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Resumo:  
O desenvolvimento de novos conectores constitui território fértil para a análise da influência de 
aspectos funcionais na mudança linguística por gramaticalização (Heine, 2003; Hopper e 
Traugott, 1993, 2003; Bybee, 2003, 2010, 2015, entre outros). Esta apresentação focaliza a 
gramaticalização de no entanto e de entretanto (Medeiros, 2017), com o objetivo de identificar 
as mudanças formais e semânticas que possibilitaram que essas construções passassem de usos 
adverbiais no domínio temporal a usos juntivos no domínio do contraste. Salientamos, portanto, 
tanto a mudança de categoria quanto os contextos que proporcionaram o desenvolvimento de 
polissemias, acionadas por inferências pragmáticas (Traugott, 1989; Traugott e Dasher, 2002; 
Bybee, 2010; Traugott e Trousdale, 2013), resultando no que Heine (2002) denomina contextos 
ponte, em que os valores de tempo e de contraste se sobrepõem. Para a consecução desse 
objetivo, realizamos uma análise diacrônica das construções em questão em uma amostra 
formada por textos de gêneros não literários disponíveis em bases de dados online e em livros 
em formato pdf, acessíveis pela internet, representativos dos períodos arcaico, clássico e 
contemporâneo do português. Para este último período, concentramo-nos na variedade 
brasileira. O corpus foi uniformizado em torno de 3.200.000 palavras por período, totalizando 
9.700.213 palavras. Nessa amostra, foram atestados 439 dados de no entanto e 600 dados de 
entretanto. A análise permitiu identificar que, já desde o período arcaico, no entanto e 
entretanto apresentavam usos juntivos paralelamente aos seus usos como advérbio. Licenciados 
pelo mesmo esquema (PREP + tantum), no entanto e entretanto eram ambos sintagmas 
preposicionais anafóricos, que expressavam a noção de tempo. Ambas as construções 
operavam, portanto, no plano da coesão discursiva (Halliday e Hasan, 1976).  Contudo, as duas 
construções se distinguiam quanto ao tipo de coordenada temporal que introduziam. No entanto 
apresentava usos mais amplos, indicando tanto o tempo simultâneo de duração quanto o de 
coextensividade (nos termos de Kortmann, 1997), enquanto entretanto só indicava o sentido de 
tempo simultâneo de coextensividade. A análise mostrou que o sentido temporal de 
simultaneidade de no entanto e de entretanto, em alguns contextos, possibilitou a emergência 
de uma leitura temporal-contrastiva. Progressivamente, foram se afrouxando restrições que 
asseguravam o sentido de tempo, como a delimitação de um ponto inicial e final de um estado 
de coisas no contexto anterior. Outras propriedades, como a recorrência de no entanto e 
entretanto em contextos de polaridade negativa ou irrealis e polaridade positiva na oração em 
que essas construções ocorrem podem ter criado as condições que permitiram a mudança 
semântica de no entanto e entretanto. Além disso, a progressiva preferência de no entanto e 
entretanto pela margem esquerda da oração permitiram que esses dois conectores variassem 
entre usos adverbiais e juntivos. No seu uso juntivo, no entanto e entretanto seguiram uma 
trajetória semelhante, deslocando-se para o sentido no domínio do contraste. Distinguem-se, 
contudo, na medida em que no entanto está mais frequentemente associado à relação contrastiva 
de restrição (segundo classificação de Neves, 2000), como no exemplo: “Aceito o rótulo de 
histórico para o momento que o país passa a viver a partir de hoje, não cabe, no entanto, 
endossar a grandiloquência utilizada pelo presidente Itamar Franco, no discurso oficial de 
lançamento da nova moeda.” (séc. XX, corpus CHAVEFolha - Linguateca), e entretanto à 
relação contrastiva de contraposição em direção independente, como no exemplo: “O primeiro 



broto da semente que minha boa mãe lançara em meu espírito infantil, ignara dos desgostos 
que preparava a seu filho querido, veio dois anos depois. Entretanto é preciso que lhe diga. Se 
a novela foi a minha primeira lição de literatura, não foi ela que me estreou na carreira de 
escritor.” (séc. XIX, Corpus do Português). 
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Resumo: 
A proposta deste trabalho consiste na investigação da construção do tipo [vale ressaltar (que)] 
e [(é) importante mencionar (que)] em textos acadêmicos da modalidade escrita do português 
brasileiro, sob uma perspectiva construcional da gramática, a qual faz parte de uma vertente 
mais recente do funcionalismo linguístico. Entendemos construção como a unidade resultante 
de pareamento de forma e função, cuja extensão vai desde afixos até sentenças complexas 
(Goldberg 2003). As estruturas focalizadas aqui são descritas nos moldes funcionalistas 
clássicos como casos de orações matrizes compostas de predicados impessoais – vale, cumpre, 
cabe, é importante etc. – de natureza semântica variada – avaliativos, deônticos etc. –, nos quais 
se encaixam uma oração subordinada com predicado na forma infinitiva – ressaltar, dizer, 
mencionar etc. – que, por sua vez, é complementado por outra oração subordinada finita 
(Gonçalves, Sousa e Casseb-Galvão 2016). Diferentemente dessa análise, este trabalho parte da 
hipótese de que as construções em exame integram um esquema abstrato do tipo [PRED + Vinf 
+ (que)], que deve ser considerado uma construção, com posições abertas em PRED e Vinf, que 
permitem instanciações, na língua, de micro-construções diversas. Hipotetiza-se também que a 
emergência desse esquema construcional decorre de um processo de construcionalização: a 
criação de um signo novo composto por forma nova e significado novo, constituindo-se em um 
novo nó da rede construcional mais ampla de sequenciadores discursivos (Traugott e Trousdale 
2013). Como suporte para a descrição do funcionamento discursivo da construção, utilizou-se 
a Gramática Textual-Interativa (Jubran 2015), considerando-se a noção de Marcador 
Discursivo (doravante MD). Risso, Oliveira e Silva e Urbano (2015) apontam que os MDs 
constituem um grupo amplo e bastante diversificado, sendo uma categoria pragmática bastante 
consolidada no funcionamento da língua. A partir de dez parâmetros (padrão de recorrência, 
articulação de segmentos do discurso, orientação da interação, relação com o conteúdo 
proposicional, transparência semântica, apresentação formal, relação sintática com a estrutura 
gramatical da oração, demarcação prosódica, autonomia comunicativa, massa fônica), os 
autores chegam a dois grandes conjuntos de MDs: os “basicamente sequenciadores” e os 
“basicamente interacionais” A metodologia da pesquisa é essencialmente qualitativa com 
suporte quantitativo que evidencia possíveis tendências. Assim, testam-se as hipóteses a 
respeito do funcionamento e da emergência das construções investigadas com dados de textos 
autênticos. O universo de coleta das ocorrências analisadas é o volume 114 (2019) da Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Desse volume, foram selecionadas as 
seções “Trabalhos Acadêmicos”, “Trabalhos Acadêmicos de Pós-Graduação”, “Estudos sobre 
a proteção internacional de minorias” e “Trabalhos Acadêmicos de Graduação”, e foram 
excluídas as seções “Teses de Láurea”, “Contribuição às Memórias Acadêmicas” e “Normas 
Editoriais”. Ao final, o córpus apresentou um tamanho aproximado de 360 mil palavras. Com 
base nesse aparato teórico-metodológico, sugere-se, neste trabalho, que a construção [PRED + 
Vinf + (que)] pode ser considerada um MD basicamente sequenciador, por atuar “no 
amarramento textual das porções de informações progressivamente liberadas ao longo do 
evento comunicativo e, simultaneamente, no encaminhamento de perspectivas assumidas em 
relação ao assunto, no ato interacional” (Risso 2015, 391). 
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Resumo: 

Estudos empíricos sobre o português brasileiro (PB) (CALLOU; AVELAR, 2000, 2002; 
DUARTE, 2003; AVELAR, 2006a, 2006b; MARINS, 2013, entre outros) têm associado a 
substituição de haver por ter em estruturas existenciais (a) à remarcação do Parâmetro do 
Sujeito Nulo (PSN) no PB, que deixaria de licenciar/interpretar uma categoria vazia na posição 
estrutural de sujeito de referência definida, e (b) a uma consequente mudança no estatuto 
categorial de haver, passando de um verbo existencial funcional – categoria em que se enquadra 
o verbo ter – a um verbo existencial substantivo, tal como acontecer e existir. 

Observando a fala espontânea, Callou e Avelar (2000, 2002) e Avelar (2006a) defendem a 
especialização de haver em sequências narrativas – o que é evidenciado pela sua incidência 
maciça no pretérito perfeito, tempo associado a tal tipo textual – além de apontarem para sua 
relação mais fortemente estabelecida com o argumentos internos (AIs) que apresentam os traços 
[+abstrato], tal como "possibilidade", "problema", e [+evento], como "casamento", 
"manifestação". 

Vê-se que os trabalhos tratam dos contextos de resistência de haver no sistema sem, entretanto, 
relacionar os dois aspectos – o tempo verbal e o traço semântico do argumento. Neste trabalho, 
analisamos uma amostra de sentenças existenciais com ter e haver, extraídas de gêneros 
veiculados no jornal O Globo, e investigamos a relação entre o tempo verbal e o traço semântico 
do AI de haver, visando a refinar a análise proposta por Avelar (2006a). Tendo em vista a 
escassez de dados de haver na fala espontânea, o que dificulta conclusões mais abrangentes, 
este trabalho dá continuidade à pesquisa iniciada em 2019 sobre a fala culta carioca 
contemporânea, visando verificar como se comporta o verbo haver em sentenças existenciais 
na escrita mais padronizada, partindo da hipótese de que, além da mudança categorial, haver 
teria tido seu paradigma dividido em dois: nos tempos em que o radical sofre alomorfia – houv- 
– o verbo está mais fortemente associado ao dos verbos apresentacionais, como acontecer e 
ocorrer, o que é corroborado pela sua associação com AIs com traços abstratos, principalmente 
com o traço [+evento]. Particularmente no pretérito perfeito, houv- parece rechaçar AIs com os 
traços [+humano] e [+material] no PB contemporâneo. Por outro lado, quando o radical do 
verbo se mantém hav-, no presente e no imperfeito do indicativo, por exemplo, haver poderia 
receber tanto uma leitura existencial, estando, assim, associado a AIs com qualquer traço 
semântico, quanto apresentacional. Essa hipótese, inicialmente confirmada na fala culta carioca 
contemporânea, indica que a mudança categorial não teria afetado haver como um todo, mas 
apenas parte do seu paradigma, que teria sido cindido em dois. Os resultados preliminares 
apontam para a confirmação das hipóteses, com uma predominância de haver no pretérito 
perfeito e com AIs de traço semântico [+evento], e um aparente bloqueio dos traços semânticos 
de caráter mais concreto, como [+humano] e [+material]. O que nos parece bastante relevante, 
entretanto, é que o caráter agentivo associado ao do traço semântico do AI parece ser mais 
determinante para consolidação do radical houv- como apresentacional, como ocorrer e 
acontecer.  



Utilizamos a Teoria de Princípios e Parâmetros na versão não-lexicalista (CHOMSKY, 1995) 
e da Morfologia Distribuída (EMBICK; NOYER, 2004), além do arcabouço metodológico 
utilizado nos estudos variacionistas de base laboviana (LABOV 1994), buscando sobretudo 
observar a relevância dos gêneros textuais no fenômeno em análise. 
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