueirar) 

 

 Nesse segundo grupo estão os verbos que codificam o elemento semântico de 

MOVIMENTO mais o elemento semântico de MODO. Observamos a ocorrência de 

verbos denominados por Talmy de “self-contained verbs”.  

 Como já discutido, em teoria, as LFS apresentariam em seu léxico mais verbos 

para esse modelo do que as LFV. Porém, é importante observar que na nossa pesquisa 

esse foi justamente o modelo de lexicalização mais recorrente dentro de nosso corpus 

de apenas 15 verbos de movimento. 

http://perolasdoenem2011.blogspot.com.br/2012/01/o-orkut-desceu-pra-baixo-noconceito-de.html
http://perolasdoenem2011.blogspot.com.br/2012/01/o-orkut-desceu-pra-baixo-noconceito-de.html
http://www.youtube.com/watch?v=R9Hl1BRtaBg


43 
 

5.2.1. ROLAR  

 

 O verbo rolar codifica o elemento semântico de MOVIMENTO e de MODO. Em 

(22) podemos ver que a informação quanto ao MODO do evento está no verbo, e é 

completado pela expressão “pra baixo” que indica a Trajetória, aproximando-se em 

muito da estrutura do Inglês. O interessante de verbos como rolar, rodar, girar, etc, 

está no fato de serem tipos de verbos de movimento denominados por Talmy de “self-

contained verbs”, isto é, verbos em que o deslocamento se dá espacialmente (partindo 

de um ponto inicial qualquer e indo a um ponto final qualquer), mas, também pode 

dar-se apenas pelo deslocamento em torno de seu próprio eixo, daí a denominação de 

self-contained, que fica contido em si mesmo.     

 

(22) A galinha          rolou                pra baixo     com o ovo da pata. 

        (F)                 (M+Modo)                (T)                  (Fd) 

(http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070311103621AAgN3UQ)  

 

 

5.2.2. GIRAR 

 

 Assim como o verbo rolar, girar codifica a informação semântica de 

MOVIMENTO e de MODO. Em (23) a ação de girar a roda não necessariamente irá 

resultar no deslocamento espacial dessa roda. Por exemplo, “Edu” pode ter girado a 

roda da bicicleta sem que esta estivesse em contato com o chão. Portanto girar se 

enquadra na classificação de Talmy de “self-contained verbs” que diferem dos 

“translatory verbs”, verbos de translação.  

 

(23) Edu         girou          a roda    pra lá, virou cateye pra cá e nada de funcionar. 

        (F)        (M+Modo)      

(http://ironmanumainsanidade.blogspot.com.br/2011_05_01_archive.html)  

 

 

5.2.3. CORRER 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070311103621AAgN3UQ
http://ironmanumainsanidade.blogspot.com.br/2011_05_01_archive.html
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 O verbo correr, segundo Cifuentes-Ferez (2008, p. 141) faz parte dos verbos 

chamados de modelo motor, i.e, que fazem parte das habilidades básicas de humanos 

e de animais. Portanto, correr é um verbo que serve como modelo motor básico de 

outros verbos que também codificam MOVIMENTO e MODO (como trotar). Em (24) 

“correu” indica o modo como a menina se deslocou, indo ao ponto final da trajetória 

desse evento de movimento, “até a porta”.  

 

(24) A menina rica   correu   até a porta   esperando encontrar a outra pequena menina 

         (F)                (M+Modo)        (Fd) 

(http://www.rivalcir.com.br/mensagens20022/1715.html)  

 

 

5.2.4. TROTAR 

 

 Trotar é um dos modos de correr. Em (25) o modo como “ele” correu foi 

trotando. Comumente é usado para animais. 

 

(25) Ele estava    trotando       em um campo em Memphis, perto de onde morávamos. 

         (F)            (M+Modo)         (Fd) 

(https://www.fanfiction.com.br/historia/229476/Esquecidos/capitulo/5)  

 

 

5.2.5. DESLIZAR 

 

 Deslizar é outro verbo que codifica MOVIMENTO e MODO. Em (26) a figura 

desloca-se de uma forma específica ladeira abaixo (deslizando), assim como em (27) 

em que a figura desliza “para trás”. Nesses exemplos temos informações na forma de 

sintagmas adverbiais especificando as Trajetórias, “ladeira abaixo” e “para trás”. 

 

(26) Ela largou minha mão e        deslizou                ladeira abaixo. 

         (F)                                       (M+Modo)                 (Fd) (T)      

(http://www.valeriashirley.blogspot.com.br/) 

http://www.rivalcir.com.br/mensagens20022/1715.html
https://www.fanfiction.com.br/historia/229476/Esquecidos/capitulo/5
http://www.valeriashirley.blogspot.com.br/
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(27) O automóvel       deslizou          para trás    antes de iniciar a corrida. 

           (F)                   (M+Modo)          (T)        

(http://pt.wiktionary.org/wiki/deslizar)  

 

 

5.2.6. ESCORREGAR  

 

 Escorregar também codifica MOVIMENTO e MODO, da mesma forma que 

deslizar.   

 

(28) Enquanto cuidava da Juh ela     escorregou           e bateu a boca no chão. 

                 (F)                   (M+Modo)                                          (Fd) 

(http://www.e-familynet.com/phpbb/nih-escorregou-bateu-a-boca-e-quebrou-o-dente-

t640675.html)  

 

 

5.2.7. “SE ARRASTAR” 

 

 Outro verbo de Modo. Se arrastar é um modo de andar. Em (29) o velho se 

arrastou até determinado ponto, sendo que essa trajetória foi percorrida lentamente. 

O sintagma “até a frente da loja de brinquedos” indica o fim da trajetória, ou seja, o 

fundo. Temos aí o uso do advérbio reforçando o Modo dessa Trajetória.   

 

(29) O velho        se arrastou               lentamente     até a frente da loja de brinquedos  

        (F)                (M+Modo)                  (Modo)                              (Fd) 

 (http://www.edicoessm.com.br/hugocabret/descargas/capitulo3_hugocabret.pdf) 

 

 

5.2.8. “SE ESGUEIRAR”  

 

 Se esgueirar também é um modo de andar, assim como o verbo se arrastar. 

  

http://pt.wiktionary.org/wiki/automóvel
http://pt.wiktionary.org/wiki/trás
http://pt.wiktionary.org/wiki/antes
http://pt.wiktionary.org/wiki/iniciar
http://pt.wiktionary.org/wiki/corrida
http://pt.wiktionary.org/wiki/deslizar
http://www.e-familynet.com/phpbb/nih-escorregou-bateu-a-boca-e-quebrou-o-dente-t640675.html
http://www.e-familynet.com/phpbb/nih-escorregou-bateu-a-boca-e-quebrou-o-dente-t640675.html
http://www.edicoessm.com.br/hugocabret/descargas/capitulo3_hugocabret.pdf
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(30) Diane adora     se esgueirar       pela rua no meio da noite. 

          (F)                   (M+Modo)          (Fd)        

(http://goosebumps-2010.blogspot.com.br/2011/02/jogos-noturnos-diane-adora-se-

esgueirar.html) 

 

 

5.3. MOVIMENTO + FIGURA: (chover) 

 

 Temos aqui um exemplo de verbo do PB que se comporta como um verbo do 

modelo tipológico das LFS. Como observado mais acima, quando falávamos sobre a 

“tipologia de três vias”, citamos o modelo das línguas Movimento + Figura, que é 

representado basicamente pela língua Atsugewi. Da mesma forma, vimos um exemplo 

de verbo do Inglês para essa tipologia, o verbo to rain. Levando-se em consideração 

que para a “tipologia de duas vias” tanto o Atsugewi quanto o Inglês fazem parte da 

mesma tipologia das LFS, logo o verbo chover indica que há mais um caso em que o PB 

faz uso de estratégias linguísticas específicas de línguas com frame no satélite. Sendo 

assim, observamos, com o exemplo abaixo, que o verbo chover apresenta a mesma 

estrutura semântica que o verbo to rain do Inglês, o que evidencia que mesmo fazendo 

parte da tipologia das LFV, o PB possui verbos que não são próprios do seu modelo de 

lexicalização. Evidentemente trata-se de entender a tipologia não como algo estanque 

a ponto de não admitir que dentro de uma língua, que majoritariamente apresenta 

certo modelo de lexicalização, possam existir verbos que sejam derivados de outros 

modelos, mas o nosso objetivo aqui é o de justamente apontar para esses verbos de 

movimento que estariam fora do padrão LFV. 

 

 

5.3.1. CHOVER  

 

 O verbo chover, diferentemente dos verbos anteriores, que codificam ou a 

TRAJETÓRIA ou o MODO do evento de movimento, codifica no verbo o MOVIMENTO e 

a FIGURA. A Figura “chuva” está lexicalizada no verbo chover, além disso, trata-se de 

http://goosebumps-2010.blogspot.com.br/2011/02/jogos-noturnos-diane-adora-se-esgueirar.html
http://goosebumps-2010.blogspot.com.br/2011/02/jogos-noturnos-diane-adora-se-esgueirar.html
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um verbo de movimento, já que temos semanticamente a noção de deslocamento da 

água da chuva sobre algum espaço ou objeto.  

 

(31) Choveu       na janela do meu quarto.  

      (M+Figura)       (Fd)  

(http://www.fotolog.com.br/morcega/31647596/)  

 

 

5.4. MOVIMENTO + FUNDO: (costear) 

 

 Temos aqui um exemplo de verbo que codifica o elemento semântico de 

Movimento e de Fundo. Com isso, podemos observar um tipo de lexicalização que 

também não é comum às LFV, já que, como dito, para as línguas com frame no verbo o 

padrão tipológico seria MOVIMENTO + TRAJETÓRIA. A princípio exemplos de verbos 

desse modelo são restritos não só no PB, mas na maioria das línguas. Apesar disso, é 

importante que façamos a análise de todos os verbos de nosso corpus, apontando 

para os elementos semânticos que estão lexicalizados neles, e este foi uma das formas 

de lexicalização que podemos observar. 

 

 

5.4.1. COSTEAR 

 

 O último modelo de lexicalização para o PB que levantamos é, portanto, a que 

lexicaliza no verbo principal o MOVIMENTO e o FUNDO. Costear lexicaliza o 

Movimento e o Fundo, isto é, a costa.  

  

(32) O navio        costeou       toda a faixa do litoral norte. 

          (F)             (M+Fundo) 

(http://emportuguescorrecto.blogs.sapo.pt/41091.html)  

 

 São estes os modelos de lexicalização que observamos, conforme a breve 

análise de dados realizada. Para tornar mais esquemático as informações dispostas 

http://www.fotolog.com.br/morcega/31647596/
http://emportuguescorrecto.blogs.sapo.pt/41091.html
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acima, podemos formar um quadro com os modelos de lexicalização levantados e os 

respectivos verbos de movimento que foram objetos de análise: 

  

Quadro 1 – Quadro geral com os modelos de lexicalização e os verbos de movimento 

analisados.   

Movimento + Trajetória Entrar 

Sair 

Subir 

Descer 

Cair 

Movimento + Modo Rolar 

Girar 

Correr 

Trotar 

Deslizar 

Escorregar 

Se arrastar 

Se esgueirar 

Movimento + Figura Chover 

Movimento + Fundo Costear 

 

 

 É importante que deixemos claro que a presente análise não pretende abarcar 

todas as questões possíveis, o que quer dizer que essa foi apenas uma proposta de 

interpretação dos dados, partindo da teoria discutida. Nosso principal objetivo foi, 

portanto, o de primeiramente demonstrar como a teoria pode lidar com os casos 

apresentados, utilizando os conceitos teóricos para tal. Nesse sentido, partindo da 

análise do verbo principal das sentenças, observamos quais elementos semânticos o 

compunham como também discriminamos os outros elementos semânticos presentes 

na sentença, como a Figura (F) e o Fundo (Fd).  
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6. CONCLUSÃO        

 

 Nossa proposta inicial foi a de discutir três pontos cruciais para a presente 

pesquisa. Ao fim desse percurso esperamos ter cumprido esses pontos norteadores 

que foram: i) o de discutir o que são os eventos de movimento, segundo Talmy, 

fazendo um apanhado teórico de como a teoria foi se desenvolvendo ao longo do 

tempo; ii) o que caracterizou cada tipologia proposta por Talmy (2000b), partindo 

desde a primeira abordagem realizada em sua dissertação e indo até a “two-way-

typology”, que é o estágio mais recente da teoria geral dos eventos de movimento; iii) 

e, por fim, resta-nos ainda, como objetivo, tentar responder se de fato o PB pode ser 

enquadrado no modelo das LFV. 

  Para vias de conclusão, esperamos que, no que se refere à discussão teórica, 

tenha sido alcançado êxito na forma de ordenação e disposição dos conceitos, e em 

nossa tentativa de recortar da teoria interseções que pudessem ajudar a montar um 

quadro de referência sobre ela, podendo servir assim de texto introdutório às 

discussões que são mais bem aprofundadas (e melhor explicadas) por Talmy ao longo 

de seus textos.   

 No que se refere à análise de dados, podemos observar que o PB não só 

apresentou verbos que lexicalizam o MOVIMENTO e a TRAJETÓRIA. Nesse ponto é 

importante que fique claro que para tentar enquadrar uma língua em determinado 

modelo é preciso que seja analisado não só as formas de lexicalização dos elementos 

semânticos, ou melhor, é preciso que seja levado em conta principalmente o que 

Talmy ressalta como sendo os aspectos característicos dessa lexicalização. Portanto, 

deve-se observar se aquela forma de lexicalização que está sendo considerada é 

utilizada em contextos coloquiais (e não é apenas um uso literário), além disso, é 

importante que aquela forma de lexicalização que foi observada nos dados seja 

frequente na ocorrência de fala, ou seja, que os falantes costumem utilizar esses 

verbos recorrentemente. Por exemplo, os verbos de Trajetória no PB costumam ser 

utilizados frequentemente, mesmo existindo verbos de modo que também poderiam 

ser utilizados para representar determinado evento de movimento. Por fim, é 

importante observar se aquele modo de lexicalização que está sendo considerado 

como prototípico para a língua seja difundido e não limitado, ou seja, se possui um 



50 
 

grande ‘alcance’ na língua. Com isso queremos dizer que apesar de termos mais de 

uma forma de lexicalização no PB (e não apenas a lexicalização da trajetória no verbo), 

não podemos dizer, a partir disso, que o PB deixa de ser uma língua com frame no 

verbo, primeiro por que seria preciso um estudo muito mais apurado e profundo, e 

segundo por que intuitivamente podemos dizer que o PB tende a utilizar os verbos de 

Trajetória em uma série de contextos, apesar de termos verbos de modo disponíveis 

na língua. Trata-se, portanto, da forma como o falante de PB tende a perceber os 

eventos de movimento, focando na trajetória e não no modo.   

 Levando isso em conta, percebemos, com os exemplos, a ocorrência de verbos 

de MODO, que podem ou não vir complementados com a informação sobre a 

trajetória do evento ou ainda com informações adicionais do modo do evento. 

Lembrando que em línguas como o Inglês, que se enquadra no modelo MOVIMENTO + 

CO-EVENTO, os verbos de modo são os mais característicos, e, portanto, os mais 

frequentes no uso da língua pelos falantes.  

 Além disso, mostramos que existem outros modelos de lexicalização no PB 

como o de MOVIMENTO e FIGURA, modelo prototípico da língua Atsugewi, e 

MOVIMENTO e FUNDO, que apesar de exemplos restritos, demonstram que há certo 

dinamismo entre os modelos, o que exclui a concepção das línguas dentro de 

tipologias fechadas. Ou seja, são verbos do PB que compartilham das mesmas formas 

de lexicalização que outras línguas de outros modelos, mais especificamente de línguas 

que segundo a tipologia de duas vias são LFS, pois a Trajetória não está lexicalizada no 

verbo, e sim em satélites do verbo.  

 Outro aspecto interessante de nossa análise foi de observar que existem verbos 

do PB, do modelo MOVIMENTO + TRAJETÓRIA, que se aproximam da forma de 

lexicalização de verbos do modelo tipológico das LFS. São verbos que estão 

acompanhados de outros elementos sintáticos que também expressam a Trajetória, 

apesar de já trazerem codificados no verbo principal essa informação semântica. Esse 

é o caso do verbo subir, em “subir pra cima”, e no verbo descer, em “desceu pra 

baixo”, exemplos que foram analisados mais acima. Normalmente essa expressão é 

considerada incorreta pela Gramática Tradicional, que a considera como erro de 

redundância, ou ‘pleonasmo vicioso’. Seria interessante que uma análise mais 

detalhada desse aspecto seja realizada, tanto do conceito de redundância, quanto da 
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possibilidade de nos casos analisados, em que a Trajetória também é codificada no 

satélite, poder vir a ser o caso de o verbo não expressar mais a Trajetória, o que abriria 

espaço para codificar algum Co-evento (cf. nota 28 da seção 3.4), ou ainda existiriam 

outras possibilidades, conforme discutido em 5.1.3.  

  Continuando nesse ponto, achamos que seria interessante que outras 

pesquisas buscassem saber quais são as motivações pragmáticas, ou até mesmo 

semânticas e sintáticas, que levam os falantes a fazer uso desse tipo de estrutura. 

Outro aspecto que poderia ser mais explorado seria o de tentar elencar as possíveis 

motivações dos falantes em tentar bloquear essa formação, por tratar-se de uma 

formação que é vulgarmente entendido, propagada e constantemente reforçada pelas 

Gramáticas Tradicionais como erro de uso da língua. Por fim, o que gostaríamos de 

apontar é a importância de pesquisas sobre esse uso dos verbos de movimento do PB, 

que compartilham da mesma estrutura dos verbos das línguas com frame no satélite, 

já que uma pesquisa que se dedique a essa discussão pode revelar alguma mudança no 

sistema linguístico, pois se trata de usos dentro do próprio modelo prototípico da 

língua que estão fora do padrão esperado.  

 Por outro lado, exemplos de verbos desse tipo podem servir para que 

problematizemos a própria tentativa de categorizar as línguas em modelos entendido, 

a princípio, como entidades estanques e isoladas, ou melhor, aristotélicas. Como vimos 

não é possível entender a proposta de criar tipologias para as línguas, no atual 

momento da Linguística, e principalmente partindo da Linguística Cognitiva, tendo 

como objetivo apenas o de tentar colocá-las em compartimentos separados e isolados. 

Pretender isso é querer pouco. Poderíamos ter discutido mais profundamente essa 

questão, que esbarra em uma necessidade quase que filosófica, se esse tivesse sido o 

objetivo principal do trabalho. Mas, naquilo que nos cabe, podemos questionar: Até 

que ponto a proposta tipológica de Talmy nos levou, ou melhor, que tipo de 

conhecimento se alcançou sobre as línguas, partindo do estudo dos verbos de 

movimento e das diferentes formas de se representar os eventos de movimento? O 

que poderíamos concluir a partir disso?  

 Talmy propõe uma perspectiva de análise e foi por essa perspectiva que 

pretendemos caminhar ao longo dessas páginas. Talvez não se trate de concluir, o que 

a teoria deixa de responder é o que motiva a seguirmos questionando. 
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 Talvez as características linguísticas que diferenciam uma língua com frame no 

verbo de uma com frame no satélite não sejam tão drásticas do ponto de vista 

estrutural, mas ao contrário, o que elas parecem mostrar é que as línguas, que são 

fenômenos culturais, parecem diferir principalmente na forma como ‘olham’ para os 

eventos de movimento. Ou seja, o que faz surgir a diferença nas línguas, no modo 

como lexicalizam os verbos de movimento, seria, portanto, a forma como os falantes 

de cada língua descrevem a experiência de movimento a partir da cultura da qual 

fazem parte. 

 É mais uma vez importante que deixemos claro as limitações do nosso trabalho. 

Como já enfatizado, lidamos, ao longo dessas páginas, com uma teoria abrangente e 

que, de forma alguma, poderia estar resumida aqui. Estamos propondo apenas uma 

forma de entender a teoria, sabendo da impossibilidade de discutir todos os pontos 

interessantes dela. Além disso, a limitação de nosso corpus impede que tentemos 

fazer afirmações ‘seguras’, já que, como sabemos, é preciso um trabalho mais 

meticuloso e bem mais profundo para que seja possível seja ir contra ou a favor da 

teoria discutida. Como dito, um de nossos objetivos é o de incentivar os estudos nesse 

campo, que venham a dispor de mais tempo e meio mais eficiente de pesquisa e 

consequentemente que levem a resultados mais satisfatórios e relevantes.   
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