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Resumo: 
Neste trabalho, de base teórica gerativista, objetivamos descrever a colocação de clíticos nas 
falas de personagens que podem ser interpretadas como cultas do Teatro de Gil Vicente. O 
ponto de partida deste trabalho é o estudo de Martins (2011) sobre a colocação de clíticos nas 
personagens populares do Teatro vicentino. Martins (2011), ao estudar o Teatro de Gil Vicente, 
observou a ocorrência de alta frequência de ênclise em contexto no qual há possibilidade de 
variação entre próclise e ênclise. A autora, ao investigar falas de 48 personagens populares 
vicentinos, atestou em 245 ocorrências 177 casos de ênclise, o que corresponde a 72,24%, e 78 
casos de próclise, correspondentes a 27,76%. A partir disso, a autora propõe repensar a 
colocação dos clíticos na diacronia da língua portuguesa, e conclui uma coexistência de duas 
gramáticas distintas no período quinhentista: uma proclítica, que seria erudita e que dominaria 
a produção textual, e uma enclítica, que seria utilizada pelas classes populares da sociedade. 
Em contraponto à hipótese de Martins (2011), Galves (2015) aponta que a distinção entre uma 
gramática erudita e outra popular deve ser repensada, pois a colocação dos pronomes clíticos 
seria sensível à prosódia, estando relacionada a questões discursivas; deste modo, ter-se-ia a 
existência não de duas gramáticas contrapostas, mas de uma única gramática da qual se faz 
diferentes usos. Galves (2015) demonstra isso ao introduzir a distinção de dois grupos de 
contextos de variação entre ênclise e próclise. O primeiro deles é o grupo de contextos de 
Variação I, em que "o verbo é imediatamente precedido por um sujeito, um advérbio, ou um 
sintagma preposicional" (Galves 2015, 62) – no período clássico há, no geral, um uso 
amplamente maior da próclise. O segundo é o grupo de contextos de Variação II, "[...] em que 
o verbo é imediatamente precedido por orações dependentes ou por conjunções de 
coordenação" (Galves 2015, 63) – nesse contexto, há frequências de ênclise de até 80%, no 
período clássico. Além disso, conforme Galves (2015), a opção pelo uso da próclise ou da 
ênclise varia demasiadamente de autor para autor, designando uma questão antes de estilo do 
que de sintaxe. Assim, a autora argumenta que, em Gil Vicente, as personagens populares 
apresentam a variação próclise/ênclise que se encontra em outras representações do português 
clássico, como nos autores eruditos. Desta forma, e levando em consideração o caráter oral do 
gênero teatral, Galves (2015) conclui que a distinção entre gramática erudita e popular deve 
ceder a considerações de ordens prosódicas e discursivas no uso de uma mesma gramática. Com 
isso, Galves traz elementos para a discussão da história gramatical do português. Considerando 
que as falas das personagens cultas do Teatro de Gil Vicente ainda não foram analisadas, 
questionamos se a frequência de ênclise nelas pode ser equiparada a frequência de ênclise 
encontrada nos autores portugueses da época. Ao finalizar o seu estudo, Martins (2011, 98) 
propôs que “Um resultado muito apetecível seria a verificação de que nem todas as personagens 
vicentinas são ‘populares’ na colocação dos pronomes clíticos”. Portanto, esta pesquisa busca 
fazer essa verificação, através da coleta e descrição dos dados. As personagens cultas são 
“arroladas” a partir da colocação dos clíticos. A edição do Teatro de Gil Vicente utilizada é a 
versão sintaticamente anotada do “Corpus Histórico do Português Anotado Tycho Brahe” 
(www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/). Para a busca dos dados foi utilizada como metodologia a 



ferramenta “Corpus Search” (http://corpussearch.sourceforge.net/), desenvolvida pelo grupo de 
pesquisa do Prof. Anthony Kroch, da Universidade da Pensilvânia. 
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Resumo: Aprender outra língua implica, necessariamente, o contato entre conhecimentos 
linguísticos prévios (i.e. a(s) língua(s) maternas(s) (LM) da pessoa e outras línguas que ela 
saiba) e a língua que ela está aprendendo. Nesse processo, ocorrem influências entre as línguas 
na mente do aprendiz, que facilitarão a aquisição de certos elementos da nova língua e 
dificultarão a de outros (Odlin 2003). Há, contudo, influências que não operam no nível 
linguístico, mas no conceitual. Isso acontece porque as categorias gramaticais e lexicais de uma 
língua influenciam a forma como seus falantes categorizam e expressam a sua experiência no 
mundo (Pavlenko 2009).  

O presente trabalho tem como foco duas manifestações das línguas em contato na aprendizagem 
de língua estrangeira (LE): a transferência conceitual – quando o conteúdo conceitual exclusivo 
de uma das línguas do bilíngue é atribuído a elementos da outra língua – e a reestruturação 
conceitual, isto é, a ideia de que aprender outra língua requer não apenas que o aprendiz 
estabeleça conexões entre o novo conteúdo linguístico e conceitos já existentes na sua mente, 
mas que também reorganize suas conceitualizações para dar conta de categorizações da nova 
língua que não existam na(s) língua(s) que ele já sabe. Apresentaremos uma análise preliminar 
das diferenças translinguísticas entre português e inglês na categorização conceitual e na 
lexicalização de eventos de movimento e de como aprendizes de inglês-LE que falam 
português-LM reestruturam sua representação mental desse domínio conceitual. 

Ao descrever uma cena em que um homem, correndo, atravessa uma rua, um falante 
monolíngue de português brasileiro provavelmente dirá “o homem atravessou a rua correndo”. 
Um falante monolíngue de inglês, por outro lado, dirá “the man ran across the street”. Ainda 
que descrevam fundamentalmente o mesmo evento de movimento, esses enunciados diferem 
significativamente em sua forma. Em português, o verbo principal expressa a trajetória 
(atravessou) e a maneira em que a ação é realizada vem num gerúndio (correndo), que pode até 
ser retirado da sentença sem torná-la agramatical. Em inglês, além de nenhum elemento poder 
ser omitido, o verbo expressa a maneira (ran – correu), enquanto que a trajetória é expressa 
pela preposição across (através). Talmy (1985, 1991, 2000) propôs uma tipologia de 
movimento em que as línguas do mundo são classificadas em línguas com frame nos verbos 
(ou línguas-V) – quando expressam no verbo o componente conceitual “trajetória” – ou línguas 
com frame nos satélites (ou línguas-S) – quando a maneira do movimento é expressa no verbo 
e “trajetória” é lexicalizada em um satélite do verbo.  

Na nossa pesquisa, falantes nativos de uma língua-V (português) estão aprendendo uma língua-
S (inglês). Para que possamos identificar a provável transferência conceitual e investigar se e 
como acontece a reestruturação conceitual língua-V→língua-S, os sujeitos-alvos do estudo 
(aprendizes de inglês-LE em diferentes níveis interlinguísticos) narrarão em LM e LE cenas em 
vídeo de diversos eventos de movimento. Suas narrativas orais serão então comparadas às de 
grupos-controle (monolíngues de cada língua). Devido à pandemia de COVID-19, não foi 
possível iniciar as coletas de dados e, por isso, ainda não possuímos resultados para o estudo. 



No entanto, apresentaremos a nossa metodologia – inédita no Brasil – e esperamos poder contar 
com as contribuições dos debatedores e ouvintes. 
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Resumo:  
Os provérbios são frases curtas que transmitem ensinamentos e lições de vidas retiradas da 
cultura popular. Assim, partimos de uma visão que leva em consideração as mudanças que 
ocorreram ao longo do tempo e mostram como as populações, as quais faziam uso destes 
provérbios, ressignificam a sua estrutura, bem como a semântica em decorrência desse uso. No 
presente trabalho, contestamos os pressupostos sobre a mudança linguística da Sociolinguística 
Variacionista, propostos por Labov (2008, 392), que leva em consideração os aspectos formais 
e as variáveis sociais, em detrimento do contexto. Fazendo com que o entendimento da mudança 
seja reduzido, como por exemplo, considerando a modificação dos elementos linguísticos como 
uma competição, haja vista que a variante perdedora “morre” quando deixa de ser usada na 
língua, e a variante que se cristaliza na língua é considerada vencedora. Logo, com o objetivo 
de melhor abordar este fenômeno – a mudança dos provérbios – nos apropriamos da teoria que 
se mostrou mais produtiva do ponto de vista da análise, a teoria da linguística funcional baseada 
no uso. Dessa forma, como coloca Tomasello (2003, 388), a também conhecida linguística 
funcional norte-americana defende a tese de que há uma relação direta entre a estrutura das 
línguas e o uso que os falantes fazem dela em seus contextos reais de comunicação. Assim, é 
feita a observação não apenas dos aspectos formais, mas também é evidenciado nas análises 
dados semânticos, pragmáticos e discursivos. Logo, objetivamos analisar como se dá essa 
mudança dentro da perspectiva construcional, cognitiva e histórica, ou seja, em decorrência da 
mudança ao longo do tempo e do quanto essas alterações fundamentam as percepções de mundo 
de uma dada sociedade (Marcuschi 2005, 49-78; Martelotta 2011, 136; Andrade 2005, 8). Dessa 
forma, consideramos esses usos partindo do entendimento de que essas mudanças têm ligações 
totais com fatores sociais os quais englobam o contexto de uso dos provérbios de acordo com 
as necessidades das comunidades que deles se apropriam. Para isso, foi utilizada uma 
metodologia baseada na perspectiva construcional, cognitiva e histórica. Os provérbios foram 
coletados em plataformas virtuais (e.g. dicio e portuguese.stackexchange), a análise se deu por 
meio da perspectiva construcional, histórica e cognitiva da mudança de dois provérbios. A partir 
da observação de alguns provérbios, os quais são utilizados no uso cotidiano, percebemos que 
as mudanças decorrem dentro da estrutura da língua. Isso acontece nos níveis morfológicos, 
sintáticos e semânticos. Observe o exemplo: A) Quem tem boca vaia Roma / Quem tem boca 
vai à Roma. B) O colega enfiou o pé no jacá ontem / O colega enfiou o pé na jaca ontem. O que 
acontece em A) é uma mudança semântica, isto é, de sentido, não interfere na morfologia 
verbal. Ou seja, vaiar (vaiar) e ir (vai) permanecem sendo um verbo, logo, o que muda é o 
sentido do provérbio. Em B) vemos que não há alterações de natureza semântica nem 
morfológica, já que o sentido permanece o mesmo. Nesse sentido, foi possível verificar que as 
mudanças dos provérbios se dão pela oralidade. Na medida em que os falantes ouviam os 
provérbios, acarretou-se a mudança diante desse contexto de uso, isto é, tal fato é fruto de uma 
ressignificação, o que mostra o aspecto de convenção de uma língua.  
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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da formação da construção 
binominal um monte de SN, ao longo da história do português. O trabalho tem o intuito de 
detectar como essa sequência sintagmática passa a funcionar como uma construção semi-
esquemática quantificadora do português, como se vê em Um monte de gente veio ao evento. 

Observando propriedades de forma e de sentido, ao longo do tempo, é possível verificar 
como ocorrem os primeiros usos quantificadores de um monte de SN. Nesse sentido, 
procuramos validar a hipótese de que a construção um monte de SN passou por micropassos de 
mudanças ao longo da história até se consolidar como uma alternativa quantificadora. 

Esta pesquisa tem como base os pressupostos teórico-metodológicos da Linguística 
Centrada no Uso (Bybee 2010,2015; Traugott e Trousdale 2013; entre outros), que defende que 
a gramática é fruto de cristalizações do uso e se organiza em forma de rede. 

Para analisar os micropassos do um monte de SN, utilizamos como corpus o Corpus do 
Português (Davies 2006), organizado pelos professores Mark Davies, da Brigham Young 
University, e Michael J. Ferreira, da Georgetown University, é formado por quarenta e cinco 
milhões de palavras, distribuídas por uma enorme variedade de registros, com um acesso a 
quase 57.000 textos. Para apreciação inicial de dados de monte de SN, foi realizada uma análise 
qualitativa dos dados dos séculos XIII até o XVII, a partir do estabelecimento de fatores tanto 
formais quanto semântico-funcionais, de acordo com fatores estabelecidos: 
 
(a)  Contexto sintático - Identificar como a sequência se comporta na oração. Acredita-se que 

haja, com o tempo, preferência por contextos sintáticos alinhados a outras construções 
quantificadoras da língua. 

(b) Animacidade - pretende-se demonstrar qual é o maior tipo de sintagma nominal recrutado. 
Espera-se que haja uma preferência inicial por referentes inanimados e, depois, passe a 
selecionar referentes animados. 

(c) Presenças e tipo de Determinantes antes do N1 - A análise de DET serve para mostrar a 
preferência clara por um com o passar do tempo. 

(d) Presença de elementos intervenientes - verifica-se a quão integrada está a estrutura 
morfossintática. Acredita-se que, ao longo do tempo, cada vez seja menos aceita a presença 
de elementos intervenientes. 

(e) Pluralização do SN2 - Descrever se a construção está regida por uma marca de pluralização. 
Com o tempo, deverá haver preferência por nomes pluralizados. 

  
Com base na análise de dados através dos fatores preestabelecidos e do contexto 

sintático imediato de uso da construção, é possível observar que até o séc. XV a sequência 
monte de SN ocorreu mais em posição de adjunto adverbial e que, posteriormente, virá a ter sua 
função sintática fragmentada em outros usos, como por exemplo, o aumento de ocorrência 
como um objeto direto. 

Dentre os elementos intervenientes, ocorrem mais adjetivos como alto e grande antes 
do N1. Quanto à animacidade, ocorreram casos de N +animado apenas no século XVI, com 
referência a animais e pessoas, o que parece ter levado à inferência de quantidades genéricas. 



Sobre os determinantes, viu-se que os artigos definidos são mais recrutados para uma leitura 
não-quantitativa de monte de SN, enquanto que, nos dados que apresentaram artigos 
indefinidos, parece haver uma inferência a grandes quantidades. Sobre a pluralização do N, até 
o séc. XVII, há poucos com a marca formal de plural. 

A pesquisa está em fase inicial e tem como objetivo o avanço da análise dessa 
construção pelos séculos XIX e XX, bem como a comparação de um monte de SN com outras 
construções quantificadoras. 
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Neste trabalho, investigo a emergência de construções de tópico-sujeito existencial, como (1) 
“A Bahia tem igrejas”. Nestas sentenças, há o verbo “ter” no sentido existencial e o alçamento 
de um DP [+locativo] para a posição de sujeito. Semanticamente, há uma relação continente-
conteúdo entre os DPs que pode também ser interpretada como uma relação de parte-todo. 
Conforme Melo (2015) e Melo e Cavalcante (2020), em sentenças como (2-3) - (2) O João 
quebrou o braço ou (3) “O carro furou o pneu” - há uma relação de posse externa em que os 
DPs [possuidor – possuídos] não estão contíguos. Do mesmo modo, na relação de continência-
conteúdo expressa no tópico-sujeito existencial, os DPs que carregam estes traços semânticos 
não estão contíguos e nem são introduzidos por preposição. Nesse sentido, é possível abalizar 
uma análise que aproxime as construções de tópico-sujeito existencial daquelas em que o DP 
alçado para a posição de sujeito tem o papel temático de [+possuidor/todo], que conforme Melo 
(2015) teria emergido no Português Brasileiro no final do século XIX. Nesse sentido, 
acreditamos que a emergência do tópico-sujeito existencial ocorrerá no mesmo período daquela 
verificada por Melo. Isto porque há também, concretamente, relações de posse: a inalienável e 
a meronímica (Kleiber, 2002), instanciadas pelas realizações de possuído-possuidor, (ii), parte-
todo, (iii), continente-conteúdo (Marins, 2014). A hipótese é de que a emergência do tópico-
sujeito existencial está encaixada em duas outras mudanças na gramática do Português 
Brasileiro: (a) a mudança no parâmetro do sujeito nulo do PB, a qual leva esta gramática a 
preencher a posição do sujeito até mesmo de verbos impessoais; (b) a noção de existência ser 
expressa nesta gramática pelo verbo “Ter” e não mais pelo verbo “Haver”. A fim de desenvolver 
esta análise, coletamos e codificamos sentenças com ter existencial, haver existencial e tópico-
sujeito existencial, retiradas de anúncios, cartas de leitores e cartas de redatores, publicados em 
jornais cariocas, nos séculos XIX e XX, que compõem a amostra do PHPB. A hipótese é a de 
que há um quadro de competição de gramáticas (Kroch, 1989): no século XIX, “haver” indica 
existência e a posição do sujeito é preferencialmente nula. Já, na gramática do século XX, o 
verbo “ter” expressa  existência, e a posição de sujeito passa a ser preferencialmente preenchida. 
Nesse contexto, há a emergência de uma construção em que diante de um verbo existencial um 
DP referencial, ocupa a posição de [Spec-TP]: o tópico-sujeito existencial. Os dados foram 
tratados no programa Goldvarb-X (Sankoff, Tagliamonte e Smith, 2001). O trabalho segue os 
pressupostos da Teoria Gerativa (Chomsky, 1995; Den Dikken, 2010), e da Teoria de 
Competição de Gramáticas. Os primeiros resultados indicam: (a) há Competição de 
Gramáticas; (b) o aumento da frequência de uso do Ter existencial é determinante para a 
dispersão do Tópico-sujeito existencial; (c) conforme Abranches e Melo (2020), no século XX, 
a alta frequência de tópico-sujeito existencial, ou seja, aquelas construções em que o verbo 
“Ter” apresenta a posição de sujeito preenchida por um item [+referencial], indica que ela teria 
emergido no século XIX. 
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Neste trabalho, nosso objetivo é estudar a origem da construção de Tópico-sujeito no Português 
Brasileiro a partir do levantamento de informações sócio-históricas e dados empíricos que permitam 
testar a hipótese de que a sua emergência tem relação com o contato linguístico que ocorreu no Brasil 
Colônia e no Brasil Império, períodos em que a economia do Brasil tinha como um de seus principais 
motes o tráfico de escravos oriundos do continente africano. Desde o trabalho seminal de Pontes 
(1987), esse tipo de sentença tem sido descrita como genuína da gramática do Português Brasileiro. 
Nessas construções, exemplificadas em (1-3), um DP com o papel temático de [+possuidor], [+todo] 
ou [+locativo] é alçado para a posição de sujeito de verbos inacusativos como (1-2) ou do verbo “Ter” 
expressando existência como (3). Conforme Gonçalves e Miguel (2019), Torres-Moraes e Salles 
(2016), Melo (2015) e Costa (2010), o Tópico-sujeito não é gramatical no Português Europeu, o que 
tem levantado algumas hipóteses sobre como essa construção teria emergido no PB. Avelar e Galves 
(2014), Avelar e Cyrino (2008), entre outros, argumentam em favor da hipótese de que o contato do 
português com as línguas da família banto, trazidas para o Brasil durante o período escravocrata, foi o 
detonador da emergência dessa construção. Isso porque, nessa família de línguas, a mesma estrutura 
sintática é observada. Por outro lado, Melo (2015) e Gonçalves e Miguel (2019), Abranches e Melo 
(2020) argumentam que tal estrutura teria origem na mudança por que passa o português brasileiro, 
mas não o Português Europeu, na expressão da posse externa. Assim, neste trabalho, levantamos dados 
empíricos – construções de haver existencial e ter existencial em que haja ou não o alçamento do DP 
para a posição de sujeito – coletados em jornais publicados na Bahia e em Pernambuco, nas duas 
metades dos séculos XIX e XX. Especificamente, os dados serão coletados em textos do gênero 
anúncio. Ao mesmo tempo, será realizado um levantamento sócio-histórico (Conde Silvestre, 2007) 
sobre os movimentos de entrada e migração dos homens e mulheres escravizados em território 
brasileiro. A hipótese é de que se a emergência de Tópico-sujeito estiver diretamente atrelada ao 
contato com as línguas da família banto, tal construção será menos produtiva em uma região como a 
Bahia para onde majoritariamente foram levadas pessoas escravizadas de origem não banto (cf. Petter, 
2015). Desta forma, a escolha destas duas regiões geográficas de onde serão levantados os dados 
empíricos tem relação com a história da disseminação dos homens e mulheres escravizados. Os dados 
serão tratados no programa Goldvarb-X (Sankoff, Tagliamonte e Smith, 2001). O trabalho segue os 
pressupostos da Teoria de Variação e Mudança (Weinreich, Labov e Herzog, 2006 [1968]) e do 
Contato Linguístico (Mufwenne, 2001). Os primeiros resultados indicam: (a) há uma diferença na 
frequência de uso do Tópico-sujeito existencial na Bahia e no Pernambuco; (b) o aumento da 
frequência de uso do Ter existencial é determinante para a dispersão do Tópico-sujeito existencial; (c) 
os movimentos de entrada e migração de pessoas escravizadas nos dois estados é diferente, 
considerando inclusive os povos levados para cada uma dessas regiões.  

 

Exemplos 

 

(1) O João quebrou o braço;  

(2) O carro furou o pneu;  

(3) A Bahia tem igrejas 
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