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Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo propor uma análise diacrônica sobre a formação de 
construções concessivas e concessivo-condicionais instanciadas pelo esquema [Xque] na 
história do português, no qual as formas ainda e mesmo ocupam o lugar de X, utilizando como 
suporte teórico a Linguística Funcional Centrada no Uso. Partimos da hipótese de que cada 
construção passou por um processo de construcionalização (Traugott e Trousdale, 2013), visto 
que houve mudança na forma e na função de cada uma delas.  
Os dados foram retirados do Corpus do Português e observamos o período que vai desde o 
século XIII ao século XXI, abarcando as variedades brasileira e europeia. O corpus possui mais 
de um bilhão de palavras, entretanto, para a nossa pesquisa coletamos 150 sentenças de cada 
construção em cada século. Nota-se que a construção ainda que já aparecia com sentido 
concessivo no século inicial da análise, como mostra o exemplo a seguir: 
 
(1) E seram atam sotíís que entrarã nas casas, ainda que as portas estem carradas. (CORPUS 
DO PORTUGUÊS, século XIII). 

 
Em relação à construção mesmo que, só encontramos, no corpus escolhido para análise, 
ocorrências que poderiam ter sido o contexto crítico para a formação do item concessivo a partir 
do século XVII, como no exemplo (2): 
 
(2) E assy mesmo que se nom ffaça trauto de coiros Reçebe de sse arremdarem as chamçelarias 
das Correições o que Ja muytas vezes foy defesso per Nossos amteçessores. (CORPUS DO 
PORTUGUÊS, século XVII) 

 
Processos cognitivos de domínio geral (Bybee, 2010) teriam atuado no processo de mudança 
linguística sofrido pelas construções e, ao longo da história do português, houve reestruturação 
da rede linguística da qual o esquema [Xque] faz parte. Defendemos também que as mudanças 
se deram de forma gradual, seguindo micropassos de mudança. Observamos que cada 
construção possui suas especificidades e diferentes contextos de uso.  
Os resultados da pesquisa demonstram uma diferença relevante em relação aos usos de 
construções com ainda que e mesmo que. Embora pareçam sinônimas, elas tendem a ter papéis 
semântico-pragmáticos diferentes e a apresentar estatutos informacionais diferentes. 
O falante não reconhece mais ainda e que como itens separados na construção, pois houve a 
perda da composicionalidade, sendo os itens vistos como um único conector concessivo. O 
mesmo processo se deu com mesmo que. Entendemos também, a partir da base teórica adotada, 
que os contextos ambíguos foram importantes para a formação dos conectivos em estudo.  
As construções apresentadas fazem parte do esquema [[CONECT ] (S) V (C)]OR HIP, sendo 
CONECT o conectivo, S o sujeito, V o verbo, C o complemento e OR HIP representa a oração 
hipotática. Tal esquema construcional instancia [[XQUE] (S) V (C)]OR HIP. Com isso temos 
os usos de [[ainda que](S) V (C)]OR HIP e [[mesmo que ](S) V (C)]OR HIP. Neste trabalho, 
tivemos como objetivo observar a rede construcional do esquema [Xque]. 
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Resumo:  
Nesta comunicação, apresentaremos a diacronia da estratégia textual-interativa do 
parafraseamento em um material composto por Cartas de Leitores de jornais baianos publicados 
nos séculos XIX e XX. Para a operacionalização dessa tarefa propomos associar, à “Perspectiva 
Textual-Interativa” (cf. JUBRAN, 2006), que abrange a abordagem de estudos sobre o 
parafraseamento, os estudos congregados em torno da “Teoria das Tradições Discursivas” (cf. 
KABATEK 2001, 2006, dentre outros), interessados na descrição dos traços de manutenção e 
mudança que incidem sobre os gêneros discursivos.  
Na busca de uma caracterização e tipologização da estratégia do parafraseamento, Hilgert 
(2006) distingue as paráfrases, primeiramente, no que se refere ao movimento semântico entre 
os dois segmentos constitutivos característicos da relação parafrástica (EO e ER) e às 
características formais e funcionais, em três grandes grupos: paráfrases expansivas, redutoras 
e simétricas. No que diz respeito à distribuição dos enunciados em relação parafrástica, Hilgert 
(2006) destaca ainda que as paráfrases podem se manifestar de forma adjacente ou não-
adjacente. 
Partindo da hipótese de acordo com a qual há uma correlação entre as características 
composicionais da Tradição Discursiva “Carta de Leitor” e as formas e funções das paráfrases 
em cada período específico, de modo que a materialidade desse gênero determina a emergência 
de determinados tipos de paráfrases em detrimento de outras, buscamos especificamente 
descrever a materialidade e a funcionalidade do parafraseamento em cada período analisado, 
estabelecendo comparações entre eles. 
Para a composição do corpora de análise, recorre-se às Cartas de Leitor disponibilizados pela 
equipe do Projeto “Para a História do Português Brasileiro”, fazendo uso do corpus impresso 
de Cartas de Leitor coletados pela equipe regional da Bahia (cf. BARBOSA, 2012; BARBOSA 
e LOPES, 2006). Optamos por recortar quarenta Cartas de Leitor de cada século, divididas da 
seguinte maneira: vinte Cartas de Leitor publicadas entre 1801 e 1850 nos Jornais “Gazeta da 
Bahia”, “Recompilador Cachoeirense” e “Jornal da Soc. de Agricultura, Commercio, e 
Industria da Provincia da Bahia”, nas quais se observou a ocorrência de 23 paráfrases; vinte 
Cartas de Leitor publicadas entre 1851 e 1900 nos Jornais “Jornal da Bahia”, “Jornal de 
Notícias”, “Echo Sant’ Amarense”, “Diário da Bahia” e Faísca”, tendo sido observada a 
ocorrência de 37 paráfrases; vinte Cartas de Leitor publicadas entre 1901 e 1950 no Jornal 
“Folha do Norte”, totalizando 29 paráfrases; vinte Cartas de Leitor publicadas entre 1951 e 
2000 no Jornal “Folha do Norte”, totalizando 39 paráfrases. Embora não tenhamos tido acesso, 
em momento algum, às cartas originais, embasamo-nos nos resultados de uma pesquisa 
empreendida por Matias (2018), que constatou que no decorrer do século XIX e início do século 
XX as cartas eram publicadas na íntegra. Utilizando uma metodologia quantitativa e qualitativa, 
pudemos constatar que a hipótese mencionada anteriormente se confirmou: no decorrer do 
século XIX e início do século XX foi possível observar, com a análise dos dados, momentos de 
equilíbrio quantitativo alternando com períodos de vasta proeminência das paráfrases não-
adjacentes (75%) face às adjacentes (25%) e, ainda, o predomínio de paráfrases expansivas 
(65,3 %) ante as simétricas (21,7%) e redutoras (13%). Na verdade, com textos bastante 
extensos, há a necessidade maior de assegurar a coesão tópica – função principal das paráfrases 



não-adjacentes – e, além disso, de sustentar e ancorar novos argumentos em uma mesma direção 
argumentativa, o que atribuímos à um potencial significativo das paráfrases não-adjacentes e 
expansivas para esse fim. Na segunda metade do século XX, os jornais sofrem importantes 
mudanças quanto à forma e conteúdo, marca significativa da  passagem de um jornalismo 
artesanal para um jornalismo produzido em escala industrial. Nesse novo formato, as Cartas de 
Leitor passam a ocupar espaços pré-fixados, e assistimos à passagem do predomínio de cartas 
de cunho mais pessoal e interpelativo para a predominância de cartas de cunho mais impessoal 
e opinativo, fruto da transformação de um jornalismo que tenta, de forma geral, se aproximar 
da objetividade. De acordo com Bezerra (2002, p. 211), nesse momento, tais cartas passam a se 
configurar como cartas “com co-autoria: o leitor, de quem partiu o texto original, e o jornalista, 
que o reformulou”. Ainda de acordo com o autor, as cartas deixam de ser publicadas 
integralmente, e a equipe de edição do jornal passa a eliminar informações, resumir, parafrasear 
as cartas.  
Esse processo tem um forte impacto nas Tradições Discursivas do referido gênero e, por 
conseguinte, na natureza e função das paráfrases analisadas: apesar de o parafraseamento 
permanecer bastante recorrente, foi possível constatar que são as paráfrases adjacentes que 
passam a corresponder à maioria dos casos (63%), em detrimento das não-adjacentes (37%) já 
que, com textos mais curtos reduz-se a necessidade de assegurar a coesão tópica. 
Como resultado, também diminuem, na segunda metade do século XX, as ocorrências de 
paráfrases expansivas (42%), em face de um aumento das ocorrências de paráfrases simétricas 
(42%) e redutoras (16%). 
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