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Resumo: 
Em trabalhos recentes, temos analisado o fenômeno da variação diacrônica da propriedade da 
transparência linguística no português brasileiro (PB). A transparência, grosso modo, diz 
respeito à proporção, maior ou menor, em que uma língua, em sua estruturação sintagmática, 
apresenta relações biunívocas entre significados e formas linguísticas. Nesse sentido, pode-se 
considerar que cada língua exibe, em cada momento histórico, um determinado grau de 
transparência, definível pela medida em que manifesta esse tipo de relação forma-significado. 
Em nossas análises, temos focalizado especificamente a variação diacrônica do grau de 
transparência do sistema de expressão pronominal e desinencial do argumento-sujeito. Esse 
sistema prevê a expressão do argumento-sujeito tanto de forma transparente quanto não 
transparente. Por exemplo, o processo realiza-se de modo não transparente numa oração como 
“nós cantamos bem”, em que duas formas (o pronome “nós” e a desinência “mos”) codificam 
um mesmo significado (primeira pessoa do plural); já na oração “cantamos bem”, o processo é 
transparente, pois uma única forma (a desinência) codifica tal significado. Temos procurado 
demonstrar que o grau de transparência do sistema em questão varia diacronicamente e que essa 
variação seria causada pela interação entre três mudanças em curso no PB: (i) aumento da 
frequência de expressão pronominal do argumento-sujeito (mudança normalmente tratada em 
termos da diminuição do uso de sujeito-nulo e possível mudança do PB de língua pro-drop para 
não pro-drop); (ii) aumento da frequência de uso do pronome “você” em detrimento de “tu”; 
(iii) aumento da frequência de uso da forma “a gente” em prejuízo de “nós”. O quadro teórico-
metodológico adotado em nossos trabalhos envolve uma articulação entre a Gramática 
Discursivo-Funcional (cf. Hengeveld e Mackenzie 2008) e um conjunto de trabalhos de 
orientação funcionalista que lidam com motivações comunicativas/cognitivas da estrutura das 
línguas, como iconicidade e economia, e com a influência dessas motivações sobre fenômenos 
diacrônicos (cf. Slobin 1977; Haiman 1985; Givón 1985; Croft 2003). O material que temos 
analisado é constituído de peças teatrais brasileiras, e o período selecionado para estudo 
estende-se do início do século XIX ao início do século XXI. Os dados analisados têm indicado 
que o grau de transparência do referido sistema oscila em torno de um eixo, ora em direção a 
diminuição, ora em direção a aumento de transparência, não se alterando de forma 
unidirecional. Nesse contexto investigativo, o objetivo da presente comunicação é argumentar 
que esse resultado sobre o comportamento diacrônico da transparência do sistema de expressão 
do argumento-sujeito estaria relacionado a uma influência igualmente relevante das motivações 
da iconicidade e da economia. Segundo a perspectiva que defendemos, a iconicidade tenderia 
a levar a língua para a transparência, fomentando, por exemplo, a expressão do argumento-
sujeito mediante pronome explícito e desinência verbal representada por morfema zero. Já a 
economia, em última instância, levaria a língua predominantemente para a não transparência, 
uma vez que tal motivação fomentaria tanto a não expressão pronominal, quanto o uso de 
desinência verbal representada por morfema zero (nesse caso, a ausência de transparência 
decorreria da relação entre uma entidade semântica e nenhuma forma de expressão, como na 
oração “canta bem”, referindo-se, por exemplo, à segunda ou terceira pessoa do singular). Dessa 
forma, devido a uma constante interação entre essas duas forças, as línguas estariam sempre 
sofrendo mudanças em termos de seu grau de transparência: ora ganham e ora perdem 
transparência, variando em torno de um certo eixo médio de transparência. 
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Resumo:  
Numa perspectiva dos Modelos Baseados no Uso, que defendem a importância de processos 
cognitivos mais gerais nas regularidades e irregularidades da gramática das línguas, a 
frequência token e a frequência type ganham um papel central (BYBEE, 2006, 2010, 2015).  
Como destacam Bybbe (2006), Diessel (2017, 2019), a alta frequência de uma construção 
linguística reforça sua representação, tornando-a mais imediatamente disponível tanto na 
produção como no processamento, o que pode, ao longo do tempo, ter efeitos na estrutura 
linguística. Efeitos de frequência constituem um parâmetro que permite mensurar tendências 
de uso, competição entre formas linguísticas, emergência e desaparecimento de formas e 
padrões linguísticos. De fato, a frequência token é um critério crucial igualmente na perspectiva 
da Sociolinguística Variacionista, principalmente no que se refere à propagação de novas 
variantes em uma comunidade de fala. No que se refere à mudança linguística, pode-se esperar 
que construções com alta frequência resistam, mesmo em situação de concorrência com outras. 
No entanto, essa expectativa é contrariada em alguns casos, como discutimos nesta 
apresentação, a  partir da análise do conector causal/explicativo  cá (caa) no português arcaico, 
como ilustrado em (1).  
 

(1) [...] Eu mãdei que mha corte catasse a ellas seu dereyto; e outrossi a mí o meu dereyto. 
sobre esta contenda; e mha corte sabuda a uerdade deste feyto e uistas as cartas da hũa 
parte e da outra uyo por dereyto e Juygou os dauãdictos coutos e herdamentos; ao 
Moesteyro d’aRouca ; e mandou a mȷ ̃que eu me partisse e quitasse desta demanda que 
lhis fazia ca nõ auya hy dereyto segũdo as cartas que de mȷ ̃ téén [...] (Século XIII – 
Chancelaria de D. Afonso III, 1274, fól. 128rA, CIPM)  

 
O uso de ca em contextos como (1) foi analisado em 12 textos que recobrem o período 
compreendido entre os séculos XIII até a primeira metade do século XX; De acordo com os 
dados levantados, ca era o segundo conector causal de maior frequência entre os séculos XIII 
e XV, mas praticamente deixa de ser atestado na primeira metade do período arcaico. A 
trajetória observada para ca confirma observações de trabalhos anteriores como os de Olinda 
(1991), Barreto (1999), Mattos e Silva (2006), Amorim (2016), Oliveira, (2020). Constata-se, 
portanto, que a alta frequência de ca não garantiu sua sobrevivência no paradigma de conectores 
causais do português. Há indicações de que ca teria sido uma vítima, por um lado, da sua 
expansão funcional, e por outro, do enriquecimento da rede de construções causais no período 
arcaico, que redundou numa competição com os conectores pois e pois que. 
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Resumo:  
 
Ao analisar os indefinidos negativos no português europeu (doravante PE) em uma perspectiva 
histórica, Martins (2015) descreve que há um aumento acentuado da frequência da inversão 
nominal com “nenhum” em comparação com o “algum” no século XIX, indicando que nesse 
período, em que, segundo a autora, ocorreria a etapa final do processo de gramaticalização de 
[N + algum] como um item de polaridade negativa (doravante IPN), a inversão nominal 
negativa se “alargou de ‘algum’ a ‘nenhum’” (MARTINS, 2015, p.13). Com base no Corpus 
do Português, Martins (2015) constata que a colocação pós-nominal de ‘nenhum’ sobe de 16% 
no século XVIII para 43% no século XIX. Partindo desse resultado e com o intuito de verificar 
o fenômeno em outro corpus diacrônico do Português replicamos a pesquisa de Martins ao 
Corpus Tycho Brahe (doravante CTB) questionando se o fato também pode ser observado nesse 
corpus e se a inversão com “nenhum” está associada a gramaticalização do IPN [N + algum] 
no PE ou se a inversão [N + nenhum] já pode ser observada nos séculos anteriores, séculos XVI 
e XVII em que a não contiguidade entre o núcleo nominal e o indefinido pós-nominal podia ser 
atestada, indicando uma construção ainda não gramaticalizada, em um contínuo aumento de 
frequência. Desta forma, o presente estudo contribui com a investigação da polaridade negativa 
no sintagma nominal através dos indefinidos, uma vez que traz mais elementos e dados para a 
discussão. A metodologia da pesquisa para a descrição e análise do fenômeno da inversão do 
indefinido no interior do Sintagma Nominal (doravante SN) realizando a polaridade negativa, 
envolveu a busca automática, através da ferramenta Corpus Search, dos sintagmas nominais 
determinados pelos quantificadores indefinidos “algum” e “nenhum”, a classificação e 
quantificação dos dados extraídos dos textos do CTB com limite temporal que abarca os séculos 
XVI ao XIX. Classificamos os sintagmas nominais utilizando os seguintes critérios: (i) período: 
século ao qual o documento pertence; e, (ii) posição do quantificador no sintagma nominal; (iii) 
contiguidade do indefinido em relação ao núcleo nominal; (iv) valor da polaridade (polaridade 
negativa ou afirmativa/não negativa). Por fim, constatamos que a inversão [N + nenhum] é 
atestada já no século XVI, com uma frequência próxima a da inversão de [N + algum], 
respectivamente 13% e 14%.  Em consonância com os resultados de Martins, o processo de 
inversão nominal negativa se deu de maneira uniforme no caso das estruturas [N + algum] e [N 
+ nenhum]. Constatamos um contínuo dos padrões de frequência das inversões desde o século 
XVI havendo um distanciamento das frequências no século XIX, quando as ocorrências de [N 
+ nenhum] muda seu patamar de frequência (43%) superando bastante a frequência de [N + 
algum] (12%). Segundo Martins (2015, p. 13-14) essa mudança na frequência ocorreria devido 
à diferença dos aspectos morfológicos e semânticos que podem estar associadas à 
gramaticalização da sequência [N + algum] como IPN. 
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