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O sistema de concessão do português não mostra herança do quadro conjuncional latino e os 
mecanismos de junção concessiva hoje disponíveis, tipicamente frasais, resultaram de 
desenvolvimentos históricos até certo ponto previsíveis, considerando a relativa transparência 
das categorias fonte e a afinidade entre concessividade e outros domínios semânticos. Em 
perspectiva translinguística, no conjunto das fontes mais produtivas para a criação de juntores 
concessivos estão palavras e construções que expressam sentimentos humanos (König, 1985; 
Harris, 1988), de que o nome pesar, do português, é uma instância. Neste trabalho, discuto 
evidências do processo de mudança que levou o nome pesar, (1), a ser reinterpretado como 
juntor complexo, apesar de/que, para expressão de relações concessivas, (2) e (3). 
(1) Mais pero metestes-me mui gram pesar no meu coraçom (14NL) 
(2) (...) a pezar da moleſtia da quartaã, cõtinuou em ſeus ſanctos exercicios, prègando, 

confeſſando, ajudando aos enfermos (17CCJ) 
(3) As obras antigas tem alguma beleza, tem mesmo belas formas, apezar que os taes 

narizes gregos nunca me cahiram em graça. (19EA) 
 
Filiando-me a um quadro teórico pautado no caráter fundante dos mecanismos cognitivos e 
pragmáticos e no impacto dos contextos de uso (Traugott; Dasher, 2002; Heine; Kuteva, 2007; 
Bybee, 2010), o objetivo maior é fornecer uma explicação sobre as condições da mudança e 
examinar o quão determinante pode ser a categoria fonte para os rumos da mudança. Assim, 
busco responder às questões: i) que traços do nome pesar, aliados aos contextos de uso, ajudam 
a explicar a predisposição à mudança? que relações podem ser apreendidas entre a 
implementação gradual da mudança semântica e a reinterpretação sintática como juntor?     
A pesquisa foi conduzida em perspectiva diacrônica. O corpus foi constituído a partir de um 
conjunto de textos de gêneros diversos, das variedades europeia e brasileira do português. A 
seleção dos textos foi baseada em diretrizes relativas ao recorte temporal (século XIII ao XXI), 
à diversidade tipológica de sequências textuais e à quantidade de material similar para cada 
estado de língua, de modo a obter amostras comparáveis quantitativa e qualitativamente. Os 
textos foram extraídos das plataformas: Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portuguese; 
Corpus Informatizado do Português Medieval; Corpus do Projeto História do Português 
Brasileiro e Acervo digital da Biblioteca Brasiliana. Para a compilação do corpus e extração 
das ocorrências foi utilizada a ferramenta computacional Sketch Engine.  
Quanto à metodologia, a polissemia foi o parâmetro norteador das descrições. Assumindo que 
as polissemias se relacionam a propriedades distribucionais distintas, postulei três valores, 
aferidos em perspectiva longitudinal: compatibilidade somente com o significado fonte; dupla 
compatibilidade com os significados fonte e alvo; e compatibilidade somente com o alvo.   
Os resultados forneceram um mapa cronológico de possíveis estágios de mudança, nos quais 
sobressai o peso dos traços do nome pesar para as generalizações sintática e semântica e para 
a ação dos processos inferenciais que habilitaram as relações concessivas de causa negada e 
restrição, expressas por apesar de (que). Os dados sugerem que a semântica lexical de pesar 
(mental > estado psicológico), com traços de causalidade e de polaridade negativa, em certos 
contextos, necessitava de complementação, como é típico de shell nouns (cf. Schmid, 2000), e 
nesses contextos havia condições para expansão semântica. Os dados sugerem ainda uma 
correlação entre o enfraquecimento gradual do significado de tristeza em favor daqueles de 



contra vontade e objeção e a perda de traços morfossintáticos do nome, o que parece ter sido 
decisivo para a reanálise de a+pesar+de/que como juntor complexo.    
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Fenômeno amplamente explorado na literatura linguística, o processo de auxiliarização 
ainda desafia estudiosos das mais diversas línguas nas mais variadas abordagens, sobretudo no 
que toca à emergência de novos auxiliares. Não pairam dúvidas, contudo, de que, dada a 
inexistência de um morfema aspectual nas línguas românicas, o recurso sintático da 
auxiliarização é bastante produtivo nas referidas línguas para traduzir a categoria de aspecto, o 
que, muito provavelmente, fomenta a emergência de novos auxiliares. Neste trabalho, analisa-
se o processo de gramaticalização de cinco verbos de movimento da língua portuguesa que, no 
curso da história dessa língua, juntaram-se à forma nominal de gerúndio, sendo reanalisados 
como verbos auxiliares de construções aspectuais, tal como ilustrado por estes dados: 
 

(01) “[...] o Natalino andou estudando órgão com um frade de má reputação 
[...]” (Corpus do Português, séc. XX) 

(02) “Um pintor não sai criando igualzinho a um deus. Apenas estala o dedo 
e, pronto, o desenho surge”. (Corpus do Português, séc. XX) 

(03) “[...] traziam provimento de aves e de ovos, com que iam sustentando a 
vida [...]” (Corpus do Português, séc. XVIII). 

(04) “Bem o experimentou Nabal casado com Abigail (história bem sabida do 
Texto Sagrado) que como ela se determinou a governá-lo, emendando seus 
erros, logo evitou a destruïçao, que vinha caindo sobre toda a casa (Corpus 
do Português, séc. XVII). 

(05) “Minha avó dinamarquesa vivia falando que não existia pior lugar para 
envelhecer que o Brasil” (Corpus do Português, séc. XX). 

 
Considerando-se que o conteúdo conceptual básico que subjaz ao significado primordial 

desses auxiliares não é exatamente o mesmo, buscou-se testar a hipótese de que os esquemas 
imagéticos presentes na conceptualização da forma-fonte podem explicar algumas restrições 
sintático-semânticas identificadas nas construções aspectuais com valor durativo/iterativo 
resultantes dessa gramaticalização. Adotando-se um quadro teórico de interface entre 
linguística cognitiva e gramaticalização de construções, analisaram-se 355 dados coletados no 
Corpus do Português (DAVIES; FERREIRA, 2006), no período compreendido entre os séculos 
XIII e XX. A análise empreendida revelou que o contexto sintático da reanálise é aquele em 
que o verbo de movimento se justapõe à forma nominal de gerúndio introdutora de uma oração 
adverbial. Verificou-se ainda que, à exceção de [V1sair+V2gerúndio], que se gramaticalizou 
apenas no período clássico da língua, as formas andar, ir, vir e viver já funcionavam como 
auxiliares aspectuais quando combinadas com uma forma nominal de gerúndio desde o século 
XIII. Observou-se também que o esquema imagético FONTE-TRAJETO-ALVO é fator 
imprescindível para que o verbo de movimento seja reanalisado como forma auxiliar em uma 
construção em que V2 é uma forma de gerúndio, além do que a presença de dois esquemas 
imagéticos na conceptualização da forma-fonte dificulta o processo de reanálise, retardando, 
assim, o curso da gramaticalização do auxiliar. 
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Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise diacrônica de quatro microconstruções do 
subesquema [DAR + Adjetivo Adverbial], a saber: [dar certo], [dar errado], [dar ruim] e [dar bom], 
que se encontram construcionalizadas no Português Brasileiro (PB). Para tal, utilizaremos o aporte 
teórico-metodológico da Linguística Funcional Baseada no Uso (LFCU), especialmente no que tange 
a Gramática de Construções (Goldberg, 1995, 2006). Pautamo-nos na proposta de 
construcionalização e mudança construcional de Traugott e Trausdale (2013) e na concepção da 
língua como uma rede de construções, sendo estas pareamentos de forma e sentido/significado. Para 
nosso estudo também são de suma importância os processos cognitivos de domínio geral propostos 
por Bybee (Bybee,2010), principalmente os processos denominados chunking e analogia.  

Nosso objetivo principal é identificar os contextos atípico e crítico (Diewald, 2002, 2006) 
motivadores das neoanálises que possibilitaram a formação dessas novas construções no PB. Com 
esse objetivo em mente, estamos desenvolvendo uma coleta de dados em três corpora: dois corpora 
diacrônicos encontrados no site linguateca, o Corpus Colonia (Zampieri & Becker, 2013) e o Corpus 
Vercial (Projecto Vercial, 1996), que disponibilizam textos literários de obras clássicas da Literatura 
Portuguesa e Brasileira começando no século XVI. Para os dados coletados da Literatura Portuguesa, 
presentes no Corpus Vercial, só consideraremos aqueles até o século XVIII, pois o objetivo dessa 
pesquisa é analisar o fenômeno no Português Brasileiro. Já o terceiro corpora utilizado é a aba NOW 
do Corpus do Português (Davies e Ferreira, 2006), que disponibiliza textos jornalísticos de sincronia 
atual - de 2012 até 2019. 

Nossa hipótese principal é que a microconstrução [dar certo] de semântica qualitativa teria se 
construcionalizado, formando um novo nó, ou seja, um novo pareamento de forma e significado na 
rede construcional do PB. Em outras palavras, hipotetizamos que a construção [dar certo] de cunho 
qualitativo teria dado origem à construção [dar certo] resultativa, menos composicional, que 
encontramos no PB atual.  Além disso, postulamos que esta construção, já construcionalizada, teria 
licenciando as demais construções aqui estudadas ([dar errado], [dar bom] e [dar ruim]). Em análises 
preliminares, é possível encontrar a microconstrução [dar certo] em textos datados do final do século 
XIX, enquanto a microconstrução [dar errado], que consideramos que tenha sido a primeira licenciada 
pela construção originária, é encontrada apenas em textos referentes à metade do século XX. Já as 
demais microconstruções ([dar bom] e [dar ruim]) possuem ocorrências datadas do início do século 
XXI. Ressaltamos que, neste trabalho, estão sendo analisados fatores de ordem estrutural e 
discursivo-pragmática, como a presença de elementos intervenientes, a estrutura informacional e o 
grau de composicionalidade da construção, os diversos papéis semântico-pragmáticos de cada 
microconstrução, os elementos em função de sujeito na oração em que o construto ocorre e os 
gêneros/domínio discursivo/tipo textual em que o padrão construcional sob estudo é identificado. É 
ainda necessária uma maior coleta de dados para que nossas hipóteses sejam comprovadas; entretanto, 
no que diz respeito a segunda hipótese supracitada, nossos dados parciais parecem a comprovar, 
enquanto a primeira está sendo, até o momento, negada. E no que diz respeito aos fatores de ordem 
estrutural e discursivo-pragmática alguns resultados preliminares já indicam algumas características 
das microconstruções como a aparente restrição de elementos intervenientes, a preferência por 
sujeitos menos animados e a alta produtividade nos diversos gêneros/domínios discursivos/ tipos 
textuais estudados. 
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