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Resumo:  
Fundamentados nas premissas teórico-metodológicas dos Modelos Baseados no Uso e com 
foco na abordagem construcional da gramática de inspiração cognitivo-funcional (Goldberg 
1995; 2006; Traugott & Trousdale 2013; Bybee 2016), objetivamos analisar, neste trabalho, a 
unidade construcional [deixar+de+Vinfinitivo], tratada aqui como duas microconstruções, uma de 
natureza aspectual final (e.g. já este ano deixaram de moer muitos engenhos 
(16:Vieira:Cartas)) e outra de natureza polar negativa (e.g. mujtas uezes leixo de uo-lo dizer, 
como o sento, por uos nom dar maijs tristeza (14:CronDFernando)), ligadas por elo de 
heterossemia na rede de construções do português. Para o alcance desse objetivo, assentamos 
nossa análise nas propostas de Lichtenberk (1991) e de Traugott e Trousdale (2013), os quais 
entendem a heterossemia como resultante de significados diacronicamente relacionados. Nessa 
direção, pretendemos mostrar que as duas microconstruções descendem, como já atestado por 
Soares da Silva (1999),  da construção transitiva com deixar, cujo significado central é o de 
afastamento. Na evolução diacrônica de [deixar+de+Vinfinitivo], via construcionalização 
gramatical, tal significado se neoanalisa e passa a codificar evento já iniciado e evento não 
começado de naturezas abstratas, promovendo a transferência metafórica entre domínios e 
resultando na gênese das microconstruções aspectual e polar negativa. Além disso, com o 
intuito de apontar as singularidades de ambas as microconstruções na história do português, 
tomamos por base ocorrências dos séculos XIII ao XXI oriundas do Corpus do Português 
(Davis & Ferreira 2006; 2016) e as analisamos a partir de dois parâmetros sintático-semânticos: 
(i) tipo de entidade semântica representada pelo SN sujeito da construção; e (ii) tipos 
semânticos de Vinfinitivo. Esses parâmetros nos permitem verificar a hipótese de que a abstração 
gradativa das microconstruções ao longo das diferentes sincronias é motivada pela expansão de 
tipos semânticos de sujeito e de Vinfinitivo. Os resultados nos permitem atestar que a gênese 
dessas microconstruções as ligam, diacronicamente, via elo heterossêmico, sendo 
[deixar+de+Vinfinitivo]ASP.FINAL um chunk auxiliar aspectual do português atuante na indicação 
dos momentos derradeiros de uma situação, e [deixar+de+V2infinitivo]POLAR.NEG., um chunk de 
marcação polar negativa na rede do português, cuja função discursiva é de atenuação da 
negação, em que o “peso” de negar é mitigado na interação. Em termos das propriedades gerais 
de construções em rede, argumentamos, por meio de análises qualitativa e quantitativa, que a 
esquematicidade das microconstruções aspectual e negativa é parcial, por conta das funções 
procedurais que o verbo deixar ajuda a imprimir ao se combinar com diferentes tipos 
semânticos de verbos que podem ocupar no slot aberto em Vinfinitivo. Quanto à produtividade, 
comprovamos que a microconstrução aspectual é mais produtiva do que a polar negativa, pois 
a primeira expande seu arranjo colocacional de sujeito e de Vinfinitivo ao longo das sincronias, 
enquanto a segunda mantém sua frequência de uso concentrada em torno de tipos mais 
concretos de Vinfinitivo e de sujeito, mesmo possibilitando mais raramente a combinação com 
tipos mais abstratos. No que se refere à composicionalidade, defendemos que ambas as 
microconstruções são não composicionais, pois suas subpartes, deixar, preposição de e Vinfinitivo, 
contribuem para a aferição dos significados de aspecto final e de polaridade negativa. Mesmo 
considerando apenas duas microconstruções gramaticais, esta investigação contribui para o 
entendimento e para a elaboração de redes construcionais mais complexas, interconectando 
domínios semânticos diferentes, como a aspectualidade e a polaridade, e ratifica a premissa de 



que as construções não são totalmente arbitrárias nem enraizadas em um único domínio, mas 
formam redes e conexões, apresentando resquícios diacrônicos de significado.  
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Resumo:  

Os estudos sobre a sintaxe dos clíticos pronominais na escrita brasileira dos séculos 19 e 
20 têm mostrado uma evolução da próclise em diferentes contextos em direção ao padrão da 
gramática do português brasileiro (Cavalcante, Thomaz, Rocha, 2018, entre outros). Martins, 
Cavalcante e Coelho (2020), especificamente, mostram uma correlação entre a evolução da 
próclise em ambientes neutros [(XP)XP-cl-Verbo] e o enrijecimento da ordem Sujeito-Verbo 
em estruturas transitivas; correlação essa interpretada como reflexo da mudança em direção a 
uma gramática do tipo-SV do português brasileiro (PB). Fica evidente nos resultados que já 
alcançamos uma particularidade nos padrões de colocação do clítico SE no sentido de que os 
clíticos nominativos são contextos de resistência à ênclise. Cavalcante (2016), com base em 
dados empíricos de textos escritos por autores portugueses nascidos ao longo dos séculos 16 ao 
19, extraídos do Corpus Tycho Brahe, mostra que existe uma diferença entre os DPs argumentos 
internos das construções com SE-indefinido (ex: Pròximamente, no ano de mil seiscentos 
cincoenta e cinco, se cativaram no rio das Amazonas dois mil índios (CTB, século XVII)) e os 
sujeitos das construções ativas ou construções com SE-reflexivo/recíproco (ex: Os peregrinos 
em número de mais de mil reuniram-se na capela especial da Virgen del Pilar... (CTB, século 
XIX)): enquanto os sujeitos apresentam uma curva de mudança em direção a SV, os DPs das 
construções com SE-indefinido mantêm-se estáveis em posição preferencialmente pós-verbal. 
Esses resultados mostram que os DPs argumentos internos das construções com o SE-indefinido 
se comportam quantitativa e qualitativamente na história do português diferentemente dos 
demais sujeitos na história do português, afetados pela mudança em direção a uma gramática 
do tipo-SV. Os resultados de Cavalcante corroboram a análise teórica de Raposo e Uriagereka 
(1996) segundo a qual o DP argumento interno nas construções com SE-indefinido é objeto 
com propriedades de checar o Caso nominativo. Nosso objetivo nesta comunicação é, 
assumindo os pressupostos do modelo de competição de gramáticas, investigar a sintaxe de 
colocação do clítico SE em sentenças matrizes e contextos finitos numa amostra extraída de 
textos escritos por brasileiros/no Brasil no curso dos séculos 19 e 20 – anúncios, cartas de 
leitores e cartas de redatores de jornais, cartas particulares e peças de teatro – dos corpora do 
Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB) e do Corpus Histórico da Língua 
Portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assumindo o quadro empírico já 
descrito sobre as particularidades dos padrões de colocação do clítico SE e relação da próclise 
com as mudanças na posição do sujeito, em direção a uma gramática do tipo-SV no PB, e a 
proposta teórica de Raposo e Uriagereka (1996) de que o pronome SE-indefinido é um 
argumento objeto capaz de checar Caso nominativo, apresentamos uma análise estatística dos 
padrões de colocação do clítico SE na escrita brasileira para evidenciar a hipótese teórica de 
que as construções com SE-nominativo constituem um contexto de resistência à ênclise na 
escrita brasileira. Interpretamos esse resultado como dois caminhos nos padrões de colocação 
do clítico SE na escrita brasileira: SE-nominativo se mantém no PB como contextos de 
resistência de ênclise e os demais tipos de SE-acusativo/reflexivo/recíproco são afetados pelas 
mudanças em direção à próclise numa gramática do tipo-SV. 
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Resumo:  
 
Neste trabalho investigo a origem da construção de tópico-sujeito no Português Brasileiro que 
é caracterizada pelo alçamento do DP [possuidor]. [todo] ou [locativo] para a posição de sujeito 
de verbos inacusativos e/ou existenciais, tal como pode ser exemplificado em (1-3): (1) O João 
quebrou o braço; (2) A estante caiu a prateleira; (3) A Bahia tem igrejas. Em todos os casos, há 
uma quebra na relação de contiguidade entre DPs que semanticamente estão unidos, apesar de 
sintaticamente não haver uma preposição. Em relação à origem, diversos estudos têm apontado 
que ela é agramatical no Português Europeu (cf. Melo, 2015; Gonçalves e Miguel, 2019; Melo 
e Cavalcante, 2020). Assim, há uma importante pergunta a ser feita: como tal construção 
emergiu no Português Brasileiro? Melo (2015), a partir de uma amostra de peças de teatro 
escritas por autores portugueses e brasileiros, mostra que a emergência do tópico-sujeito em 
construções como (1-2) ocorre de forma concomitante à mudança no paradigma pronominal do 
Português Brasileiro, especificamente, a diminuição na frequência de uso de clíticos, cuja 
consequência para o sistema de expressão de posse é a não mais realização do dativo de posse 
nesta gramática. Assim, Melo (2015) defende que o tópico-sujeito surge como mais uma 
mudança encaixada naquelas por que passa o Parâmetro do sujeito nulo no Português Brasileiro. 
Isto implica dizer que também o aumento da frequência de uso do preenchimento da posição 
do sujeito é gatilho para a emergência desta construção. Neste trabalho, proponho uma análise 
empírica, baseada na comparação dos resultados de Melo (2015) com os obtidos a partir da 
coleta de dados nos corpora do PHPB. Especificamente, trabalho com as amostras do Rio de 
Janeiro, Bahia e Pernambuco, considerando os dados de posse externa nos séculos XIX e XX, 
produzidos em cartas de leitores, redatores e anúncios. Concomitante aos resultados empíricos, 
proponho uma análise formal diacrônica. As hipóteses deste trabalho são de que: (a) o aumento 
da frequência de uso da construção de tópico-sujeito será paulatino à diminuição na frequência 
de uso de clíticos; (b) serão encontrados dados de tópico-sujeito já no século XIX, conforme 
evidenciam os resultados de Melo (2015), ainda que a frequência seja baixa. Os dados serão 
tratados no programa Goldvarb-X (Sankoff, Tagliamonte e Smith, 2001) por meio do qual será 
possível fazer o tratamento estatístico de contextos morfossintáticos que podem estar 
favorecendo à mudança na expressão da posse externa no Português Brasileiro. O trabalho 
segue os pressupostos da Teoria Gerativa (Chomsky, 1995; Den Dikken, 2010), e da Teoria de 
Competição de Gramáticas (Kroch, 1989). Os primeiros resultados indicam que ao menos uma 
hipótese é confirmada: o aumento da frequência de uso da construção de tópico-sujeito será 
paulatino à diminuição na frequência de uso de clíticos. Formalmente, esse resultado leva-se a 
considerar na análise formal os aspectos morfofonológicos do sistema de clíticos do Português 
Brasileiro. Desta forma, este trabalho se justifica, pois busca descrever uma construção genuína 
desta gramática, possibilitando um maior desenvolvimento nos estudos sobre as diferenças 
entre o Português Brasileiro e o Português Europeu. 
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