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A presente exposição visa esclarecer a origem das realizações variáveis do artigo definido pós-
verbal. Paralelamente à realização ‘padrão’, permeiam a fala dialetal os artigos definidos com 
o ataque nasal (no, na, nos, nas). A mudança não se estende por qualquer combinação, mas sim 
pelos artigos pospostos às formas terminadas, por defeito, num ditongo nasal.  O estudo baseia-
se nos dados provenientes do Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe (Martins, coord., 
2000-), coletânea (600.000 palavras) de opulentas provas de discurso espontâneo ou semi-
dirigido, colhidas em 42 localidades de Portugal continental, bem como nos arquipélagos. 
Verifica-se a variação em vinte e oito sítios abrangidos pelos inquéritos. Com a exceção dos 
concelhos algarvios, onde os ataques preenchidos tendem a evitar-se, ambas as variantes 
entretecem-se ao longo de todo o mapa.  

Após abordar a dimensão variacionista (a distribuição de ambas as realizações pelos 
locais onde tinham sido conduzidas as entrevistas, bem como as atitudes individuais perante a 
inserção da nasal), analisam-se os processos fonológicos concomitantes às duas variantes: 
monotongação (e.g. 2), desnasalação (e.g. 3) e alteração do timbre da vogal (e.g. 1) na primeira 
das sílabas encadeadas. 

O segundo objetivo é dar um retrato da natureza flexiva da variação. É usada a proposta 
de A. Thornton (2011; localiza-se a sua filiação teórica nas tipologias morfológicas tendo como 
ponto de partida correspondências 1:1 entre formas flexivas e conjuntos de traços a elas 
associados, e abrangendo várias transgressões dessa simetria; não é um quadro especificamente 
generativo, funcional nem cognitivo). Esta parte baseia-se na hipótese de os artigos darem 
origem a um paradigma formado por quatro celas. Mantendo-se uma relação não biunívoca 
entre formas paralelas e traços morfossintáticos por elas codificados, desvia-se o paradigma do 
artigo definido na fala dialetal da arquitetura flexiva canónica. 

Os autores do CORDIAL-SIN estudam a variação no PE dialetal no âmbito de 
Princípios e Parâmetros, sendo a sintaxe o domínio privilegiado das suas análises. Contudo, o 
assunto aqui investigado tem uma natureza heterogénea, integrando morfossintaxe e fonologia. 
Aplicar tal e qual os conceitos de Princípios e Parâmetros a uma área tão diversificada teria 
exigido, entre outros, admitir-se a continuidade cronológica de ambas as variantes. Tal se deve 
à importância que tem a fase de aquisição, por originar-se nela a gramática individual com base 
nos estímulos linguísticos provenientes dos adultos da geração precedente (Lighfoot 1979). 
Essa abordagem depara-se com a escassez, na escrita portuguesa dos séculos prévios, das fontes 
que possam documentar a fala dirigida aos filhos. Assim, não são reconstituíveis as gramáticas 
transmitidas de uma geração para a outra no decorrer da história. Obviamente, os documentos 
dos séculos XIII a XVI não vêm acompanhados de indicação da pronúncia. No entanto, há 
provas indiretas que evidenciam a ausência dos inícios nasais na configuração verbo-artigo. 
Essas provas provêm da análise da forma como se realizavam os artigos definidos pospostos às 
palavras terminadas numa nasal (cũ lo noſſo caſal, ao lado de cõ no conuento, Maia 1986, 648), 
mas não no caso dos verbos. Assim, trata-se de um fenómeno inovador na história do PE. 
Em suma, interpretam-se as realizações concorrentes acima esboçadas como o desfecho da 
atuação dos seguintes fatores com caráter analógico: a) homonimia dos artigos e dos pronomes 
acusativos de 3ª pessoa; b) deficiência prosódica de ambos os tipos de palavras; c) igualdade 
dos contextos (posição pós-verbal) em que ocorrem. 



Exemplos: 

(1) alteração da qualidade vocálica (sem monotongação) 

a. {nũ=não} ({mur'ðerẽȷñɐ=morderem a}) gente. (Dulce; VILA POUCA DO CAMPO, mulher, 69 
anos) 
b. Depois quando {'veẽȷñɐ=vêem a} pessoa, vão ... (Emanuel; GRANJAL, varão, 73 anos) 

(2) monotongação (sem alteração da qualidade vocálica) 

a. {'terɐ̃nɐ=terem a} eira feita (Cirilo; LUZIANES, varão, 66 anos, analfabeta) 
b. {lɨ=lhe} {ʃɐ'mavɐ̃nu=chamavam o} folhedo (Débora; SANTA JUSTA, mulher, 53 anos) 

(3) perda da ressonância nasal 

a. e eles é que {ɛrɐnuʃ=eram os} patrões. (Arquibaldo; COVO, varão, 75 anos, sabe ler) 
b. {bu'tavɐnu=Botavam o} arpão pronto (Acúrsio; CÂMARA DE LOBOS, varão, sem outros 
dados) 
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Resumo: 
Neste trabalho apresentamos um estudo das formas em que há a anteposição do elemento não               
a uma base nominal considerando dados da língua portuguesa dos séculos XIII, XIV, XV e               
XVI. Nossa proposta é analisar essas construções a partir do modelo da Morfologia             
Construcional (BOOIJ, 2005, 2007, 2010) e, para isso, utilizamos o banco de dados online de               
Davies e Ferreira (2006), o Corpus do Português. Optamos por este banco de dados pois               
nosso objetivo é ampliar parte da análise feita em Pereira (2012), que utilizou tal corpus em                
sua pesquisa. Em nossos resultados vimos que as construções não-X existem em português             
desde o século XIII, assim como atesta Lopes (2013, 2018). Com um total de 647               
ocorrências, encontramos casos não apenas de não seguido de uma base adjetiva, mas             
também formas com base substantiva. A primeira ocorrência de não seguido de um             
substantivo aparece no século XV. Na aplicação do modelo construcional aos dados de não-X              
do português arcaico, selecionamos o esquema geral da prefixação em português [X [Y]y]y             
(GONÇALVES e ALMEIDA, 2012), por entendermos as formas não-X como construções           
morfológicas que apresentam um elemento fixo à esquerda de uma base. O não, nessas              
formações, considerando um continuum radical-afixo (GONÇALVES e ANDRADE, 2016),         
estaria mais próximo a um prefixo, embora não possamos considerá-lo um prefixo prototípico             
no português. Em todos os dados analisados, as formações não-X podem ser representadas             
pelo esquema mais básico <[não [X]xi]x ↔ [SEMi relacionado ao significado de X]>. Nos              
dados dos séculos XIII e XIV, verificamos que [X] é uma base sempre adjetival, e o produto                 
é, assim como a palavra-base, um adjetivo. A partir do século XV, esse elemento [X] passa a                 
estar relacionado a dois diferentes tipos de base: adjetiva <[não [X]Ai]A ↔ [não é SEMi]j> e                
substantiva <[não [X]Si]S ↔ [não é SEMi]j> e <[não [X]Si]S ↔ [falta de SEMi]j>. Quanto ao                
polo semântico da construção, observamos, inicialmente, o sentido de negação 'não é X' (nom              
mortal, nã vizinho). Essa interpretação é possível para os casos em que o não se antepõe a                 
uma base adjetiva e a uma base que compreende um substantivo que se relaciona a um ser,                 
animado ou inanimado. A partir do século XV, encontramos casos de não anteposto a              
substantivos abstratos interpretados, na construção, com o valor semântico de falta/ausência           
(non mereçimëto, nõ-justiça). Assim, consideramos que houve uma mudança formal e           
semântica nas construções não-X a partir do século XV, que passaram a atualizar a posição               
de [X] com duas classes de palavras-base distintas e, a partir daí, o sentido do não na                 
construção expandiu para dois valores diferentes, a saber negação e falta/ausência. 
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Resumo: Os verbos parassintéticos são estruturas bastante antigas no Português e alguns foram, 
inclusive, herdados do Latim. No entanto, muitas dessas estruturas sofreram alterações, seja no 
aspecto morfológico, com mudanças nos constituintes, seja no semântico, tornando-se 
preferenciais em determinados contextos ou ampliando/restringindo o valor semântico. Os 
verbos parassintéticos também são formados com bases que podem estar presentes em outros 
verbos formados por diferentes processos, como os casos de 
esclarecer/aclarear/aclarar/clarear/clarificar ou amadurecer/amadurar/madurar. Dessa maneira, 
o objetivo deste trabalho é realizar uma análise morfossemântica dos verbos parassintéticos 
(VP) do Português em duas sincronias distintas: Português Arcaico (PA) e Português 
Contemporâneo, incluindo o Português Brasileiro (PB) e Português de Portugal (PP), para 
verificar quais são os principais afixos que formam os VP nas duas sincronias em análise, 
indicar quais verbos sofreram alterações nos seus constituintes e se essas alterações se refletem 
no valor semântico do produto, para, enfim, constatar em quais contextos cada forma verbal é 
preferível. Para a análise do Português Contemporâneo, utilizamos dois corpora formados por 
verbos parassintéticos do PB e do PP, coletados nas edições do Jornal Folha de São Paulo (Br) 
e Público (Pt), publicados durante a década de 1990 e disponíveis na página da Linguateca. 
Para a análise do PA, utilizamos um corpus formado por verbos parassintéticos coletados no 
Dicionário de Verbos do Português Medieval, disponível no site do Corpus Informatizado do 
Português Medieval. A nossa metodologia de trabalho consiste em comparar os verbos das duas 
sincronias para verificar quais verbos estavam presentes no PA e permaneceram até o PC, se 
esses verbos sofreram alguma alteração morfológica em algum momento na passagem do PA 
para o PC, e quais verbos não chegaram ao PC. Também buscamos investigar em quais 
contextos os verbos parassintéticos e aqueles formados com as mesmas bases são preferenciais 
e se os seus usos se expandiram ou foram restringidos. Para a realização desta última etapa, 
utilizamos o Corpus do Português, que se mostra bastante proveitoso para o estudo de sincronias 
distintas, já que esse suporte engloba excertos de textos datados desde o século XIII. Dentre os 
textos que constam na bibliografia que utilizamos para a realização deste trabalho, destacam-se 
Darmesteter (1894; 1972), Said Ali (1964), Coutinho (1974), Martins (1991), Bassetto (1993), 
Iacobini (2010) e Silva (2012). Com a realização deste trabalho, é possível obter como 
resultados que os principais prefixos envolvidos na formação dos VP são a-, de-, des-,              
em-/en-, es- e ex-, e os sufixos mais comuns são -e(ar), -ej(ar), -iz(ar) e -ec(er). As análises 
realizadas comparando os dados do Português Contemporâneo e do Português Arcaico 
permitem-nos afirmar que o número de verbos do PA que não perpetuaram no Português 
Contemporâneo é reduzido quando comparado ao número de verbos total do PA. Ademais, 
constatamos que alguns verbos, formados com a mesma base e afixos distintos, são preferíveis 
em determinados contextos, como clarear, por exemplo, que pode ser usado em contexto em 
que a ideia de “tornar claro” está relacionada a algum objeto ou algo material, por outro lado, 
esclarecer é utilizado em contextos em que se faz referência a ideias ou algo imaterial. Além 
disso, o verbo esclarecer, até o século XIX, era utilizado para se referir ao nascer do dia, mas 
esse uso se perdeu, sendo substituído por clarear, o que indica que, mesmo sendo formados 
com a mesma base, mas com afixos distintos, e tendo valores semânticos muito próximos, cada 
verbo é preferível em determinado contexto. 
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