
PERCURSO DIACRÔNICO DOS ADJETIVOS ADNOMINAIS EM CARTAS E 
NARRATIVAS EM PORTUGUÊS EUROPEU 
 

Cristina de Souza Prim - UTFPR 
Thais Deschamps - UFPR 

 
Palavras-chave: sintaxe dos adjetivos; adjetivos adnominais; estudos diacrônicos. 
 
Este trabalho discute a hipótese da mudança de posicionamento dos adjetivos adnominais na 
história do português europeu. A sintaxe dos adjetivos no português é tema de diversos 
trabalhos sincrônicos (Borges Neto 1991, Menuzzi 1992, Müller, Negrão e Nunes-Pemberton 
2002). Em busca de mais evidências para compreender as motivações da ante- e da posposição, 
alguns trabalhos se propuseram a analisar também o desenvolvimento diacrônico desse 
comportamento (Cohen 1989, Boff 1991, Serra 2005), mas a bibliografia sobre o tema ainda é 
escassa. Ainda que haja fortes indícios, registrados nos trabalhos mencionados, de que houve 
queda quantitativa na proporção de anteposição ao longo dos séculos, a motivação dessa 
mudança não é clara, uma vez que tais trabalhos reconhecem que o “tipo” de adjetivo que pode 
figurar na anteposição tem se mantido o mesmo desde ao menos o século XVI, i.e., apenas 
adjetivos “avaliativos”, como “interessante” ou “importante” (cf. Conto 2018) podem ser 
encontrados antepostos ou pospostos ao nomes (ex: “este evento importante”/“este importante 
evento”). Argumentamos que alguns fatores que incidem sobre a posição dos adjetivos foram 
negligenciados nesses estudos e que sua inclusão pode ajudar a esclarecer quais aspectos 
gramaticais podem estar em jogo nessa aparente transição da ordem preferencial da posição 
pré-nominal para a pós-nominal. Assim, discutimos neste trabalho se realmente houve mudança 
e quais são as variáveis em jogo, a partir da inclusão de novos elementos de análise apontados 
em Prim (2018) e Deschamps (2019). Prim (2018) mostra a influência do tipo de determinante 
no posicionamento dos adjetivos a partir da investigação de dados do Corpus Histórico do 
Português Europeu ao longo dos séculos XVI – XIX, um elemento desconsiderado pelos 
estudos anteriormente citados. A autora conclui que houve mudança somente nos DPs definidos 
e nus, pois com os indefinidos os adjetivos avaliativos já eram preferencialmente pós-nominais 
pelo menos desde o século XVI. Essa conclusão encontra respaldo no trabalho de Costa (2016), 
que investigou diacronicamente os artigos definidos nas gramáticas do português clássico, 
europeu e brasileiro. Os resultados obtidos por ela mostram uma ampliação gradual na 
ocorrência de artigo com nomes próprios e com nomes inalienáveis entre o português clássico 
e o português europeu moderno, cuja distribuição sofreria influência do tipo de nome e do 
gênero textual, assim como uma ampliação do uso dos artigos definidos, que também é 
relacionada a uma mudança no comportamento dos DPs nus no português europeu. Deschamps 
(2019), por sua vez, busca problematizar algumas questões metodológicas de estudos anteriores 
sobre o mesmo assunto. Ela faz um levantamento de fatores que sincronicamente contribuem 
para a possibilidade de anteposição dos adjetivos avaliativos, salientando especialmente a 
importância do gênero textual no posicionamento dos adjetivos, como já ressaltado por Sales 
(2006) e Serra (2005) ― fator que deve ser considerado também do ponto de vista diacrônico. 
Tomando tais observações como base e dando sequência a estes trabalhos, utilizamos o corpus 
Tycho Brahe para acesso a nove textos anotados morfossintaticamente, do século XVII ao XIX, 
todos de autores nascidos em Portugal. Optamos por nos limitarmos ao português europeu, 
neste momento, por maior facilidade de acesso a textos nesta variante. Escolhemos dois gêneros 
textuais distintos, cartas e narrativas, para analisarmos a influência do gênero sobre a 



distribuição adjetival. Assim, nosso corpus consistiu de duas narrativas e duas cartas do século 
XVII; duas cartas do século XVIII; e duas narrativas e uma carta do século XIX. Nossa hipótese 
inicial era de que a mudança no comportamento dos determinantes definidos e nus, assim como 
a consideração dos gêneros textuais mais próximos da oralidade (como a carta) se relacionam 
diretamente com a mudança de posição preferencial do adjetivo avaliativo, de anteposto para 
posposto ao nome. Os resultados provisórios confirmam esta hipótese: enquanto nas narrativas 
há pouca mudança a ser observada ao compararmos os dados dos séculos XVII e XIX, nas 
cartas, os dados apresentam maior variação. Nossa pesquisa não pode ser imediatamente 
transposta para o português brasileiro; seria necessária uma reprodução do estudo com textos 
de autores brasileiros para que essa comparação pudesse ser traçada. No entanto, acreditamos 
que, nesta variante, essa mudança ainda esteja em curso. A pesquisa segue em andamento para 
aprofundamento da análise. 
 
REFERÊNCIAS 
BOFF, Alvana. A Posição dos Adjetivos no Interior no Sintagma Nominal: perspectivas 
sincrônica e diacrônica. Dissertação (Mestrado em Linguística) – IEL, UNICAMP, Campinas, 
1991. 110p. 
BORGES NETO, José. Adjetivos: predicados extensionais e predicados intensionais. 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1991. 
COHEN, M. A. A. M. Syntactic Changes in Portuguese. Tese (Doutorado em Linguística) – 
IEL, UNICAMP, Campinas, 1989. 257p. 
CONTO, Luana de. Tese é complicado: a leitura de situação em sentenças copulares com 
concordância não marcada. Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2018. 110p. 
CORPUS Histórico do Português Tycho Brahe. Disponível em: Acesso em: 28 out. 2018. 
COSTA, Tatiane Macedo. Determinantes definidos: um estudo sobre a estrutura dos DPs na 
história do Português. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, 
UNICAMP, Campinas, 2016. 294p. 
DESCHAMPS, Thais. Adjetivos na diacronia: fatores gramaticais e discursivos. ReVEL, vol. 
17, n. 32, 2019. 
MENUZZI, Sérgio. Sobre a Modificação Adjetival do Português: uma teoria da projeção dos 
adjetivos. Dissertação (Mestrado em Linguística) – IEL, UNICAMP, Campinas, 1992. 194p 
MÜLLER, Ana L.; NEGRÃO, Esmeralda V.; NUNES-PEMBERTON, Gelza. “Adjetivos no 
Português do Brasil: Predicados, Argumentos ou Quantificadores?”, in M. B. M. Abaurre e A. 
C. S. Rodrigues (orgs.), Gramática do Português Falado, vol. VIII. Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2002. p.317-344. 
PRIM, Cristina de Souza. O Percurso Diacrônico dos Adjetivos Adnominais do Português 
Europeu: Séculos XVI ao XIX. Fórum Linguístico, Florianópolis, v. 15, n. 1, 2018. 
SALES, Suelen. A Ordem dos Adjetivos no Discurso Midiático: séculos XIX e XX. Dissertação 
(Mestrado em Língua Portuguesa) - Faculdade de Letras, UFRJ, Rio de Janeiro, 2006. 202p.  
SERRA, Carolina Ribeiro. A Ordem dos Adjetivos no Percurso Histórico: Variação e Prosódia. 
Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Faculdade de Letras, UFRJ, Rio de Janeiro, 
2005. 153p. 
 
 
 
 



ANÁLISE COLEXÊMICA DE CONSTRUÇÕES QUANTIFICADORAS DO TIPO N1 
DE N2 NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

Nuciene Caroline Amphilóphio Fumaux (PPG Linguística/ UFRJ) 

Karen Sampaio Braga Alonso (UFRJ) 

Palavras-chave: quantificadores, análise colexêmica; gramática de construções 

Resumo: 

Este trabalho consiste em uma análise comparativa do uso das microconstruções (Traugott 
2008) quantificadoras Um monte de SN (como em um monte de coisas), Uma montanha de SN 
(como em uma montanha de papel), Uma enxurrada SN (como em uma enxurrada de dólares) 
e Uma chuva de SN (como em uma chuva de críticas) no português do Brasil, sob a perspectiva 
da Linguística Centrada no Uso (Cf. Barlow e Kemmer 2000; Goldberg 2006; Bybee 2010; 
Boyland 2013; Traugott e Trousdale 2013; Hilpert 2014; Diessel 2015). O objetivo principal 
desta pesquisa é entender se essas construções apresentam diferentes distribuições 
colocacionais na língua, privilegiando o recrutamento de diferentes SNs. 

Entendemos que as construções são pareamentos de forma e sentido (cf. Goldberg 1995, 
2006) e que o sentido quantificador é obtido de uma leitura não-composicional das referidas 
sequências sintagmáticas. Esperamos, assim, descrever o modo como se distribuem na língua 
portuguesa, em termos dos contextos colocacionais em que cada uma aparece 
preferencialmente e das suas especificidades como pareamento forma-sentido, além do modo 
como as construções interagem na rede linguística. Para tanto, pretendemos analisar os tipos de 
SN que instanciam o slot aberto de cada uma das microconstruções, e, assim, identificar a 
categoria que mais prototipicamente preenche esta posição.  

Medologicamente, foi feita uma busca no Corpus Chave (Santos e Rocha 2005) e Corpus 
do Português (Davies 2008) pelos padrões estudados, a saber, (Det)/um + monte /montanha 
/chuva /enxurrada/ + de + nome. E, posteriormente, realizou-se uma análise colexêmica, que 
nos permite a interpretação da força colostrucional (Stefanowitsch e Gries 2003) dos itens que 
instanciam o slot das construções encontradas nos corpora. Nesse programa, compara-se a 
frequência dos itens que aparecem nos slots das construções e a sua frequência individual no 
corpus como um todo, de modo que se evidencie quais itens sejam atraídos pelas construções. 
Para isso, fez-se uso do software de análises estatísticas R, por meio da interface R Studio. 

A pesquisa até o presente momento tem demonstrado que as construções quantificadoras 
estudadas costumam recrutar itens diferentes entre si. A construção com o nome quantificador 
monte parece ser a mais geral, pois recruta itens genéricos como gente e coisas, que são os itens 
com maiores forças colostrucionais nos dois corpora, com 129.55 e 71.92, respectivamente, no 
corpus CHAVE e força infinita no Corpus do português Web. Na construção com montanha, 
percebemos que o recrutamento de itens que podem ser empilhados, agrupados ou amontoados 
é maior, o que acreditamos ser um indício de sua maior composicionalidade, como dinheiro e 
papéis no Corpus CHAVE com as maiores forças colostrucionais (10.78 e 8.46, 
respectivamente); e as palavras dinheiro e dívidas no Corpus do português com força 
colostrucional infinita e 80.88 cada uma.  

O que é possível observar na construção com enxurrada é a ideia de inundação e 
movimento. Percebemos no Corpus CHAVE que essa construção possui itens relacionados à 
capital com as maiores forças colostrucionais, como dólares e dinheiro (64.37 e 19.29). E no 
Corpus do português as palavras críticas (160.35) e comentários (80.98) são as mais atraídas 
para a construção. Os resultados da construção com chuva demonstraram também serem 



guiados por uma metáfora conceptual de movimento, porém movimento vertical. No Corpus 
CHAVE, as palavras mais atraídas foram pétalas de rosa e papel picado, que possuem forças 
colostrucionais de 15.01 e 14.91; Já no Corpus do Português, os itens mais atraídos foram 
meteoros e pedras, que possuem as seguintes forças colostrucionais: infinita e 175.50, 
respectivamente.  
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Resumo:  
Este trabalho visa a apresentação dos resultados sobre construções condicionais encontrados na 
pesquisa de dissertação desta autora (ELY 2019). A pesquisa verificou quais as motivações 
formais, funcionais e contextuais (sequência discursiva) que atuam 
nas microconstruções condicionais de uma amostra sincrônica do português brasileiro escrito. 
As construções condicionais são formadas por duas proposições (prótase e apódose) que 
mantêm uma interdependência e uma relação não-encaixada entre si, como em: “Se tu não 
queres namorar comigo seja au menos minha amiga” (CEOM/VMPOSC, r.07M, 1986, cart.23 
apud ELY 2019). Nessa relação, fatores formais (como: tipo de conector, ordem das 
proposições e composição verbal) e funcionais (expressão temporal e modalidade) atuam para 
que o significado condicional seja estabelecido, sendo que estes constituem um esquema dos 
padrões de uso recorrentes na amostra. A pesquisa, de cunho qualitativo, seguiu os pressupostos 
teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) apoiada pela 
Gramática de Construções (GC). Esta abordagem entende a construção enquanto pareamento 
simbólico de forma-significado, que é dependente do contexto linguístico e discursivo no qual 
está inserido. A amostra utilizada refere-se a 24 (vinte e quatro) cartas pessoais, do período de 
1970 a 1990, escritas em um contexto específico, nomeado de cartas de “adeus”, visto que 
foram produzidas ou trocadas por pessoas que se suicidaram. A amostra de cartas pertence ao 
projeto “Variação e Mudança do Português no Oeste Catarinense” (VMPOSC) e foram 
coletadas no Centro de Memória do Oeste Catarinense (CEOM). Como resultado da pesquisa, 
verificou-se um continuum entre forma e significado constituintes das construções condicionais 
da amostra. Nesse sentido, a motivação para o uso das construções condicionais não é apenas 
sintática, mas também semântico-pragmática, já que a modalidade e a temporalidade se 
demonstraram importantes na escolha do falante sobre determinada construção. A variação 
entre as formas encontradas situa-se em um processo de mudança construcional de língua, pois 
há diferenças somente na forma, mais especificamente quanto aos usos dos conectores “se”, “só 
(se)”, “desde que” e elipse conjuncional, sendo o sentido das construções atrelado a uma 
condição/hipótese que pode vir a acontecer ou que jamais acontecerá. Como o contexto das 
cartas é de despedida, o autor utiliza-se de construções condicionais para tratar de suposições 
que, na amostra, dizem respeito mais fortemente a um futuro ancorado no passado, por 
exemplo: “Se eu tivesse ficado aqui com você Silvia, eu não tinha feito isto” (CEOM/VMPOSC 
C, r.04F, 1978, cart.14 apud ELY 2019), ou seja, o remetente apresenta um acontecimento, no 
tempo passado, que não ocorreu, mas que projeta algo para o futuro, neste caso, a prática de 
suicídio. Além de supostas previsões, o falante, com o intuito de reforçar seu ponto de vista, 
expressa atitudes de probabilidade, incerteza ou desejo ligadas à modalidade epistêmica dos 
condicionais. Assim, as construções da amostra se ligam por links já existentes na 
rede construcional condicional – uma vez que os padrões construcionais são decorrentes do 
esquema geral ([CONECT]) [(Suj) (NEG) V (C)]COND ([(Suj)  (NEG)  V  (C)]PRINCIPAL –, 
usos previstos em trabalhos anteriores, como em Dancygier (1998), Neves (1999; 2011), 
Oliveira (2009), para citar alguns.  
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