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I.1 Resumo 
Este projeto se dedica à descrição da gramática do português escrito nos séculos  XV, 
XVI e XVII, e à investigação do processo histórico de ampliação e diversificação do 
alcance da língua que marca este período.  

O projeto parte da idéia geral de que esse processo histórico de “espalhamento” da língua 
portuguesa por quatro continentes está na raiz de mudanças gramaticais que se refletem 
nas variantes atuais da língua, e seu objetivo principal é reunir elementos teóricos e 
metodológicos para elaborar uma versão conceitualmente fundamentada dessa idéia.  

Os estudos preliminares sugerem uma hipótese de trabalho nesse sentido, segundo a qual 
as variantes modernas do português – em particular, a variante européia e a brasileira – 
apresentam diferentes estratégias de codificação sintática das relações argumentais, e essa 
diferença pode ser explicada por dois processos distintos de reanálise gramatical, ambos 
tendo como ponto inicial a gramática portuguesa dos séculos XV, XVI e XVII. No caso 
do português do Brasil, o projeto pretende demonstrar que a reanálise pode ser bem 
compreendida no contexto da transformação radical das condições sociais colocadas para 
a transmissão da língua portuguesa no processo de ocupação do território brasileiro ao 
longo do primeiro período colonial. No caso do português na Europa, a reanálise pode 
ser compreendida como resultado da generalização de uma mudança fonológica já em 
curso em alguns recortes dialetais naquele território. A reestruturação gramatical que 
envolve a formação da variante brasileira não atinge o contexto europeu; e a mudança 
fonológica em curso nos dialetos europeus é interrompida no processo de “transporte” 
da língua para o Brasil – dessa forma, cada uma das variantes modernas irá se 
desenvolver, a partir desse momento, por caminhos diferentes.  

Nota-se, portanto, que o período histórico compreendido nesta pesquisa (que vai dos 
primeiros anos da expansão territorial portuguesa até o fim da primeira fase de ocupação 
colonial do Brasil) representa um ponto de inflexão não apenas na história social e 
política do mundo lusófono, como também um ponto de inflexão na linha do 
desenvolvimento diacrônico da língua – uma confluência que merece a atenção dos 
estudos sobre as relações entre Língua e História. Pode-se ver aí o primeiro ponto de 
relevância deste projeto; de fato, este período da história da língua portuguesa encerra 
aspectos de grande interesse teórico para os estudos em Linguística Histórica em geral, 
uma vez que as transformações dessa língua no tempo e no espaço representam casos de 
mudança gramatical especialmente intrigantes, e singularmente ilustrativos dos dilemas 
epistemológicos enfrentados hoje pela Linguística Histórica em diferentes tendências 
teóricas. Um dos desdobramentos esperados por este projeto é contribuir para o 
desenvolvimento deste debate. O projeto se justifica, por fim, diante da importância dos 
estudos contemporâneos sobre o Português Brasileiro, em especial se consideramos a 
necessidade latente de um ponto de comparação diacrônico para esses estudos.  

O projeto se desenvolve em três frentes de trabalho: reunião de fontes para o período 
estudado e  desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitam a exploração 
ágil desse material; elaboração da descrição gramatical dos textos; reflexão teórica sobre os 
condicionantes estruturais e históricos da mudança gramatical. As três frentes pretendem 
convergir para a fundamentação da idéia inicial de que o processo histórico de ampliação e 
diversificação do alcance da língua portuguesa nos anos 1400 a 1600 está na raiz dos 
contrastes gramaticais entre as variantes atuais da língua. 



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  7  | 

I.2 Introdução 

Foram os pioneiros portugueses e os conquistadores castelhanos 
da orla ocidental da cristandade que uniram, para o melhor e para 
o pior, os ramos enormemente diversificados da grande família 
humana.  
 
Foram eles, ainda que vagamente, os primeiros a tornar a 
humanidade consciente de sua unidade essencial.   
 
Charles Boxer, O Império Marítimo Português (BOXER 2002: 16) 

Ao longo dos trezentos anos que se estendem entre os primeiros anos da expansão marítima 
portuguesa e o fim da primeira fase de ocupação colonial do Brasil, a língua portuguesa irá 
transbordar de um pequeno reino no canto ocidental do mundo conhecido para os quatro cantos 
de um mundo por conhecer, acompanhando o empreendimento de exploração marítima que 
levará os portugueses a distribuírem-se desde os Açores até as ilhas do Japão, processo histórico 
sem precedentes que viria a transformar irrevogavelmente a fisionomia da humanidade. Se o 
estudo da história e da cultura portuguesas a partir do século XV tem como cenário fundamental 
o movimento da expansão marítima, a história da língua, em particular, encontra aí um ponto de 
inflexão central, no qual a história de um dos mais obscuros vernáculos da Europa medieval 
passa a ser a história da quarta língua mais falada no mundo do século XXI. Para Ivo Castro 
(CASTRO, 2004), a história da língua portuguesa se define pelos sucessivos ciclos de expansão que 
refletem “a história da ocupação do território, a formação do estado e os grandes movimentos da nação”: 

“O primeiro movimento a considerar pode ser apresentado como uma transplantação inicial 
da língua, que parte de sua área inicial na Galecia Magna para se derramar pelo resto do 
território europeu, onde se sobrepõe ao árabe que as populações reconquistadas falavam. O 
segundo movimento, igualmente para o sul, consiste em um salto para fora da Europa. Com 
as Descobertas, a língua instala-se em ilhas atlânticas desabitadas, nos litorais africano e 
asiático que ofereciam suporte às rotas marítimas, e ainda no litoral brasileiro.” 
 

O ponto de “cesura” entre as duas grandes unidades cíclicas que organizam a história do 
português, para Castro, se localiza nos anos 1400:  

“Estes dois movimentos sucessivos de crescimento da língua portuguesa permitem-nos 
reconhecer a presença e a acção de dois ciclos evolutivos, separados por uma cesura no séc. 
XV: (a) o ciclo da Formação da Língua, que decorre entre os sécs. IX e XV na esteira da 
Reconquista do território dos árabes; os povos do norte transplantaram a sua língua para o 
sul, onde ela se transformou pelo contacto com a língua local e ganhou, a partir do séc. XV, 
ascendente sobre os dialectos do norte, tornando-se base de uma norma culta de 
características meridionais, que seria vista como a língua nacional; (b) o segundo ciclo é o da 
Expansão da Língua: o período do séc. XV a inícios do séc. XVI é aquele em que a língua 
mais radicalmente se transfigura. Enquanto se reestruturava e consolidava dentro de portas, a 
língua portuguesa começa a expandir-se para fora da Europa, pelo que, a partir de então, é 
preciso distinguir entre português europeu e português extra-europeu”. (Castro, 2004). 

Na inflexão representada pelo século XV, note-se, dois processos estão em cena: de um lado, a 
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afirmação do português como língua nacional no interior  de seu território original; de outro, a 
expansão da língua para os novos territórios conquistados. A incidência desses dois processos em 
um mesmo período reveste esse ponto da história da língua portuguesa de um interesse singular 
para os estudos da relação entre Língua e História. Os processos de consolidação interna e 
expansão externa da língua configuram dois cenários sócio-históricos radicalmente distintos: em 
Portugal, a formação da “Língua Nacional” se insere no contexto de uma estabilização das 
condições sócio-históricas, representada pela fase final do processo de estabelecimento do centro 
político e cultural no sul do território, iniciado já no século XIV. No Brasil, o contexto é de uma 
profunda transformação das condições sócio-históricas, representada pela ampliação e 
diversificação do universo de circulação da língua. Em cada um desses cenários, a língua sofrerá 
reestruturações gramaticais que virão a formar as principais variantes nacionais do português, a 
européia e a brasileira. Cada uma dessas mudanças têm motivações distintas (remetendo às 
diferentes condições sociais colocadas para a perpetuação da língua seja pelo processo de 
consolidação interna no contexto europeu, seja pelo processo de expansão externa no contexto 
extra-europeu) e resultados distintos – mas note-se que, ao contrário do que esses cenários iniciais 
deixariam supor, as reestruturações sofridas pela variante européia moderna não foram menos 
profundas do que aquelas atestadas na variante falada nos domínios americanos. 

◊ 

Essas reflexões preliminares motivam o tema desta pesquisa, explicitado já nos dois termos do 
título do Projeto: de um lado, “A língua portuguesa, 1400-1600”; de outro, “Aspectos de História e 
Gramática”. A pesquisa centra-se nos três séculos se estendem entre os primeiros anos da expansão 
marítima portuguesa e o fim da primeira fase de ocupação colonial do Brasil,  por enxergá-los como 
um momento-chave para os estudos da língua. A pesquisa irá discutir “História” e “Gramática”, 
por considerar que esses dois aspectos se fundem de modo particularmente interessante na 
construção de uma interpretação contemporânea da relevância desse período. Nessa Introdução, 
procura-se justificar preliminarmente essa proposta. 

◊ 

A proposta assim esboçada obriga, antes de tudo, a uma discussão em torno da unidade e 
diversidade da língua nos eixos temporal e espacial. Propomos aqui o estudo do português escrito 
nos séculos XV a XVIII a partir da premissa de que aquele português antecede no tempo duas 
variantes atuais, o que pode ser traduzido no seguinte desenho:  

   

Português Médio     < 
Português Europeu 
 
Português Brasileiro 

   
1400     1500     1600  

 
1700     1800     1900     2000 
 

Esse desenho é o primeiro ponto a ser justificado e fundamentado neste momento, por abrir 
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diversos pontos de debate, dos quais podem-se destacar três como principais: 

• Que sentido se atribui às diferentes unidades linguísticas propostas no desenho?  

• Que sentido se atribui ao sinal “<” proposto no desenho?  

• O que fundamenta a determinação das fronteiras temporais propostas no desenho?  
 

Para começar a justificar algumas das pressuposições encerradas no diagrama acima e na proposta 
dessa pesquisa, vamos nos voltar à opção de escolher o século XV como fronteira inicial deste 
estudo, e o século XVIII como sua fronteira final, buscando mostrar como essa opção ilustra a 
abordagem orgânica entre o trabalho gramatical e a reflexão historiográfica pretendida nesta 
pesquisa.  

◊ 

A opção pela fronteira inicial do século XV remete fundamentalmente às propostas de CASTRO 

(2004) sobre a importância histórica da cesura representada pelo início do “transbordamento” da 
língua portuguesa para além das fronteiras de seu território europeu, acima resumidas, e à proposta 
de periodização da língua sugerida em PAIXÃO DE SOUSA (2004) e refletida em GALVES E PAIXÃO 

DE SOUSA (2005) e GALVES, NAMIUTI E PAIXÃO DE SOUSA (2006), segundo a qual o período 
compreendido pelos anos 1400 a 1600 comporia uma gramática a que denominamos o “Português 
Médio” -  no interior de um quadro teórico distinto daquele que leva CASTRO (2004) a delimitar os 
anos 1400 como ponto de inflexão na história do português.  

De partida, essa conjunção de idéias forma já uma composição interessante, na qual estudos 
fundados na descrição gramatical de inspiração gerativista constroem uma hipótese semelhante a 
estudos de lingüística histórica fundados em reflexões que incluem o exame da história social e 
cultural da língua. Entretanto, a proposta de periodização desses trabalhos preliminares conduz a 
questionamentos importantes quanto à delimitação final do período Médio, nesse ponto 
distanciando-se da reflexão de CASTRO (2004), e especialmente, CASTRO (2009).  Em particular, 
PAIXÃO DE SOUSA (2004) mostrou haver na fronteira entre 1600/1700  um ponto de inflexão claro 
entre a gramática média e a gramática do português europeu moderno no que remete à sintaxe da 
ordem de constituintes na frase. A análise desse padrão de mudança nos textos levou à defesa da 
hipótese de que a gramática do Português Europeu atual, quanto à sintaxe da ordem, aparece nos 
textos escritos por portuguesas nascidos no século XVIII (ao contrário do que defendem outros 
estudos, notadamente MARTINS 1994).  A pesquisa ora proposta parte das hipóteses de PAIXÃO DE 

SOUSA (2004) para delimitar os anos 1600 como fronteira final do Português Médio.  

Essa abordagem envolve uma tomada de posição que cabe explicitar, por levar a uma pergunta 
delicada: se o PE surge no século XVIII, o que acontece com o PB nesse período? Nesse ponto, 
nossa proposta irá se deparar com antigas questões herdadas pela historiografia tradicional da 
língua portuguesa, na qual a postura perante o problema da perpetuação da língua no Brasil em 
relação à formação social do país sempre tomou cores fortes. Aproximamo-nos aqui do desafiante 
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cenário da formação das variantes modernas do português, no qual os vetores “Conservação” e 
“Inovação” se encontram sempre em fino equilíbrio. Em especial no que toca a história do português 
no Brasil, o debate em torno desses dois vetores tem sido intenso, desde as análises mais 
tradicionais até os estudos mais recentes, e envolve dois campos principais de contenda. De um lado, 
estão aqueles que defendem que as características do português do Brasil seriam desenvolvimentos 
diretos do português anterior ao Século XVI; do lado oposto, estão as propostas segundo as quais 
as características do português do Brasil não se desenvolvem geneticamente do português do século 
XVI, mas sim resultam do contato com línguas indígenas ou africanas. A discussão sobre o caráter 
Inovador ou Conservador da língua portuguesa falada no Brasil  se reveste, de fato, de intenso 
significado histórico, e obriga a pesquisa a uma postura historiográfica crítica. A pena para a 
omissão dessa crítica pode ser o ofuscamento do próprio objeto de pesquisa – tendo em vista que 
este se faz, se constrói, se revela, a partir da postura de cada pesquisa perante a historiografia. 
Assim, estudar o Português “do Brasil”, notadamente, é antes de tudo decidir-se por um recorte 
que dá sentido a essa unidade de análise - de modo que foram os trabalhos sobre o Português “do 
Brasil” que construíram, na literatura linguística recente, essa variante da língua. Da mesma forma, 
estudar o Português “Médio” - como esse Projeto propõe – é construir uma outra unidade de 
análise, essa temporalmente delimitada. O Projeto propõe-se a trabalhar na explicitação desses 
recortes, por considerar que a repetição a-crítica das perspectivas da historiografia tradicional sobre 
a língua no Brasil tem determinado recortes de análise a partir dos quais a discussão não consegue 
avançar. Aqui, a crítica historiográfica é tomada como ferramenta central para a construção de um 
olhar renovado, anti-genético, sobre a relação entre Contato Linguístico e Mudança Gramatical – 
ponto que iremos considerar como fundamental para a compreensão da história do português no 
Brasil. 

Neste Projeto, parte-se da premissa teórica de que o “Contato” é o principal elemento motivador da 
mudança linguística em geral. Nessa premissa, que encontra sua justificativa em um campo teórico a ser 
delimitado mais adiante, “Contato” não é uma situação excepcional na evolução natural das línguas – 
mas sim sua condição fundamental de circulação. Dessa perspectiva, o “Contato” é fundamental não 
apenas para entender a formação da variante brasileira do português, mas também para entender a 
formação da língua portuguesa já no período medieval e no período de consolidação da variante 
nacional ao longo do século XV.  Entretanto, as condições históricas colocadas para o desenvolvimento 
do pensamento sobre as línguas a partir do século XIX significaram um lugar menor, e marginal, para o 
“Contato” como fator ativo na evolução da língua (como discuti em PAIXÃO DE SOUSA 2006). O 
desenvolvimento dessa perspectiva depende de uma análise mais recuada da historiografia portuguesa 
na qual se buscará entender as diferentes teorias da linguagem atuantes através do lugar conferido para o 
“problema do contato”, na linha do que já foi delineado em alguns de meus trabalhos anteriores 
(PAIXÃO DE SOUSA 2006, 2008[C], sobretudo).  

Podemos falar em “problema”, uma vez que, na historiografia da língua no Brasil, o “Contato 
Linguístico” se tornou lugar de debates intensos e candentes entre as duas teses principais sobre a 
formação da língua portuguesa no Brasil: a tese “internalista” e a tese “crioulista”. Segundo a tese 



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  11  | 

“internalista”, o português do Brasil se desenvolve diretamente do português do século XVI, sem a 
“influência do contato”; destacam-se, nesse campo, as propostas de Serafim da Silva Neto (Introdução 
ao estudo da língua portuguesa no Brasil, SILVA NETO, 1963), Gladstone Chaves de Melo (A Língua do 
Brasil, MELO, 1946), Silvio Elia (A unidade lingüística do Brasil, ELIA, 1979), Mattoso Câmara Jr. 
(Línguas européias de ultramar: o português do Brasil, CÂMARA JR., 1972), Fernando Tarallo (Sobre a alegada 
origem crioula do português brasileiro: mudanças sintáticas aleatórias, TARALLO, 1993), e Anthony Naro, 
Marta Scherre (Sobre as origens do português popular do Brasil, NARO E SCHERRE, 1993).  No campo 
oposto, os defensores da tese “crioulista defenderam que o português do Brasil se origina do contato 
com as línguas africanas – aqui podemos salientar desde a pioneira abordagem de Adolpho Coelho 
(em COELHO, 1880) até as propostas de Gregory Guy (On the nature and origins of  Popular Brasilan 
Portuguese, GUY, 1989),  John Holm (Creole influence on Popular Brazilian Portuguese, HOLM, 1987), e 
Dante Lucchesi (Variação e norma: elementos para uma caracterização sociolingüística do português do Brasil, 
LUCCHESI, 1994). Assim, no caso brasileiro, à questão mais geral do peso das teorias internalistas sobre 
mudança no desenvolvimento da reflexão linguística dos primeiros anos do século XX vem somar-se a 
candência dos debates em torno do “problema do contato” na historiografia do português do Brasil.  
Qualquer discussão atual sobre o papel do “Contato” na história do português no Brasil carrega o peso 
de um século da tradição historiográfica que colocou a discussão num lugar simbólico importante – 
tornando inevitável, para as pesquisas atuais, compreender, criticar e reelaborar a tradição.  

◊ 

Este Projeto dialoga com a longa linhagem dos debates sobre a formação das variantes modernas 
da língua portuguesa a partir de uma perspectiva que pretende desconstruir a oposição 
dicotômica “Conservação/Inovação”.Iremos trabalhar com a idéia de “Conservação” e “Inovação” como 
duas forças presentes no processo de formação da língua portuguesa no Brasil e em Portugal.  

No Brasil, os efeitos da “Inovação” são produtos de reestruturações e reinterpretações gramaticais 
ligadas à contingência histórica do desequilíbrio entre a população dos falantes originais e as 
populações que passarão a adotar o português em cada leva da colonização do país. A eles se 
juntam os efeitos da “Conservação”, produtos da força de motivação da adoção do português por 
essas populações, que se refletirá na manutenção de aspectos lexicais e fonológicos do português 
dos anos 1400-1600. Da tensão entre esses dois vetores se forma a língua portuguesa falada aqui. Já 
na Europa, onde a língua encontra condições sociais muito diferentes ao longo do mesmo período, 
os efeitos da “Inovação” são produtos da generalização gradual de uma mudança fonológica cuja raiz 
remonta a variações dialetais produzidas ao longo da ocupação do sul do território pelos falantes do 
galego-português. A lenta generalização de certas tendências inicialmente características dos dialetos 
do sul se dá na esteira da elevação desses dialetos a variante social de prestígio; a consolidação 
dessas tendências provocará reestruturações profundas na fonologia da língua, iniciando um 
processo de mudança em cadeia que resultará na sua reestruturação sintática. Também lá, portanto, 
estão em jogo “Conservação” e “Inovação”.  

Cada um desses processos de reestruturação sofridos pelo português, e que configuram suas 
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variantes modernas, precisa ser compreendido no plano de seu contexto sócio-histórico 
específico, conforme as diferentes condições colocadas para a perpetuação da língua em Portugal 
e no Brasil a partir dos 1500.  

O estudo dessas diferentes configurações sociais em combinação com a reflexão sobre os 
mecanismos e condicionantes das mudanças linguísticas mostrará que as novas configurações 
gramaticais resultantes de cada uma dessas situações são mais que esperadas. Assim, 
reestruturações gramatical profundas são o resultado esperado das situações catastróficas de 
recomposição social em curtos espaços de tempo – caracterizadoras da situação brasileira; e o 
fortalecimento de tendências dialetais antigas, bem como sua difusão pelo geral de um população, 
são o resultado esperado das situações de transformação social intensas, porém não catastróficas, 
como as que caracterizam a situação portuguesa ao longo dos anos 1400 a 1600. No primeiro 
caso, a gramática se reestrutura como resultado da adoção da língua por novos, maciços e diversos 
contingentes de falantes em curtos espaços de tempo; no segundo, variações dialetais se tornam 
gradualmente dominantes pela força do prestígio social. As duas forças moldam, transfiguram, 
reestruturam o português dos anos 1400, 1500 e 1600 nas duas formas atualmente reconhecidas 
como suas principais variantes nacionais – a Européia e a Brasileira.  

◊ 

Em resumo, este Projeto parte da convicção de que o estudo das propriedades gramaticais do 
Português Médio é uma peça central para a compreensão das propriedades gramaticais do 
Português Brasileiro e do Português Europeu modernos, e de que os debates em torno das 
características “Inovadoras” ou “Conservadoras” dessas duas variantes atuais depende 
fundamentalmente do conhecimento da gramática e da história da variante que as antecede no 
tempo. O trabalho de pesquisa consistirá, essencialmente, na tentativa de transformar esses 
pressupostos e justificativas preliminares em uma reflexão conceitualmente fundamentada. A 
principal tarefa a ser realizada nesse processo será a análise do contraste observado  entre a maneira 
de organizar os termos da oração nos textos escritos em português nos anos 1400 a 1600 e a 
interpretação desses textos de parte dos  falantes do português no Brasil hoje. Ao tentar 
compreender os desafios trazidos pelos textos portugueses daquela época para o falante brasileiro 
de hoje, estarei construindo uma hipótese de mudança linguística, que procura explicar os efeitos 
interpretativos dos textos como indicadores de que a gramática por trás dos textos do Português 
Médio não é a mesma gramática atuante hoje no PB.   

◊ 

A proposta de trabalho exposta na parte II a seguir inclui as três vertentes de pesquisa sugeridas 
sob forma das três teses preliminares – sobre gramática, história social, crítica historiográfica – 
tentando mostrar que essas três vertentes conformam, no trabalho de pesquisa, um mesmo corpo 
de reflexão, repartido em três apenas para fins de exposição. 
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I.3 Detalhamento 

I.3.1 Objetivos 

O Projeto “A Língua Portuguesa, 1400 a 1600: Aspectos de história e gramática” irá elaborar uma análise 
gramatical do português escrito nos séculos XV a XVII . O trabalho se desenvolverá a partir do 
estudo contrastivo entre o português escrito entre 1400 e 1600 e as variantes modernas, da reflexão 
teórica sobre a mudança gramatical e sobre o papel do contato em diferentes linhas teóricas da 
linguística atual, e do exame da historiografia tradicional sobre o português no Brasil.  

A contribuição específica deste Projeto será a construção de uma descrição gramatical do 
português dos anos 1400, 1500 e 1600, a que denominamos o Português Médio, e que constituiria 
a base sobre a qual dois processos distintos de mudança atuarão, formando o português do Brasil 
e o português europeu atual.  Como produto direto desse trabalho de pesquisa, pretende-se 
publicar uma GRAMÁTICA DE VERBOS DO PORTUGUÊS, 1400-1700. Como produtos correlatos, 
figuram a publicação do conjunto de documentos selecionados e trabalhados tecnologicamente 
para compor o fundamento empírico da GRAMÁTICA, e a publicação de artigos e livros que 
explorem as reflexões teóricas propiciadas pela pesquisa.  

Pretende-se assim, antes de tudo, contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos sobre a 
história da língua portuguesa. De fato, a compreensão dos contrastes estruturais entre o português 
falado hoje e a língua portuguesa registrada nos textos escritos entre os anos 1400 e 1600 é ponto 
de fundamental interesse para o estudo sobre as variantes modernas da língua. Nesse sentido, este 
Projeto se reveste de relevância frente ao cenário atual das pesquisas diacrônicas e sincrônicas sobre 
o português, na esteira da  retomada do interesse pelo olhar diacrônico e a renovação da relevância 
teórica dos estudos da mudança lingüística nas últimas décadas, em diferentes quadros teóricos – 
entre outros, com MATTOS E SILVA (1988), KATO & ROBERTS (1996), CASTILHO (1998), GALVES 

& GALVES (1998). Testemunha dessa renovação é a vigorosa atuação de diferentes grupos de 
pesquisa centrados nesta área nas diferentes instituições universitárias brasileiras, notadamente na 
Universidade de São Paulo, no âmbito do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, onde se 
desenvolve este projeto.  

O Projeto pretende, também, contribuir para o debate sobre a relação entre “Língua” e “História” 
em um plano teórico geral. Essa segunda motivação se justifica pela observação de que as 
transformações da língua portuguesa ao longo do tempo e do espaço configuram um terreno 
especialmente interessante para os estudos da mudança gramatical. As características sócio-
históricas da expansão da língua portuguesa no território brasileiro, as características formais em 
cada estágio da língua, e o processo histórico da formação da relação entre o falante e a língua no 
Brasil fazem da história do português um caso singularmente ilustrativo da necessidade de uma 
postura crítica frente aos dilemas epistemológicos enfrentados pela Linguística Histórica em 
diferentes tendências teóricas.  
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A seguir, resumem-se as reflexões preliminares que motivam o estabelecimento dos objetivos do 
trabalho.  

I.3.2 Fundamentos e Justificativas 

Esta seção expõe resumidamente a hipótese de mudança lingüística a ser trabalhada ao longo da 
pesquisa, e busca fundamentá-la perante o exame preliminar dos dados e o exame inicial da história 
social.  As hipóteses e perspectivas deste Projeto se fundamentam nos resultados de trabalhos 
dedicados à gramática do Português Médio realizados entre 2001 e 2009. São esses trabalhos que 
fundamentam nossa afirmação, já esboçada na Introdução, no sentido de que a gramática dos 
textos portugueses escritos nos anos 1400-1600 representa uma gramática que se diferencia das 
gramáticas das duas variantes modernas – o Português Europeu e o Português Brasileiro – mais 
especificamente, esses trabalhos sugerem que:  

• A diferença central entre a gramática do português da época colonial e a do 
Português Brasileiro reside no estabelecimento das relações gramaticais: no 
português da época colonial as relações gramaticais são estabelecidas por 
concordância abstrata; no português brasileiro moderno, pela ordem.  

• A diferença gramatical central entre o português da época colonial e o Português 
Europeu reside nas estratégias de codificação da proeminência discursiva, com a 
manutenção das propriedades de estabelecimento das relações argumentais. 

Os trabalhos preliminares sobre a gramática do Português Médio aqui tomados como ponto de 
partida trataram sobretudo da sintaxe da ordem de constituintes, a partir de extensos levantamentos 
de dados. De início, pesquisei a colocação pronominal, em trabalhos que dialogavam com MARTINS 

(1994) e GALVES (1998), procurando determinar (1) os padrões empíricos da evolução diacrônica 
da variação ênclises/próclises; (2) os condicionantes sintáticos dessa variação. Já nos primeiros 
trabalhos as previsões colocadas a partir de MARTINS (1994) se verificaram em boa parte, quanto 
aos condicionantes da variação: a posição dos pronomes, nos textos portugueses escritos nos anos 
1500 e 1600, é uma variável dependente do estatuto informacional do constituinte maior à esquerda 
do verbo. Assim, constituintes com proeminência discursiva são seguidos de próclises.  

Entretanto, uma segunda previsão de MARTINS (1994) e de GALVES (1998) nunca se confirmou em 
meus dados: isto é, a ênclise não se explicava pela precedência de um constituinte “neutro”. Ao 
contrário, os levantamentos mostravam que as estruturas XV-cl nos textos quinhentistas e 
seiscentistas equivaliam, consistentemente, a sentenças nas quais o constituinte pré-verbal [X] era 
um tópico contrastivo. Esses resultados dos primeiros trabalhos pareceram em um primeiro 
momento enigmáticos, por indicarem que tanto ênclises quanto próclises eram condicionadas 
discursivamente – mas principalmente, porque pareciam apontar para um paradoxo: o de que todo 
constituinte pré-verbal era discursivamente proeminente.  

Com a continuidade dos trabalhos, essa observação foi se tornando mais e mais clara em termos de 
verificação empírica, levando à formação da hipótese de que, na gramática média, todo elemento 
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em posição à esquerda do verbo tem proeminência no discurso. Ou seja: a posição à esquerda do 
verbo é uma posição de proeminência discursiva. Nesses primeiros estudos, tratei principalmente 
do estatuto discursivo dos sujeitos pré-verbais na gramática clássica. No meu trabalho de tese 
(PAIXÃO DE SOUSA, 2004) defendi que nos textos portugueses até o século XVIII, todo 
constituinte à esquerda do verbo é um elemento enfático, e que isso inclui os sujeitos. Ou seja: 
{SV} é um sub-tipo de construção {XV}, onde {X} é um elemento discursivamente saliente – um 
foco ou um tópico. Essa conclusão, evidentemente, equivale a dizer que o Português Médio não é 
uma gramática SV – exatamente o que defendi. Pude argumentar nesse sentido com base em um 
extenso levantamento de dados, que mostrou que nos textos dos séculos XVI e XVII, em média 
20% das sentenças principais apresentam a ordem VS (sendo, na sua maior parte, XVS). O dado 
interessante era o contraste que isso estabelecia com os textos posteriores ao século XVIII: neles, a 
porcentagem de sentenças VS nunca ultrapassou os 10%. Estudando mais de perto esses 10% de 
sentenças VS, ainda, observei que elas equivaliam a focalizações dos sujeitos – ou seja: a assim 
chamada “inversão românica”, na qual a posposição do sujeito corresponde a uma ênfase discursiva 
sobre o elemento de referência do sujeito. Ao contrário, nas ordens XVS dos textos dos séculos 
XVI e XVII, a ênfase discursiva recaía sobre {X} fronteado, não sobre {S} “posposto”. Assim, 
propus que {XVS} nos textos médios não é uma posposição do sujeito, mas sim uma anteposição 
de {X}, estando o sujeito em seu lugar não-marcado.  

A relação dessa constatação com a questão da colocação pronominal é que tornou o estudo 
interessante. Ao cruzar os dados de anteposição versus posposição de sujeitos ({XVS} versus 
{SVX}) com os dados de colocação pronominal (ênclises versus próclises), verifiquei que a 
tendência ao aumento da ênclise em relação à próclise no ambiente {SV} inicia exatamente no 
mesmo ponto temporal em que a tendência de aumento de {SVX} em relação a {XVS} inicia.  

Essa observação constitui o dado mais importante do meu trabalho de tese, pois fundamenta a 
minha afirmação no sentido de que os textos portugueses escritos por autores nascidos no século 
XVIII representam, já, a gramática do Português Europeu Moderno (uma gramática SV, na qual a 
ênclise é a opção obrigatória com sujeitos não-focalizados). Ou, outros termos: esses dados 
sustentam minha afirmação de que os textos do final do século XVII são os últimos representantes 
do Português Médio – uma gramática {XVS}, na qual a próclise é a opção categórica, salvo em 
estruturas verbo-iniciais (sejam {V} absolutas, sejam {X#V}, onde {X} é um elemento externo à 
fronteira da frase. Essa hipótese foi apresentada em diversas publicações posteriores à tese, como 
GALVES, NAMIUTI E PAIXÃO DE SOUSA (2005); GALVES E PAIXÃO DE SOUSA (2005), e GALVES, 
BRITTO & PAIXÃO DE SOUSA (2006).  

Em resumo, esse grupo de trabalhos serviu para delimitar um pequeno conjunto de propriedades 
sintáticas que distingue o Português Médio do Português Europeu Moderno, ao indicar a 
fronteira do século XVIII como o momento no qual as características da gramática moderna 
emergem nos textos.  

Embora diversas questões tenham permanecido pendentes ao longo de todos estes trabalhos sobre a 
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colocação de clíticos (em especial, em nenhum deles se arriscou determinar uma estrutura específica 
para a ênclise no Português Europeu),  há uma conclusão importante que  interessa como informação 
preliminar para este Projeto – tal seja: a de que,  seja o que for que acontece com a sintaxe de sujeitos e 
de clíticos no Português Europeu Moderno, isso só deve começar a acontecer depois do século XVIII. 
É o que mostram os dados empíricos, independente da análise que se queira dar para interpretá-los. Ou 
seja: os dados mostram um contraste claríssimo entre os padrões de ordem e colocação de clíticos, com 
um fenda marcada nas primeiras décadas do século XVIII. O levantamento de dados e as observações 
desse grupo de trabalhos sobre o Português Médio serviram portanto para delinear a hipótese da 
fronteira final do “Português Médio” em relação ao Português Europeu moderno.  

Assim, lembrando o desenho inicial sobre a periodização do Português que apresentei mais acima, até 
esse ponto da pesquisa o que se podia propor estritamente era uma das metades do desenho: 

   

Português Médio     
/	  

Português Europeu 
 
 

   
 

1400     1500     1600  
 

1700     1800     1900     2000 
 

A pergunta que se formou, a partir deste ponto, foi a seguinte: se é verdade que os textos 
representativos do século XVIII escritos por portugueses manifestam já a gramática do PE – e se com 
base nisso, podemos afirmar que o PE “começa” no século XVIII –  o que isso nos diz sobre a história 
do Português Brasileiro?  

Uma hipótese de partida seria dizer que se o PM “termina” nos últimos anos do século XVII em 
Portugal, termina então absolutamente; e quaisquer desenvolvimentos posteriores deverão ser tomados 
como novos períodos da língua, em qualquer contexto territorial. Outra hipótese seria dizer que, 
independente do que corre no PE, o português pós-1600 falado no Brasil pode ser ainda o Português 
Médio. Uma terceira hipótese seria aquela segundo a qual o Português Brasileiro se origina já no próprio 
Português Europeu moderno. A primeira hipótese é a única que estaria de acordo com a tradição da 
lingüística histórica, na qual temos que considerar que uma “cisão” lingüística é absoluta: não existem, 
nas árvores genealógicas tradicionais, ramos que saem de um ramo principal, deixando o ramo principal 
inalterado – como no desenho B, que ilustra a hipótese da continuidade do Português Médio no Brasil 
após o século XVIII, ou no desenho C, que descreve a hipótese do PB como fruto do PE: 
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A. .  
 
Português Médio      Português Europeu 

 
 
Português Brasileiro 

   
1400     1500     1600  

 
1700     1800     1900     2000 
 

 
B.  

 

 
 

Português Médio 

 Português Europeu 
 

 
 

         Português Brasileiro 
   

1400     1500     1600  
 

1700     1800     1900     2000 
 

 
C.  

 

 
 

Português Médio 

 Português Europeu 
 
 
 

   Português Brasileiro 
   

1400     1500     1600   1700     1800     1900     2000 
   

Esses diagramas ilustram portanto as três respostas possíveis para a antiga pergunta: quando surge o 
“Português Brasileiro”? Notemos que o exercício de raciocínio, aqui, ainda não se dirigiu ao próprio PB: 
estamos preliminarmente tentando verificar, com base no que pensamos sobre o português dos séculos 
XV a XVII e o português a partir do século XVIII em Portugal, qual pode ser o ponto de origem do 
PB. Entretanto, o caminho ideal de investigação, evidentemente, seria o estudo de textos escritos por 
brasileiros da mesma forma como se investigaram os textos escritos por portugueses. Sabemos, 
entretanto, das dificuldades encerradas numa tal empresa – e que comentaremos mais adiante – e as 
quais esta pesquisa pretende atacar em duas frentes: de um lado, procurando textos representativos do 
português no Brasil no período-chave compreendido pelos anos 1500 a 1900 (ou seja, período paralelo 
ao pesquisado com autores portugueses nos trabalhos anteriores); e de outro, buscando metodologias 
alternativas para esta investigação.  

Em trabalhos recentes (PAIXÃO DE SOUSA 2008B; PAIXÃO DE SOUSA 2009), uma via alternativa 
parece ter já se delineado.  Trata-se de uma metodologia que não nos apresenta, propriamente, um 
retrato da diacronia da língua – mas sim representa uma investigação de sintaxe comparada. Nesse 
sistema, examinam-se os textos escritos nos anos 1400 a 1600 (portanto, por hipótese, representativos 
do PM) segundo a interpretação que esses textos suscitam no falante do Português Brasileiro atual. 
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Através dessa estratégia, foi delineado um quadro geral das semelhanças e diferenças entre os dois 
estados de língua, o qual, balizado ainda pelas observações sobre a diacronia do PE nos trabalhos 
anteriores, permite estabelecer linhas gerais para um levantamento de dados futuro que possa indicar os 
caminhos para responder à questão de como localizar e interpretar o momento de cisão que determina 
o fim do Português Médio e o início das variantes modernas. 

Passo agora a expor brevemente alguns resultados iniciais da observação contrastiva entre o Português 
Brasileiro e o Português Médio, inicialmente tal como representado em textos escritos nos anos 1500. 
Temos como ponto de partida a leitura de textos como exemplificados no trecho abaixo e da 
observação da dificuldade enfrentada pelos falantes da língua portuguesa hoje, no Brasil, em 
compreendê-los:  

(1) “O mar destas partes he muito abundante de polvos; tem este marisco hum capello, 
sempre cheio de tinta muito preta; e esta he sua defesa dos peixes maiores, porque 
quando vão para os apanhar, botão-lhes aquella tinta diante dos olhos, e faz-se a agua 
muito preta, então se acolhem. Tomão-se á frecha, e assovião-lhe primeiro; tambem se 
tomão com fachos de fogo de noite. Para se comerem os açoitão primeiro, e quanto mais 
lhe derem então ficão mais molles e gostosos”. F. Cardim, século XVI. 

À primeira vista, não se nota qualquer dificuldade de interpretação de um texto como esse: afora 
alguns pequenos detalhes de ortografia, praticamente todas as palavras do trecho exemplificado 
são conhecidas no português de hoje. A morfologia tampouco se mostra muito diferente. A 
dificuldade pode ser notada se perguntarmos, para qualquer falante do português no Brasil hoje, 
“Quem faz O Quê para Quem ? ” no texto acima. Observemos em particular a seguinte sentença:  

(2) … porque quando __ vão para os __ apanhar,  
                              __ botão-lhes aquella tinta diante dos olhos 

E vamos nos perguntar simplesmente: 

(3) (a)  quem vai para apanhar quem? 
(b) quem bota aquela tinta diante dos olhos de quem? 

Na primeira leitura desse trecho, os falantes brasileiros consultados interpretaram que “quando 
{OS POLVOS} iam apanhar {OS PEIXES MAIORES}, {OS POLVOS} botam a tinta diante dos olhos 
de {OS PEIXES MAIORES}”. Numa segunda leitura, provocada pelo estranho efeito pragmático 
dessa interpretação, os falantes passam a aceitar que a frase significa, de fato, “quando {OS 

PEIXES MAIORES} iam apanhar {OS POLVOS}, {OS POLVOS} botam aquela tinta diante dos olhos 
de {OS PEIXES MAIORES}” – que é a interpretação autorizada pelo contexto. O contraste 
interpretativo se localiza na ligação entre as referências dos espaços vazios da frase; verifiquemos 
então como se estabelece essa ligação: na interpretação original autorizada pelo contexto, a frase 
teria a seguinte estrutura (onde as referências são indicadas por índices): 

(4) … tem [ este marisco-i ]- SUJEITO hum capello, sempre cheio de tinta muito preta;  
e esta he sua-i defesa dos peixes maiores-ii, porque quando  
 
[ __-ii]-SUJEITO vão   para  os-i [ __-ii]-SUJEITO  apanhar,      
[ __-i ]-SUJEITO  botão-lhes-ii  aquella  tinta diante dos olhos 
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Assim, o “sujeito” do primeiro verbo da frase em questão, {ir}, é vazio, e seu referente coincide 
com { este marisco } (ou seja, o polvo); o sujeito do verbo {botar} também está vazio, e seu 
referente coincide com { os peixes maiores}. Já na interpretação brasileira: 

(5) … tem [ este marisco-i ]- SUJEITO hum capello, sempre cheio de tinta muito preta;  
e esta he sua-i defesa dos peixes maiores-ii, porque quando  
 
[ __-i]-SUJEITO vão   para  os-ii [ __-i]-SUJEITO  apanhar,      
[ __-i ]-SUJEITO  botão-lhes-ii  aquella  tinta diante dos olhos 

A interpretação brasileira buscou portanto o referente do sujeito vazio de {ir} no sujeito da 
sentença anterior, e o referente do sujeito de {botar}, idem.  

Consultando diferentes grupos de falantes brasileiros do português, encontrei sempre esse 
processo de interpretação e reinterpretação, para essa e para outras frases de textos escritos em 
português nos anos 1500 (PAIXÃO DE SOUSA 2008 A, B). A dificuldade de interpretação que aqui 
se ilustra não é de ordem superficial: ela atinge, de fato, um ponto que deve ser o cerne da 
construção gramatical de um texto: o saber Quem fez O Que para Quem, ou seja, o estabelecimento 
das relações argumentais.  

Essa observação, se analisada a fundo, parece-me surpreendente. Como se explica uma situação 
na qual falantes de uma língua num determinado momento da história falham em interpretar 
corretamente as relações argumentais estabelecidas pelas construções em textos dessa língua num 
momento anterior da história?  

Ao refletir sobre essa observação acerca das dificuldades interepretativas colocadas pelos textos 
quinhentistas e seiscentistas portugueses para os falantes do Português Brasileiro atual, chego a 
uma hipótese explicativa que passa por três eixos fundamentais de análise: uma interpretação 
formal sobre o  funcionamento dos mecanismos que estabelecem as relações gramaticais nas 
línguas naturais e sua atuação em diferentes línguas;  uma proposta teórica de como a mudança 
nas condições sociais de transmissão das línguas podem alterar o tipo de mecanismo a ser usado 
em cada língua; e uma interpretação histórica sobre as condições sociais de transmissão da língua 
portuguesa no Brasil no período colonial e seus efeitos sobre os mecanismos que a língua usava 
para estabelecer as relações gramaticais.  

O Projeto pretende desenvolver essa hipótese inicial, que foi apresentada preliminarmente em 
PAIXÃO DE SOUSA (2009), partindo das seguintes características gramaticais centrais no Português 
Médio: 

(A) No Português Médio, a ordem dos constituintes é flexível quanto à ordenação de 
categorias gramaticais, e expressa fundamentalmente a organização discursiva da 
frase.  

(B) O Português Médio é uma gramática de sujeito nulo pleno.  

(C) O Português Médio apresenta uma forte correlação entre a categoria estrutural 
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Sujeito e a categoria semântica Agente. 

O ponto crucial a ser destacado é que nenhuma dessas três propriedades se aplica ao Português 
Brasileiro, no qual:  

(A) Sujeitos pós-verbais são raramente atestados, e apresentam uma sintaxe bastante 
específica nesses poucos casos; 

(B) Sujeitos Nulos são também mais raramente atestados que nos textos do Português 
Médio, e precisam obedecer a requerimentos configuracionais bastante restritivos;  

(C) A relação entre “Agente” e “Sujeito” se encontra bastante enfraquecida.  

Os fatos sobre Sujeitos pós-verbais e Sujeitos Nulos no P. Brasileiro são bastante conhecidos e 
largamente discutidos na literatura, em especial no âmbito dos estudos gerativos (cf., entre outros, 
BERLINK 1993, 2000; DUARTE 1992, 2000; MODESTO 2000; FERREIRA 2000). A questão da relação 
entre “Agentividade” e a categoria Sujeito, em contraste, é pouco explorada, constituindo uma linha 
de investigação experimental deste projeto. Esta linha foi aberta pelo trabalho intitulado “Valências 
Verbais no Português Clássico”, (PAIXÃO DE SOUSA 2008 D), no qual contrastei os padrões de 
expressão argumental de verbos selecionados nos textos do PM e no PB. Esse estudo das 
valências se iniciou com a observação de um fenômeno extremamente intrigante que foi 
destacado recentemente, e de modo independente, por NEGRÃO & VIOTTI (2008) e PERINI 

(2008): a flexibilidade de diáteses, ou amplitude de alternâncias de transitividade no PB atual.  

Esses estudos mostram que no PB, a maioria dos papéis temáticos pode fazer as vezes de Sujeito 
- “Experienciador”, “Fonte”, “Instrumento”, “Paciente”, e mesmo “Locativo”, enquanto o 
“Agente” está frequentemente ausente da grade temática. O fenômeno se estende por diversos 
tipos de verbo, não sendo restrito a uma classe específica como em outras línguas românicas. Em 
PAIXÃO DE SOUSA (2008 [A]) destaquei alguns exemplos de sentenças do PB atual que ilustram a 
configuração com Sujeitos “Pacientes” e ausência de “Agente” em verbos normalmente usados 
como Transitivos-Ativos; reproduzo abaixo dois exemplos, com minha interpretação estrutural 
anotada: 

 

(6) (a) Eu pensei que a gente ia sugar 1: ... que [a gente]-SUJEITO ia sugar , “sugar”: [ V_ , θ-Paciente ] 

     (b) Cuidado, senão você atropela 2: ... senão [você]-SUJEITO atropela, “atropelar”: [ V _ , θ-Paciente ]   
 

Na minha interpretação, as duas sentenças ilustram o uso intransitivo dos verbos {sugar} e 

                                                
1 Contexto: Sentença proferida em entrevista a telejornal, onde a entrevistada relatava sua experiência quando da 

passagem de um tufão no litoral de Santa Catarina em 2008.  

2 Contexto: Sentença proferida por um pai ao alertar o filho no cruzamento de rua movimentada no centro de São 
Paulo. 
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{atropelar}, com grade de um argumento, este paciente, de modo análogo ao que acontece com 
os chamados verbos “de alternância” tanto no PB como no Português Europeu:  

 

(7) (a) O gelo derreteu:      [ O gelo ]-SUJEITO   derreteu,      “derreter”: [V _ , θ-Paciente ] 
(b) A flor murchou:     [ A flor  ]-SUJEITO   murchou,     “murchar”: [V _ , θ-Paciente ] 

Creio ainda que uma análise semelhante pode ser defendida para alguns casos clássicos apontados 
desde PONTES (1986) que têm sido interpretados como estruturas de “topicalização” (PONTES, 
1986:18):  

(8) Essa casa bate bastante sol:  [ Essa casa ]-SUJEITO  bate bastante sol, “bater”: [V _ , θ-Locativo ] 

A construção com “sujeito paciente” apresenta-se bastante produtiva no PB atual, como mostra 
o levantamento de PERINI (2008). Na minha visão, essa construção engloba certos casos 
tradicionalmente analisados como construções de tópico; ambas seriam compatíveis com uma 
gramática com ordem SV estrita e sujeito semanticamente sub-especificado.  

Essas observações levaram à seguinte proposta sobre a gramática do PB no que remete à 
categoria “Sujeito”: tenho defendido que no PB, Sujeito é uma posição, e esta posição não está 
especialmente ligada a propriedades semânticas. Na estrutura Sujeito-Predicado do PB, Sujeito é a 
relação gramatical principal, independente da semântica argumental. Isso naturalmente remete à 
relação teórica entre os conceitos de “Sujeito” e de “Tópico”, mas não autoriza a interpretação 
do PB como “Língua de Tópico”. Ao contrário: justamente o fato de o PB ser uma língua de 
ordem SV muito estrita tem como consequência lógica que na maioria das sentenças Sujeito e 
Tópico irão coincidir; se somamos a a isso a propriedade de “sub-especificação” temática dos 
sujeitos,  teremos, no PB, grande incidência de estruturas SV com sujeito não-Agente, o que – me 
parece – tem levado algumas análises a tomar certas estruturas SV simples como estruturas 
complexas. Seriam os casos das sentenças que vimos em (6) a (8), onde os elementos pré-verbais 
são de fato tópicos, mas são também sujeitos – só não são Agentes. 

Na comparação desse estado de coisas com a sintaxe do Português Médio, podem-se notar duas 
diferenças fundamentais, que me parecem indicar a direção da compreensão para a gramática do 
Português Brasileiro. Note-se que no Português Médio, também encontramos sujeitos pacientes; 
e também encontramos construções na qual Sujeito e Tópico coincidem. Mas a primeira 
diferença comparativa importante a ser observada é a de que entre os papéis temáticos que 
podem se expressar como sujeitos gramaticais no Português Médio, o papel “Agente” é 
claramente proeminente. O levantamento apresentado em PAIXÃO DE SOUSA (2008 D, 2009) 
revela isso claramente, sobretudo a partir do exame da tendência de expressão nula dos diferentes 
argumentos sujeitos: ali se verificou que, nos textos quinhentistas e seiscentistas portugueses, os 
argumentos com maior tendência a aparecerem nulos são os que correspondem à semântica 
agentiva (mais especificamente: desencadeadores com controle, segundo as propostas de 
CANÇADO, 2005). Assim, enquanto no cômputo geral, encontram-se 54% de sujeitos nulos nesses 
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textos, nas sentenças em que o sujeito corresponde a um argumento com semântica agentiva essa 
proporção sobe para 84% dos casos. Isso siginifica dizer que os argumentos que mais 
aparecem como sujeitos nulos no Português Médio são justamente aqueles tendem a ser 
“suprimidos” no Português Brasileiro. Essa conclusão a que chego com os trabalhos 
dedicados ao estudo dos padrões de expressão argumental levam à hipótese de que o primeiro 
fator importante na reanálise que irá dar origem ao PB é a ampla participação de sujeitos nulos 
agentivos nos dados primários da língua falada no período colonial.  

A isso se juntaria um segundo fator, que remete à relação entre tópicos e sujeitos em cada uma 
dessas variantes da língua. Essa relação mostra à segunda diferença importante que adiantei mais 
acima, e que pode ser resumida da seguinte forma: no Português Brasileiro, quando Sujeito e 
Tópico não coincidem no mesmo constituinte, a ordem SV é preservada:  

(9) PB: A minha vizinha o marido dela tem um emprego ótimo  

               [A minha vizinha]-TOP o marido dela-SUJ tem um emprego ótimo  

No Português Médio, em contraste, quando Sujeito e Tópico não coincidem no mesmo 
constituinte, a ordem Tópico-Comentário sobrepõe-se a Sujeito-Predicado, e temos então XVS:  

(10) PM: Maria Monteira tinha uma sua filha muitas verrugas nas maõs  

                [Maria Monteira]-TOP tinha uma sua filha-SUJ muitas verrugas nas maõs  

As ordens {XVS} do Português Médio onde {X} é um tópico  - { TOP V S} - compõem um 
argumento central para a minha hipótese de que o Português Médio pode ser classificado como 
“Língua de Tópico”. Um segundo argumento, que detalhei em PAIXÃO DE SOUSA (2008 D), seria 
a propriedade de apagamento de tópicos, que podemos medir pelo exame da ordem de 
constituintes em unidades além da sentença. Os textos clássicos portugueses apresentam longas 
sequências de “preservação” de tópicos, de tal forma que se pode falar em apagamento de 
tópicos por co-identificação – e  nessas sequências (fundamentalmente), a posição e a 
lexicalização dos sujeitos se comporta de modo independente. A organização discursiva dos 
textos é “sustentada” pela continuidade dos tópicos, que não coincide com a configuração dos 
sujeitos.  

Note-se que no PB, em contraste, tópico e sujeito tendem a coincidir – como vimos – e, quando 
isso não acontece, a ordem {SV} é preservada. Assim, a não-ocorrência de {TOP V S } no PB 
me leva a afirmar que, nas construções {X V} do PB, o estatuto de tópico de {X} não basta para 
considerarmos esta língua como “Língua de Tópico”. De fato: ao contrário do que muitos 
trabalhos recentes parecem entender, é a independência da categoria  discursiva “Tópico” em 
relação à organização temática-sintática das sentenças que caracteriza uma “Língua de Tópico”, 
tal como classicamente proposto por LI & THOMPSON (1976).  

Em resumo, parece-me possível propor uma análise preliminar segundo a qual na gramática do 
Português Médio, a codificação das relações gramaticais está ligada primordialmente à relação de 
concordância abstrata e à valoração semântica (i.e., força da hierarquia temática, com um papel 
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temático proeminente), e “Posição” é um fator secundário na codificação das relações 
gramaticais, sendo a ordem relativa entre os constituintes fundamentalmente uma relação 
discursiva. Já no PB, a codificação das relações gramaticais está ligada primordialmente a 
“Posição”.  

O contraste fundamental para compreender a reanálise, me parece, são as estruturas do PM nas 
quais o tópico é um argumento não-agente, e o sujeito, Agente, está apagado. O exemplo a seguir 
ilustra esse tipo de construção, que pode ser considerada como o dado central da reanálise entre 
PM e PB: 

(11) ... uma chamada Dona Urraqua , casou com o Conde Dom Reymao de Tolosa (Galvão, séc. XVI) 

Na interpretação dos falantes do PB, o constituinte {Uma chamada D. Urraca} foi tomado como 
o sujeito da sentença, enquanto o contexto original3 mostra que este é o Objeto, fronteado; e o 
Sujeito está nulo (assim, a interpretação brasileira muda a semântica da frase, com {casar} 
perdendo seu sentido ativo de “dar em casamento”, autorizado pelo contexto maior da sentença): 

(12)  PM: [ Uma chamada D. Urraca ]-O  casou  [ __ ]-S               com [ o conde ... ]-O 
 PB:  [ Uma chamada D. Urraca ]-S    casou                             com [ o conde ... ]-O   

A observação desse contraste interepretativo, e da elevada incidência de sentenças com esse padrão nos 
textos do Português Médio, leva à proposta da seguinte reanálise como fato central da mudança entre 
PM e PB: 

(13)  PM:  [   NP-θ2                                   ]-TÓPICO  V    [ pro-θ1 ]-SUJEITO    > 
PB:  [ [ NP-θ2 ]-SUJEITO ]-TÓPICO   V    

Já o contraste entre PE e PM não estaria ligado a uma mudança na forma de estabelecimento das 
relações argumentais, mas sim a uma mudança nas características da posição pré-verbal em si. 
Essa mudança estaria relacionada a uma reestruturação fonológica com consequências sintáticas, 
tal como descrita em Galves (1998, entre outros). Em Paixão de Sousa (2008[d]) formulei a 
diferença entre as duas mudanças com o seguinte esquema: 

(14) (a) PM:  [ __ F 0 [  __ T 0 [ …]]]    onde F [forte];  T [forte] 
(b) PE:  [ __ F 0 [  __ T 0 [ …]]]    onde F [fraco];  T [forte] 

                                                
3“Era este Conde Dom Anrique  muito  discreto , e esforçado Cavaleiro  , e não menos de todas outras  
bondades comprido , trazia em  seu  Escudo de Armas campo branco   sem outro nenhum  sinal , e andando  
sempre depois , na guerra dos Mouros com El-Rei  Dom  Affonso  , fez muitas , e assinadas  cavalarias , por 
onde Del-Rei , e de todos   os da terra era muito  estimado , e querido , e assi  o Conde de Tolosa   seu tio , e o 
Conde de São Gil de Proença , e tendo El-Rei  assi  deles contentamento querendo  honrá-los , e remunerar seus  
nobres  feitos , e trabalhos , que em sua   companhia  passaram na guerra contra   os  infiéis , determinou de 
casar   três filhas suas com eles , uma  chamada Dona Urraqua , casou  com o Conde Dom  Reymão de Tolosa  , 
de que depois nasceu  El-Rei   Dom  Affonso de Castela chamado  também  Imperador , donde  descendem   
também todos os  Reis  de Castela , outra Dona Elvira , casou  com o Conde Dom  Reymão de  São Gil , de 
Proença; outra chamada  Dona Tareja deu por mulher   a  Dom Anrique sobrinho do Conde de Tolosa , dando-
lhe com ela em  casamento Coimbra , com toda a  terra até  o  Castelo de Lobeira , que é  uma  légua  além de 
ponte Vedra , em Gualiza ,e com toda a  terra de Vizeu , e Lameguo , que  seu   pai  El-Rei  Dom Fernando , e 
ele  ganharam  nas Comarcas da Beira”. 
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(c) PB:   [ __ F 0 [  __ T 0 [ …]]]    onde F [forte];  T [fraco ] 

Os dois casos de mudança podem ser ilustrados também como no quadro a seguir, de Paixão de Sousa 

(2009), ou seu resumo logo a seguir: 

Esquema:  Elementos para a codificação das relações argumentais ( T 0 ) e para a posição de proeminência (F 0): 

 F 0  

(proeminência ) 

[ forte ]  

+ tópico 
+ foco 

 T 0  

( relação argumental  ) 

[ forte ]  

+ hierarquia semântica     
+ concordância 

 –  posição 

Português Médio  

    

 F 0  

(proeminência ) 

[ forte ]  

+ tópico 
+ foco 

 T 0  

( relação argumental  ) 

[ fraco ]  

 –  concordância 
 –  hierarquia semântica  

+ posição  

Português Brasileiro 

 

 F 0  

(proeminência ) 

[ fraco ]  

+ tópico 
 –  foco 

 T 0  

( relação argumental  ) 

[ forte ]  

 +  concordância 
+  hierarquia semântica  

+ posição  

Português Europeu 

Esquema Resumido:  

Proeminência à esquerda  Relação Argumental  

+ tópico 
+ foco 

 + semântica     
+ concordância 

 –  posição 
Português Médio  

    

+ tópico 
+ foco 

 – semântica     
– concordância 

+  posição 
Português Brasileiro 

 

+ tópico 
– foco 

 + semântica     
+ concordância 

 –  posição 
Português Europeu 
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O esquema acima reproduz, em essência, a hipótese de trabalho que orientará a pesquisa neste 
Projeto no âmbito do estudo gramatical. A questão central desse projeto quanto à relação entre a 
gramática do PM e do PB, portanto, passa a ser: como se passa de uma gramática onde Sujeito é 
uma relação abstrata com Verbo para uma gramática onde Sujeito é uma Posição?  

Em princípio, se for possível compreender a mudança gramatical entre PM e PB da forma como 
proponho nessa hipótese preliminar – perda da propriedade de proeminência do Agente e de 
“Concordância Forte” - a proeminência discursiva à esquerda configuraria, portanto, a variável 
diacrônica constante na história da passagem do Português Clássico ao Brasileiro.  Nessa 
hipótese, a “proeminência do tópico” não seria um aspecto inovador da gramática brasileira – e 
sobretudo: se há alguma relação causal entre a “perda do sujeito nulo” e a proeminência do 
tópico, nessa relação a proeminência deve estar na raiz da mudança. É neste ponto, precisamente, 
que a hipótese acima apresentada toca diretamente na discussão sobre os condicionantes da 
mudança gramatical que forma o Português Brasileiro, e, indiretamente, no problema da Inovação 
versus Conservação.  

Para endendê-lo precisaremos lembrar dos aspectos morfossintáticos principais que diferenciam o 
Português Brasileiro e o Português Europeu moderno, segundo alguns estudos no quadro gerativo. 
Apesar da multiplicidade das análises, é possível listar alguns fatos centrais que caracterizam a 
morfossintaxe do Português Brasileiro atual para as análises no quadro gerativo. Aqui, resumem-
se alguns aspectos apontados em “Diagnosticando uma Gramática Brasileira”, por F. TARALLO (1993); 
em “Português Brasileiro: Uma viagem diacrônica”, por M. KATO E I. ROBERTS (1996); em “Ensaios sobre 
as Gramáticas do Português”, por C. GALVES (2001);  e em “Brazilian Portuguese and the Null subject 
parameter”, por M. KATO E E. NEGRÃO (1999): 

 
(1) Enfraquecimento da morfologia flexional e das relações de concordância: 

(a) Eles vai hoje 
(b)  Chegou as encomendas 
 

(2)  Tendência ao preenchimento do sujeito pronominal: 
(a) Eu encontrei meu amigo ontem 
 

(3) Posição de pronomes clíticos em geral: 
(a) Me chocou tremendamente 
(b) Agora não tinha me lembrado 

  
(4) Reestruturação do paradigma pronominal, com {a gente}, {você} impessoal: 

(a) A gente viu ela ontem 
(b) Você tem muito disso no Rio de Janeiro 
 

(5) Possibilidade do uso do pronome tônico em posição de objeto e em sujeito de infinitiva: 
(a) A Maria encontrou ele ontem 
(b) Deixa eu pensar nas profissões 
(c) A gente manda ele deitar a cabeça e ele deita 
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(6) Tendência ao objeto nulo: 

(a) Eu ouvi várias vezes esse disco antes de decidir comprar __ 
(b) O fundo da piscina deu defeito e tiveram que esvaziar __ 
 

(7)   Mudança nas estratégias de relativização: 
(a) O rapaz que eu vi ele na festa já foi embora 
(b)  Eu tinha uma empregada que ela atendia o telefone e dizia...  {GALVES, 2001} 
 

(8)  Modificações no uso do pronome SE –  rareamento do uso impessoal em sentenças 
finitas (cf. (GALVES, 2001), introdução em sentenças não-finitas (CAVALCANTE, 2005): 
(a)  Hoje em dia, não _  usa mais saia   
(b) Aqui _ conserta sapatos    
(c) É impossível se  achar lugar aqui    
(d) O João é difícil de se convencer 
 

(9)  Reorganização dos padrões sentenciais (perda da inversão livre, estabelecimento de SV) 
(a) Essa competência ela é de natureza mental      {GALVES, 2001} 
(b) A clarinha ela cozinha que é uma maravilha    {PERINI, 1999} 
 

(10)  Contrastes de interpretação nas categorias vazias de sujeito: 
(a)   O Pedro    disse  que               vai viajar:      
     [ O Pedro]-i disse  que [ _ ]-i/*j vai viajar {MODESTO, 2001} 
 

(11)  “Construções de tópico”:  
(a) A Belina cabe muita gente {PONTES, 1986} 
(b) A revista está xerocando  {GALVES, 2001} 
(c) A cueca de dinossauros do Calvin está lavando {GALVES, 2001} 
 

(12)  Alternância Ergativa: 
(a) Esse trem já perdeu    {VIOTTI & NEGRÃO 2007} 
(b) A mesa molhou toda  {PERINI, 2008} 

  

Algumas das características exemplificadas acima representam casos “clássicos” da literatura 
linguística sobre o português do Brasil (é o caso das questões morfo-sintáticas exemplificadas em 
(1) a (5)); outras   tomam relevância específica no quadro da teoria gerativa da gramática. Mas 
todos os fenômenos resumidos pelos exemplos (1) a (12) são identificados, nas pesquisas, como 
singulares da gramática brasileira. Nas análises gerativistas, diferentes interpretações têm sido 
propostas para este conjunto de fenômenos, de um modo geral abordados como manifestações 
de mudanças gramaticais. Mais precisamente: esses fenômenos são tomados como efeitos em 
cadeia de uma mesma mudança paramétrica; e o cerne do trabalho sobre a formação do 
português do Brasil, neste quadro, é justamente a identificação do processo desencadeador da 
mudança. Nas análises gerativistas, as propriedades acima listadas são abordadas como  efeitos 
em cadeia de uma mesma mudança paramétrica, sendo o cerne do trabalho sobre a formação do 
português do Brasil, neste quadro, a identificação do processo desencadeador da mudança.  

O aspecto central dessa mudança, na persepctiva gerativista, tem sido localizado na possibilidade 
e natureza do sujeito nulo no PB, tópico que tem originado inúmeros trabalhos nos anos 
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recentes. Nesses trabalhos, as perspectivas sobre os “efeitos em cadeia” da mudança podem se 
dividir em dois campos principais, que aqui resumo seguindo as palavras de TORRES MORAIS 

(2001): 

“A primeira, adotada por Duarte {DUARTE 2000, entre outros}, associa sujeito nulo e flexão, 
o que leva à necessidade de refletir sobre paradigmas de concordância "rica" e "pobre", e de 
como as mudanças que ocorrem na morfologia verbal se refletem no licenciamento das três 
pessoas gramaticais. Na segunda perspectiva, defendida por De Oliveira {OLIVEIRA, 2000}, 
Negrão & Viotti {NEGRÃO & VIOTTI, 2000}, Modesto {MODESTO, 2000} e Figueiredo 
Silva {FIGUEIREDO SILVA, 2000}, não se assume tal conexão causal entre INFL e 
identificação do sujeito nulo nas diferentes pessoas gramaticais, embora os autores variem na 
sua argumentação para justificar o ponto. Enquanto De Oliveira se detém em fatores de 
ordem estrutural, os autores restantes baseiam-se na Teoria da Ligação para mostrar que o 
sujeito nulo de terceira pessoa no PB pode envolver diferentes formas de licenciamento e 
interpretação, evidenciando categorias nulas de natureza distinta no sistema pronominal”. 

A hipótese sobre a mudança que leva do PM ao PB adotada neste projeto vem reforçar as 
propostas segundo as quais a relação entre a concordância abstrata (INFL, nos termos de Torres 
Morais acima) e as propriedades de sujeito nulo não se configura como uma relação causal – ou 
seja, segundo minha hipótese, a questão do paradigma de flexão morfológica  “rico” ou “pobre” 
não está na raiz da mudança gramatical que origina o PB. Ao contrário: pela minha hipótese, se 
há algum nexo causal entre a concordância “pobre” e a mudança nos padrões do sujeito nulo no 
PB, ela deverá ser inversa ao que os trabalhos na linha de DUARTE (2000) propõem. Nesse 
sentido, a principal contribuição da hipótese deste projeto para esses debates recentes seria a 
proposta de uma evidência diacrônica para as análises segundo as quais as propriedades do sujeito 
nulo no PB remetem a diferentes condições de licenciamento e interpretação das categorias 
vazias, em especial na linha de NEGRÃO & VIOTTI (2000) e MODESTO (2000). 

É neste ponto, precisamente, que a hipótese acima apresentada toca diretamente na discussão sobre 
os condicionantes da mudança gramatical que forma o Português Brasileiro, e, indiretamente, no 
problema da Inovação versus Conservação.  

O projeto irá explorar esse ponto estudando o problema do “enfraquecimento da morfologia 
flexional” na historiografía sobre o portugués no Brasil, a partir das seguintes reflexões iniciais. 
Como sabemos, a chamada “Questão da Língua” teve grande peso na formação da identidade 
nacional brasileira, desde o século XIX; e as relações simbólicas entre  “brasileiro” e o 
“português” permeiam a historiografia sobre a língua no Brasil. O debate secular entre as 
hipóteses “crioulista” e “internalista”, que percorre desde as análises tradicionais até os mais 
recentes estudos, é cercado pelos ecos da complexa relação entre a língua portuguesa e seus 
falantes brasileiros, marcada pelo enorme espaço simbólico conferido à semelhança ou diferença 
entre o que se fala no Brasil, o que se fala em Portugal, o que se imagina que se fale em cada caso, 
e o que se imagina que se deveria falar. Menos evidente são os ecos dessa “Questão” sobre os 
estudos contemporâneos do português brasileiro. Entretanto, o lugar singular ocupado pelo 
julgamento do falante em relação à língua permeia os debates sobre a formação da língua no 
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Brasil hoje como ontem, quer esses debates o explicitem, quer não. 

Para começar a fundamentar essa posição, vou lembrar aqui que o contraste  entre as diferentes 
variedades sociais do português do Brasil quanto à expressão do paradigma de flexão morfológica 
não passou despercebido pela historiografia tradicional. Assim é que Gladstone Chaves de Melo 
(MELO, 1946), por exemplo, afirma a possibilidade da influência das línguas africanas “na 
morfologia, na simplificação e redução das flexões de plural e das formas verbais na fala popular”. Desde o 
princípio, a discussão em torno do “empobrecimento da morfologia flexional” tem levado em 
conta essa separação dialetal, com isso gerando duas teses principais. A primeira é a tese geral da 
historiografia tradicional representada por Chaves de Melo e, Serafim da Silva Neto entre outros: 
a “fala popular” brasileira, com sua morfologia “corrompida”, apresentaria os efeitos da situação 
de contato sobre o português da época colonial: 

“a nossa língua popular, falando-se de um modo geral, é substancialmente o português arcaico, deformado, ou 
se quiserem, transformado em certo aspecto da morfologia e em alguns da fonética pela atuação dos índios e 
dos negros” 

Entretanto, nessa historiografia, as transformações ou “deformações” da “língua popular” são 
um fenômeno limitado que não repercute no corpo geral da língua portuguesa falada no Brasil. 
Assim é que esta tradição consegue ao mesmo tempo reconhecer o papel da interferência 
linguística sobre a formação do português brasileiro e relegar a esse papel um estatuto 
coadjuvante. A configuração dessa análise tradicional não está relacionada apenas à concepção 
teórica dos efeitos do contato, mas também ao contexto histórico e ideológico que circunda os 
primeiros debates sobre a formação linguística do Brasil. 

Assim, a  tensão entre o “vetor conservador” e o “vetor inovador” na formação do Português do 
Brasil só pode ser compreendida levando-se em conta a profunda distância que separa as classes 
na formação da sociedade brasileira. O fosso que separa historicamente, no Brasil, os grupos 
sociais originados da imigração branca dos grupos originados da população indígena e do 
transplante forçado de população africana reflete-se portanto na língua. Já os primeiros 
gramáticos que discutiram a questão da língua no Brasil salientaram a diferença social como o 
fator principal a explicar a variação dialetal no país, superando e suplantando, em grande medida, 
as diferenças regionais. A forte relação observada entre as divisões dialetais e as divisões sociais 
no Brasil determinam um lugar discursivo singular para o debate sobre a formação do português 
do Brasil na historiografia. Esta é uma discussão com intenso sabor de debate ideológico: as 
discussões sobre a “língua que falamos” estão percoladas de posições sobre “o povo que somos”, 
movendo-se facilmente daí para as expectativas sobre a “língua que deveríamos falar” para o 
“povo que deveríamos ser”. O que transparece da discussão tradicional é que há um certo 
português do Brasil que pode ser fruto do contato, e um certo português do Brasil que se 
desenvolveu geneticamente a partir da língua clássica do século XVI. É no português culto 
(.../branco/urbano), herdeiro da língua clássica, que a filologia tradicional toma por base para 
defender o elemento de “Conservação” da língua brasileira.  Àquele “outro” português 
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(negro/popular/rural) ficam relegados os efeitos da interferência linguística que (nas análises 
tradicionais) não chegam a expandir-se para o geral da língua. Assim é que, como afirma Dante 
Lucchesi (LUCCHESI, 2000) 

“A forte influência do contato lingüístico circunscrita às variedades populares do português 
do Brasil é quase um truísmo e é admitida por todos os grandes estudiosos que se dedicaram 
ao tema, tanto os que defenderam, quanto os que negaram “as origens crioulas” da língua no 
Brasil. É o que se pode ver na referência de Jacques Raimundo (1933:75): “à língua dos escravos 
no Brasil, uma linguagem própria, mesclada do idioma natal e do português, a que se juntou a contribuição 
vocabular do indígena, e que determinou as alterações ainda hoje notadas no foneticismo, no ritmo e na 
sintaxe de nossa fala popular”; ou no próprio Gladstone Chaves de Melo (1946), que admite a 
influência das línguas africanas “na morfologia, na simplificação e redução das flexões de plural e das 
formas verbais na fala popular”, CHEGANDO A AFIRMAR QUE “a nossa língua popular, falando-se de 
um modo geral, é substancialmente o português arcaico, deformado, ou se quiserem, transformado em certo 
aspecto da morfologia e em alguns da fonética pela atuação dos índios e dos negros” (ibid.: 90-91);  ou 
mesmo em Serafim da Silva Neto (1963), que afirma: “não somos daqueles que vêem influências 
lingüísticas a todo preço e a todo risco, mas em ambientes lingüísticos e sociais como no Brasil dos séculos 
XVI, XVII e XVIII é preciso não perder de vista esta possibilidade, ao menos para exame, como hipótese 
de trabalho”. Essa também é a posição de Câmara Jr. (1976: 30-31), que, apesar de afirmar que 
“as discrepâncias de língua padrão entre Brasil e Portugal não devam ser explicadas por um suposto 
substrato tupi ou por uma suposta profunda influência africana”, admite que, em relação ao português 
popular, “podem ter atuado substratos indígenas [...] e os falares africanos, na estrutura fonológica e 
gramatical”. 

Dessa forma, análises tradicionais como as de Serafim da Silva Neto e Gladstone Chaves de Melo 
enxergam o contato como elemento importante em uma das correntes formadoras do português 
no Brasil, mas essa não é a corrente que representa a língua nacional. Notemos de partida como 
o papel da morfologia flexional é importante nesse debate. Há duas perguntas importantes a 
serem feitas diante da da discussão sobre a “erosão” da morfologia: 

(i) É adequado falar em “erosão” (redução/ simplificação/ empobrecimento)?  
O que exatamente foi “erodido” (reduzido/ simplificado/ empobrecido)? 

(ii) Por que teria havido “erosão” (redução/ simplificação/ empobrecimento)? 

A interpretação clássica do paradigma de concordância verbal da fala brasileira “popular” é o da 
morfologia “reduzida”,“simplificada”,  “erodida”,  “empobrecida”, “deformada”- é, no geral, 
uma interpretação de perda. E essa “perda” é uma lacuna na forma dos vocábulos: na análise 
tradicional, {nós fala} é o eco “erodido” de {nós falamos}: ou seja, {nós fala} seria uma 
composição na segunda pessoa do plural, na qual “falta” uma parte ({-mos}) do vocábulo {fala}. 
Como, em regra, a flexão verbal em português é realizada como morfema final, é fácil ver como a 
“redução” dessa morfologia acaba sendo relacionada a uma redução – como se {fala} fosse um 
{falamos} foneticamente reduzido. Uma análise minimamente mais detida revela que esse 
raciocínio não pode ser estendido para o sistema verbal do português popular como um todo. 
Para um verbo como {ir}, por exemplo, o paradigma “culto” é {ir |  vou | vais | vai | vamos | 
vão}, e o paradigma popular, {vou | vai}. Evidentemente, {vai} em {nós vai} não pode ser uma 
forma reduzida de {vamos} (que seria talvez “vam' ” ou algo do gênero, como de ocorre em 
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reduções de fato, como nas frases coloquiais “Vam' bora!”, “Vam' lá!”). Repetindo a observação 
para um universo maior de verbos, veremos que a análise de fato não fecha – mesmo para 
{falar}, por exemplo, a “redução” não funciona em todo o paradigma de tempo e aspecto:  
{falou}, em {eles falou}, não pode ser uma redução de {falaram}. Trata-se aí portanto do uso de 
uma forma de terceira pessoa singular na frase de segunda pessoa plural. Nessa perspectiva faz 
pouco sentido falar em “empobrecimento” ou “erosão” da morfologia, e faz mais sentido falar 
em reestruturação da morfologia flexional. O que se vê no paradigma do português “popular” é a 
reestruturação das regras de indicação de pessoa verbal: há uma forma para a primeira pessoa do 
singular ({vou}, {falo}) e uma forma para todas as demais ({vai}, {fala}). O termo certo aqui 
portanto não pode ser “erosão de morfologia”. Entretanto, nas análises tradicionais, o paradigma 
do português “popular” é tomado como uma versão “empobrecida” do paradigma culto original, 
faltando-lhe as terminações correspondentes às pessoas do verbo que seriam expressas. 

Dessa forma, a segunda pergunta (por que teriam ocorrido essas “reduções” ?) já se desenvolve 
de partida, nas análises tradicionais, a um processo de perda de algo que estava ativo no paradigma 
de origem (i.e., os morfemas de flexão). A postura da tradição gramatical brasileira frente à essa 
perda é a da corrupção da língua – postura ora velada, ora explícita na historiografia. Assim, algo 
falta ao português “popular”, algo que se perdeu no decorrer do tempo – muito provavelmente 
(como vimos) por conta do contato com outras falas. Se analisamos a tradição da linguística 
histórica na virada do século XIX para o XX, essa avaliação nada tem de surpreendente. Ao 
contrário, no rastro da influência naturalista schelicheriana, a “erosão” da morfologia flexional é 
um dos fatos principais a revelar o (inexorável) destino de decadência e empobrecimento das 
línguas ao longo de suas histórias. Para SCHLEICHER (1863), a ordem natural da vida e da morte 
das línguas compreende um momento primitivo de origem “não-flexional”, a partir do qual as 
línguas tendem a desenvolver e progredir no sentido de tornarem-se flexionais. Chegam, aí, a seu 
apogeu, explorando ao máximo as “riquezas” da expressão gramatical via flexão morfológica. E 
deste ponto, tendem a decair, “perdendo” as características de flexão. Essa é a vida e morte das 
línguas; assim é que, por exemplo, as línguas românicas não passam de uma versão 
“empobrecida” (i.e., “decadente”) do latim clássico. A tradição gramatical brasileira reflete muito 
dessa postura. Nessa tradição, portanto, não me parece surpreendente que a pergunta em torno 
da motivação das supostas “perdas” linguísticas no português popular esteja, na maior parte das 
vezes, pouco explorada, apenas subentendida. O português popular é uma versão “empobrecida” 
do português culto porque a decadência é o destino das línguas de cultura. As análises 
tradicionais carregam nesse sentido, como pano de fundo, a noção de que a morfologia flexional 
do português é algo de muito “complexo” ou “sofisticado”. Naturalmente é assim: essa 
característica é esperada numa língua em seu estágio máximo de evolução. E essa “sofisticação” 
dificulta sua permanência, sobretudo quando a língua entra em contato com línguas ameríndias 
ou africanas, que se encaixariam, em uma visão schleicheriana, no estágio primitivo de 
desenvolvimento, caracterizado pela “pobreza” morfológica. 

Entretanto, um exame mais detido das estruturas das línguas envolvidas nessa história de 
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contatos mostra o equívoco dessa visão tradicional, não apenas do ponto de vista teórico, mas 
mesmo do ponto de vista empírico. Vamos lembrar o óbvio: o sistema morfológico do português 
é muito menos “complexo”/ “sofisticado” que o das línguas com as quais ele entrou em contato 
no Brasil. Isso fica claro com a consulta a qualquer estudo descritivo de línguas indígenas ou 
africanas; aqui vamos olhar um pequeno exemplo, de uma frase do Tupinambá que Aryon 
Rodrigues, Ana Suely Cabral e Beatriz Carretta da Silva (RODRIGUES ET AL., 2006) selecionaram 
do “Teatro de Anchieta”. A frase, em (a), traduz-se no português como em (b):   

(23) 

(a) “Tupã sí sjé momurwára opákatú sjé remiára sjé pó suí serasów” 
(b) “A mãe de Deus, minha desafiadora, levou de minas mãos todas as minhas presas”  

(Anchieta, 1977, p.209; apud Rodrigues et al. 2006) 

A divisão morfológica da frase Tupinambá, segundo os autores, seria: 

(24) 

Tupã  Ø-sí   sjé  Ø-mo-murw-ár-a   opá=katú  sjé  r-emi-ár-a   
Deus  R1-mãe  1    Ra-CAUS-raiva-NA-ARG  todo=mesmo  1  R1-no-pegar-arg   

 
sjé  Ø-pó  Ø-suí  s-era-sów 
1 R1-mão R1-de  R2-cc-ir-IND.II  
 

Em um resumo muito primitivo da análise de Rodrigues, vemos que (por exemplo) 
{momurwára} significa 'a que me causa raiva' , “minha desafiadora”; trata-se de uma palavra com 
quatro morfemas: {mo-murw-ár-a}, com a raiz {-murw-}, 'raiva', mais os morfemas causativo {-
mo-}, o nominalizador {-ár-}, e a marca argumental {-a}. A palavra {remiára}, 'pegou',  “levou”, 
também se divide em quatro os morfemas: { r-emi-ár-a}, a raiz {-ár-}, 'pegar', mais os morfemas 
relacional {r-}, aspectual {-emi-}, e a marca argumental {-a}. Naturalmente, há uma grande dose 
de reducionismo neste meu resumo. Ainda assim, a observação desse tipo de descrição da 
morfologia das línguas indígenas brasileiras pode ocasionar a seguinte pergunta: por que a 
morfologia verbal de uma língua como o português seria desafiadora para um falante de uma língua 
como o Tupinambá? Para ficar no âmbito da morfologia “verbal”, vamos comparar 
rudimentarmente: {r-emi-ár-a} e {peg-ou}: se temos que falar em “riqueza” ou “pobreza”, a 
primeira forma é certamente mais “rica” em morfologia que a segunda. É difícil imaginar, 
comparando as línguas, que os falantes das línguas indígenas brasileiras tenham “falhado” ante o 
desafio da “riqueza morfológica” do português, como parece ser a avaliação da historiografia 
brasileira tradicional; quando muito, podemos imaginar a perplexidade desses falantes perante a 
“pobreza morfológica” do português. Ou seja, a comparação objetiva das estruturas morfológicas 
das línguas “em contato” (por exemplo, {r-emi-ár-a} versus {peg-ou} ) torna questionável a 
pressuposição clássica de que os indígenas (como os africanos) teriam “reduzido”ou 
“simplificado” a morfologia do português: não seria mais lógico (ainda dentro do raciocínio 
clássico em torno do contato: o de que as estruturas se transferem por empréstimo de língua para 
língua) que os falantes das línguas ameríndias e africanas tivessem “aumentado” ou “complicado” 
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o português ? 

Evidentemente, a pressuposição clássica de que o contato leva à simplificação da morfologia não 
tem por base a comparação objetiva entre as estruturas das línguas em contato. Essa 
pressuposição é uma tradução da observação empírica de um fato linguístico do português 
contemporâneo às análises (i.e., a singularidade do paradigma flexional do português popular) sob 
a ótica do senso-comum sobre a história do Brasil (i.e., o português “popular” deve ter se 
originado do contato linguístico, pelo que indica a história da formação das classes sociais no 
Brasil). Logo: se os descendentes dos índios e dos negros falam um português com morfologia 
“empobrecida”, foi a interferência das línguas indígenas e africanas que “empobreceu” a 
morfologia do português. Nenhuma outra investigação é necessária – sobretudo, uma vez que 
esta triste história de empobrecimento se encaixa perfeitamente na teoria da decadência 
linguística schelicheriana (de que a tradição gramatical brasileira, via naturalismo e positivismo, é 
herdeira). Assim, essa tradução dos fatos por parte da tradição gramatical brasileira não é tão 
surpreendente – ao contrário, ela se encaixa no espírito da sua época, marcado tanto pela herança 
do pensamento sobre as línguas do século XIX como pela complexidade da relação entre as 
classes sociais no momento de emergência de uma identidade nacional brasileira. O que de fato 
surpreende é a fraqueza da contestação dessa visão na reflexão gramatical brasileira do século 
XXI. De fato: a “inexorabilidade” da mudança relativa aos paradigmas morfológicos, e mesmo o 
discurso da “perda”, percolou com muita facilidade para as análises mais recentes do português. 
Não vemos esse pressuposto tácito ser contestado pela linguística “moderna”; ao contrário, em 
algumas linhas vemos que ele se reforça e se reveste de um caráter científico. 

Vamos ver então como as análises tradicionais se reformulam nas análises mais recentes, que 
precisam enfrentar a tarefa desafiadora de reinterpretar contemporaneamente a historiografia 
tradicional, levando em conta a marca do peso ideológico dos debates. Modernamente, o 
contraste entre os dialetos sociais tem sido a base para as observações sobre as duas “vertentes” 
formadoras do português do Brasil (usando o termo de D. LUCCHESI, 2001 entre outros): o 
“português popular” e o “português culto”. Uma das principais correntes da reflexão atual sobre 
a língua no Brasil é a intensificação do estudos sócio-históricos e a investigação da formação 
linguística do país sob a ótica sócio-variacionista. Forma-se assim uma noção generalizada no 
sentido de que as duas vertentes históricas da formação social determinaram as duas variantes 
principais da língua no Brasil, a “popular” e a “culta”, com as dicotomias consequentes (popular: 
rural/oral; culto: urbano/escrito, etc.). Dentro dos paradigmas da linguística moderna, tem-se 
buscado nas variantes mais próximas à oralidade a chave para a compreensão da formação do 
português brasileiro. A produção acadêmica nessa linha, no Brasil, tem sido pujante; e  em grande 
medida, pode ser creditada a ela o enfraquecimento daquele sabor ideológico da discussão sobre a 
língua, ao menos na literatura especializada.  

Entretanto, será interessante observar que a cisão fundamental continua presente. Repetindo o 
que disse mais acima: na discussão tradicional, há um certo  português do Brasil que teria sofrido 
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os efeitos do contato, e um certo português do Brasil que teria se desenvolvido geneticamente a 
partir da língua clássica do século XVI. A filologia tradicional toma o português “culto”, herdeiro 
da língua clássica, como seu objeto de estudo, defendendo o elemento de “Conservação” da língua 
brasileira – e relega o português “popular”, fruto da interferência linguística, ao segundo plano. Na 
reflexão mais recente, a divisão em si não é necessariamente contestada; a mudança se deu quanto 
à valoração do “outro” português como objeto de estudo. Uma rápida revisão da bibliografia 
mostrará que muitos trabalhos sobre a formação histórica e sobre as características atuais da 
gramática do português brasileiro, nos mais diversos quadros teóricos, coloca a “erosão da 
morfologia” no primeiro plano – isto é, como raiz dos processos de mudança que conformam a 
gramática brasileira do português. Nesses trabalhos, a “erosão” da morfologia flexional 
caracteriza o português “popular”,  que perde os morfemas de flexão em razão do contato com 
as línguas indígenas e (principalmente) africanas. Daí resultam mudanças em cadeia que 
determinarão a gramática atual do português brasileiro.  Assim, de Gladstone Chaves de Melo aos 
estudos mais recentes, parece que a situação observada é a mesma, e o que muda historicamente é 
a postura diante da situação. Ou seja, embora o “outro” português (aquele onde o paradigma de 
flexão, notadamente, estaria “erodido”/ “reduzido” / “simplificado” / “empobrecido”...) tenha 
se tornado o objeto central das análises, ainda não me parece que a pergunta sobre as origens 
esteja resolvida. Ao contrário, o estado dos debates é ainda bastante difuso. Retiram-se da 
discussão os termos de sabor ideológico mais evidente (evolução, corrupção, primitivo, …), mas não 
se retira o pressuposto fundamental: os falantes das línguas ameríndias ou africanas (ponto de 
origem do “português popular”) simplificaram e reduziram o sistema flexional do português.  

A mesma equação é válida para as demais análises da crioulística, se trocarmos “português” por 
“francês” e etc.; de fato, considerando-se a tipologia da crioulística tradicional e moderna,  a 
erosão dos paradigmas morfológicos tem sido considerada um dos sinais característicos das 
mudanças resultantes de situações de “transmissão linguística irregular”: 

“O ponto de partida de todo processo de transmissão lingüística irregular desencadeado pelo 
contato entre línguas é a perda de morfologia flexional na aquisição inicial da língua alvo por 
parte dos falantes das outras línguas. Esta característica está na base da formação de todas as 
línguas pidgins e crioulas, e muitas das propriedades dessas línguas decorrem de mudanças 
desencadeadas por esse "fato inaugural". Assim, nem todas as línguas crioulas apresentam 
sistemas de partículas de tempo, modo e aspecto, nem todas possuem verbos seriais, ou 
ordem SVO, ou ausência de sujeito nulo referencial, mas todas as línguas pidgins e crioulas 
exibem algum nível de perda de morfologia flexional e de regras de concordância nominal e 
verbal em relação a língua alvo. Essa é uma das poucas assertivas absolutamente consensuais 
entre os crioulistas, como se pode inferir desta afirmação de Goodman (1971: 253) que uso 
aqui como exemplo entre tantas outras que poderia arrolar: 'Um traço que é virtualmente universal 
entre essas línguas geralmente classificadas como pidgins e crioulas é a drástica redução da complexidade 
morfológica e irregularidade'. 

Podemos assumir, então, que em todo e qualquer processo de transmissão lingüística 
irregular desencadeado pelo contato entre línguas ocorre, em maior ou menor grau, perda de 
morfologia flexional e de regras de concordância nominal e verbal da língua lexificadora. Nas 
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situações típicas de crioulização, essa perda tende a ser total; já nos casos de uma transmissão 
lingüística irregular mais leve, não podemos pensar em um quadro de eliminação em níveis 
tão categóricos, mas na formação de um quadro de variação mais ou menos intenso 
conforme cada caso. Esse segundo cenário ajusta-se bem a situação observada atualmente no 
português do Brasil, fazendo com o conceito de transmissão lingüística irregular ocupe uma 
posição central nas análises acerca da formação histórica da realidade lingüística brasileira”. 

Parece-me entretanto que a pergunta continua no ar: por que falantes de uma língua africana (ou 
ameríndia) teriam dificuldade em preservar a morfologia de flexão do português ou de qualquer 
outra língua lexificadora? Afinal o que haveria de tão complicado na morfologia flexional dessas 
línguas, que implicasse necessariamente na sua perda? Como vimos mais acima, a pressuposição 
clássica de que o português (como outras línguas românicas) apresenta uma morfologia “rica” em 
contraste com a morfologia “pobre” das línguas ameríndias ou africanas é hoje insustentável.  

Assim, a análise contemporânea do problema levaria à hipótese de que a “morfologia” de flexão 
pode simplesmente não ser o problema central envolvido na reestruturação gramatical do 
português ao longo da história da ampliação e diversificação de seus falantes no Brasil. O 
problema pode estar naquilo que essa morfologia exprime.  

A morfologia de concordância verbal, em termos resumidos, exprime a relação entre o verbo e 
seus argumentos. No português, a morfologia verbal segue a lógica gramatical “Nominativo-
Acusativa”, na terminologia tradicional. Ou seja, no português, a relação gramatical principal 
entre o verbo e um de seus argumentos (o “Sujeito”) tem uma correspondência semântica 
hierarquizada na qual predomina a categoria semântica “Agente”. Assim é que numa relação 
transitiva, com dois argumentos do verbo, um Agente, um Paciente, o argumento Agente “será o 
sujeito”  – i.e., receberá as marcas formais de relação principal, por exemplo, via marcas flexionais 
de concordância com o verbo. Numa relação intransitiva, o argumento Agente ou Paciente 
receberá o mesmo tratamento formal que o Agente das transitivas (“será o sujeito”). Seguindo 
com a definição clássica, a outra possibilidade são os sistemas “Ergativos”; nesses casos, a relação 
gramatical principal entre o verbo e um de seus argumentos (o “Sujeito”) não tem uma 
correspondência semântica fortemente hierarquizada com predominância de “Agente”. Assim é 
que numa relação transitiva, com dois argumentos do verbo, um Agente, um Paciente, o 
argumento Paciente “será o sujeito”, e numa relação intransitiva, o argumento Agente ou Paciente 
receberá o mesmo tratamento formal que o Paciente das transitivas. Essa descrição extremamente 
reduzida das diferentes lógicas de relação gramatical tem aqui o propósito de salientar que (i) 
“morfologia de concordância” é um fenômeno bastante comum nas línguas do mundo, e que (ii) 
“concordância” é uma relação que pode privilegiar diferentes categorias linguísticas (por exemplo, 
diferentes categorias semânticas, Agente, Paciente, etc) em suas relações com o núcleo da 
predicação (o verbo). Está claro, também, que a “concordância” não se estabelece apenas por 
indicação na morfologia; ela pode se manifestar como uma ordem fixa dos elementos na 
sentença, ou de uma forma mista, reunindo morfologia e ordem. Tudo isso está exaustivamente 
descrito e debatido na literatura linguística do século XX.  
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O que não me parece que foi discutido em exaustão, na literatura sobre o português é que a 
singularidade do português em relação às línguas africanas e ameríndias não é o 
português apresentar marcas morfológicas “mais ricas” de concordância verbal: mas sim 
o fato de seu sistema de concordância gramatical ser regido pela lógica Nominativo-
Acusativa. Assim, as línguas africanas e as línguas ameríndias brasileiras apresentam morfologia 
de concordância verbal (em muitos casos infinitamente mais complexa que a do português), mas 
não são sistemas Nominativo-Acusativos, e sim, em sua grande parte, representam alguma versão 
de um sistema Ergativo. Entretanto, as análises seguem insistindo no problema da “perda da 
morfologia” como se houvesse algo na morfologia em si que impedisse sua preservação numa 
situação de contato. São raras as análises nas quais as características da morfologia flexional são 
avaliadas como um dos processos importantes em um quadro maior de reestruturações 
gramaticais. Destacam-se, entre elas, os trabalhos de E. Negrão (em particular NEGRÃO 2000) no 
plano da gramática gerativa, e de Ana Stela de Almeida Cunha (em particular, CUNHA 1999) no 
âmbito da crioulística.   

Vamos lembrar, ainda, que o pressuposto da centralidade da morfologia flexional não está ativo 
apenas na historiografia do português, mas também na tipologia dos crioulos em geral, como 
vimos mais acima. Entretanto, notemos um fato interessante: toda essa tipologia está fundada em 
histórias semelhantes à do português: falantes de línguas não Indo-européias adotando línguas 
Indo-européias. Por conta de fatores sócio-históricos, não temos um crioulo de base lexical banta 
ou macro-gê e base gramatical francesa ou portuguesa, para sabermos em que direção a gramática 
se formaria. Assim, a tipologia dos crioulos não expressa verdades universais sobre a 
reestruturação gramatical: ela conta a história daquilo que acontece quando uma língua não Indo-
Européia toma uma língua Indo-Européia como base lexical. 

Neste projeto, eu proponho o sistema Nominativo-Acusativo como a característica gramatical 
que contrasta o português da época colonial com as línguas faladas pelos contingentes 
populacionais que passam a adotar o português. Iremos investigar essa característica como locus 
da dificuldade da aquisição do português por parte de falantes de línguas indígenas ou africanas 
(ou de outras línguas indo-européias por falantes de outras línguas não indo-européias). Em 
torno dela construiremos nossas perguntas sobre a “interferência linguística” na história do 
português na época colonial: que possibilidades se abrem para a reestruturação gramatical de uma 
língua Nominativo-Acusativa como o português dos séculos XVI e XVII, em uma situação em 
que ele se torna língua-alvo para um grande contingente populacional formado por falantes de 
línguas que não são Nominativo-Acusativas? 

Assim, diante  da longevidade de algumas das questões que serão abordadas no Projeto – 
notadamente, o problema da Conservação versus Inovação na formação do português do Brasil – a 
presente proposta de análise pode justificar-se por buscar retrabalhar um antigo tema sob uma 
perspectiva menos longeva. Nessa perspectiva, a história do Português no Brasil é uma história de 
tensão entre conservação e mudança, ao longo da qual determinadas características muito 
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particulares da gramática do português médio não conseguirão se preservar em meio a uma 
situação de contato intenso.  

A reestruturação resultante dessa incapacidade de preservação das características marcadas da 
gramática do Português Médio é generalizada e pode ser verificada, hoje, em todos os extratos 
dialetais do português falado (e escrito) no Brasil. As diferenças entre os dialetos sociais são, na 
hipótese deste Projeto, diferentes conseqüências dessa reestruturação gramatical maior (e anterior). 
Se quisermos olhar essa questão mais de perto, diremos que: as propriedades morfossintáticas que 
têm sido consideradas importantes na caracterização do assim-chamado “português popular 
brasileiro” – marcadamente: a ausência de marcas morfológicas de flexão verbo-nominal – são 
conseqüências da mudança gramatical que atingiu a codificação das relações argumentais do 
Português Médio no âmbito brasileiro. O problema da concordância verbo-nominal será uma 
questão-chave para este Projeto. Irei considerar que Concordância é uma propriedade gramatical 
abstrata que codifica as relações argumentais na frase (identificando o sujeito gramatical). 
Concordância pode se efetivar nas gramáticas particulares de duas formas básicas: coincidência de 
formas morfológicas (“flexão de concordância”) ou configuração linear (“ordem”). Irei considerar 
também que no Português Brasileiro, Concordância se codifica como configuração (ordem). A 
“morfologia de flexão”, nessa perspectiva, é um resquício diacrônico do qual a gramática pode 
prescindir – e que portanto poderá cair em desuso em dialetos mais inovadores, mas poderá ser 
mantida em dialetos mais conservadores. Entretanto (e fundamentalmente): a codificação de 
Concordância via coincidência de forma morfológica é, nos dois casos, uma possibilidade 
secundária. A propriedade central que codifica as relações argumentais, em qualquer dialeto do 
português no Brasil, é a Configuração – ou seja, a ordem dos constituintes. Nessa gramática, Sujeito 
é aquilo que está à esquerda do verbo. Como resultado disso, em sentenças SV podemos ou não 
verificar a codificação residual de concordância via coincidência de formas, conforme mais ou 
menos conservador for o dialeto – mas seja com ou sem coincidência de formas (“flexão”), 
observaremos que o sujeito é o elemento à esquerda do  verbo. O fato primordial da mudança, 
portanto, não é a presença ou ausência de flexão.  

◊ 

Repetindo então a tese central deste Projeto quanto ao destino do Português Médio nas terras 
brasileiras: a gramática da língua portuguesa falada nos séculos 15, 16 e 17 sofrerá, no Brasil, uma 
reestruturação profunda que atingirá a codificação das relações argumentais. Nessa reestruturação, a 
codificação via coincidência de formas (“flexão”) será abandonada pela codificação via 
configuracionalidade (“ordem”) – Sujeito é uma posição. Irei defender que essa passagem de uma 
gramática na qual as relações argumentais se estabelecem via flexão para uma gramática na qual as 
relações argumentais se estabelecem via ordem precisa ser compreendida pelo exame de 
contingências históricas e formais. Assim, para investigá-la é necessário compreendermos de um 
lado a gramática do Português Médio, e de outro, as condições para sua perpetuação no Brasil dos 
anos 1500 a 1800. Quanto à gramática do PM, direi que a característica da proeminência discursiva 
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à esquerda a torna uma “base de reanálise” possível para uma gramática de ordem. Quanto às 
condições históricas para a preservação da língua, direi que elas eram precárias, e que favoreceram a 
manutenção de características tipologicamente não-marcadas, mas desfavoreceram a preservação de 
características tipologicamente marcadas. A proeminência à esquerda é tipologicamente não-
marcada; a concordância via flexão, da forma como se estabelece no PM, é marcada. Note-se 
portanto que o desenvolvimento dessa hipótese gramatical depende de uma caracterização do 
contexto sócio-histórico da transmissão da língua portuguesa no Brasil à época colonial; chegamos, 
então, à segunda frente de trabalhos neste Projeto. 

◊ 
A segunda tese preliminar a ser desenvolvida neste Projeto se desenrola no âmbito da história 
social. Defenderemos que a história da língua portuguesa nos anos 1400, 1500 e 1600 é a história 
de sua “expansão”, seguindo CASTRO (2004); e iremos propor que essa “expansão” só pode ser 
traduzida concretamente na ampliação e diversificação das comunidades de falantes do português 
ao longo do tempo e do espaço. O estudo da língua desse período, assim, inclui necessariamente a 
discussão sobre as condições históricas colocadas para a ampliação e diversificação do universo de 
seus de falantes. 

Importa aqui localizar os pontos de junção entre essas observações sobre a natureza do processo de 
“expansão da língua” e a hipótese gramatical antes apresentada. Defenderei que a reanálise 
gramatical que incide sobre o parâmetro de estabelecimento das relações argumentais pode ser 
compreendida como resultado das condições colocadas para a transmissão da língua portuguesa no 
Brasil no contexto da ampliação e diversificação de seu universo de falantes. Naturalmente, uma 
língua não “se expande”, mas sim  passa a ser falada por um maior número de pessoas – o que se 
expande de fato, então, é o universo de falantes da língua. “Expansão da língua portuguesa” é portanto uma 
expressão conveniente que usamos para descrever o fato histórico concreto, que é a ampliação do 
universo dos falantes da língua portuguesa ao longo do tempo. Para compreender a fundo a expansão 
da língua portuguesa, portanto, antes de tudo importa investigar as condições históricas e as 
características principais dessa ampliação do universo de falantes da língua. Aqui lembramos que 
“ampliação”, nesse caso, não remete ao simples crescimento demográfico, nem mesmo dispersão 
geográfica, do grupo social inicial de falantes: o processo histórico da “expansão da língua portuguesa” 
se explica, primordialmente, pela adoção do português por contingentes populacionais diferentes do 
grupo social original de falantes ao longo da história. Essa característica da história do português é 
essencial para a compreensão dos processos de reestruturação linguística que atinge as variantes 
modernas da língua – em especial, as variantes extra-européias –  e pode ser verificada facilmente com 
uma breve consulta a dados de demografia histórica. 

Notemos, nesse sentido, que a população de Portugal no fim da Idade Média tem sido estimada em 
cerca de um milhão de pessoas, número que se eleva a 1.400.000 no censo de 1527 (BOXER, 2002:67), 
chegando a dobrar apenas no século XVIII, quando o país atinge a marca de 3.000.000 de habitantes  
(BOXER 2002: 181-182) Este número permanece relativamente estável até 1864, quando o I 
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Recenseamento Geral mede a população em 3.829.618 habitantes; na atualidade, o país conta com 
10.566. 212 de habitantes, segundo estimativa do INE4 para 2005. Entretanto, as estimativas da CPLP 
para o número de falantes do português na atualidade está na casa dos 230 milhões, distribuídos em oito 
países5 . Já se vê que esses poucos dados sustentam a idéia geral de que o processo de expansão da 
língua portuguesa transborda e supera o grupo inicial de falantes da língua: a presença de mais de 
duzentos milhões de falantes do português nos oito países atuais da lusofonia, naturalmente, não se 
explica como multiplicação demográfica de um grupo colonizador inicial. O processo de “expansão da 
língua portuguesa” não remete a alguma transferência maciça da população originariamente radicada na 
Europa para os domínios políticos de ultra-mar, nem a algum posterior crescimento maciço desse 
grupo de colonizadores. Basta, para mostrá-lo, lembrar que aquele contingente populacional de não 
mais que um milhão e meio de habitantes será a base demográfica original para a ocupação de um 
espaço político que, até o final do século XVI, se estenderá da América do Sul até o Japão. A 
desproporção entre a vastidão dos territórios a serem ocupados e as condições demográficas 
portuguesas foram salientadas por C. Boxer, que apontou as duas dificuldades principais desse processo: 
de um lado, os efeitos perversos desse esforço de ocupação sobre a própria economia interna 
portuguesa, em razão da “sangria” de homens aptos a lavrar a terra no país6; e de outro, a baixa 
capacidade de ocupação dos territórios conquistados7 . 

Assim, o contingente populacional que deixa Portugal ao longo do empreendimento ultra-marinho é a 
um tempo  imenso e diminuto. Imenso enquanto sacrifício de uma população já escassa no interior das 
fronteiras originais; diminuto perante a imensidão do território conquistado para além dessas fronteiras. 
A história demográfica nos mostra que a idéia de um “espalhamento” do português via diáspora 
populacional não é adequada, visto que o grupo social inicial dos falantes que podem ter se “espalhado” 
pelo mundo é limitado. A estimativa de Boxer é que o número de portugueses emigrados tenha se 
mantido, até fins do século XVII, em cerca de mil pessoas por ano para para a Ásia e mil pessoas por 
ano para a América. No caso da América, a situação só irá mudar consideravelmente no século XVIII: 
com o início da exploração de ouro em Minas Gerais, o número de portugueses emigrados para o Brasil 
salta daqueles cerca de 1.000 por ano para até 5.000 por ano nas primeiras décadas dos 1700 (Boxer 
2002: 181-182). 

O quadro desfavorável à idéia de uma “invasão” linguística dos territórios ocupados pode ser 

                                                
4 Instituto Nacional de Estatística, <http://www.ine.pt> 

5Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, <http://www.cplp.org> 

6“Pode-se calcular com razoável precisão que, durante o século XVI, saíam de Portugal para o lém-mar, anualmente, 
cerca de 2.400 pessoas, a grande maioria homens fisicamente aptos, jovens e solteiros, com destino à “Goa 
Dourada” e ao Extremo Oriente mais distante, de onde poucos voltavam. A sangria anual da força de trabalho de 
homens adultos portugueses foi, portanto, considerável …” (Boxer, 2002: 67). 

7“Essa grande dispersão [do império marítimo português ao longo do século XVI] agravou o constante problema de 
homens disponíveis, a tal ponto que os vice-reis mal conseguiam reunir mais de mil homens brancos para 
qualquer expedição, por mais importante que fosse.” 
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complementado com o seguinte dado: em contraste com os cerca de mil portugueses que teriam 
emigrado anualmente no Brasil ao longo dos séculos XVI e XVII, o desembarque de escravos africanos 
nos portos brasileiros pode ser calculado em cerca de 10.000 a 13.000 por ano ao longo das últimas 
décadas do século XVI (BOXER 2002:117). Dessa forma, não só  os falantes de português que se 
radicam no Brasil  são poucos, como estão em desvantagem no equilíbrio demográfico, como já 
ressaltaram diferentes estudiosos da história colonial brasileira, segundo diferentes estimativas 
estatísticas. Segundo Rosa Virgínia Mattos e Silva, em Para uma sócio-história do Português no Brasil (MATTOS 

E SILVA, 2004), a etnia branca nunca ultrapassou os 30% do geral da população ao longo do período 
colonial8. 

Esse breve exame de dados de demografia histórica nos mostra que se a história da  língua portuguesa é 
a história de sua expansão, essa expansão é feita da ampliação e diversificação do seu universo de 
falantes, na medida em que, ao longo do tempo, o português é adotado por diferentes contingentes 
populacionais ao redor do globo. Assim, irei propor que o processo fundamental envolvido na 
reanálise é a reinterpretação das estruturas gramaticais do Português Médio por uma 
população ampliada e diversificada de falantes, com condições pouco favoráveis à fixação 
estável da língua-alvo.  

Entretanto, o tipo de contraste gramatical que se propõe aqui como central para compreender essa 
processo de mudança foge do que é tradicionalmente visto como produto de contato: aqui, vejo os 
resultados do contato na sintaxe do Português Brasileiro, não na morfologia da língua. Aqui 
podemos encontrar justificativas e fundamentos na teoria de contato e mudança em que se inserem 
os trabalhos. Seguiremos, no projeto, as propostas elaboradas por  LIGHTFOOT 1999 e KROCH 

2001, de inspiração gerativista, que concebem a mudança sintática como resultado da interferência 
de fatores perturbadores na fase de aquisição da gramática num processo determinado 
historicamente de modo a se espalhar por um grande número de falantes de uma determinada 
geração.  

Nessa abordagem, os fatos da história social são fundantes para a compreensão da mudança – em 
especial, para a compreensão de seu estabelecimento numa parcela ampla da população. Seguindo 
essa linha, compreenderemos que estudar a instauração da mudança gramatical que conforma as 
variantes modernas do português é estudar as condições sociais presentes para a perpetuação da 
língua em momentos históricos cruciais.  

◊ 

                                                
8“Considerando os grupos étnicos e lingüísticos,  durante o período colonial (1530 a 1822) e até o pós-colonial, 

predominam etnias não-brancas, numa média aproximada de 70% para as não-brancas e 30% para as brancas. 
Ressalte-se que até meados do século XIX a etnia branca estava representada, quase exclusivamente, pelos 
portugueses e lusodescendentes. É interessante ressaltar que os 'índios integrados', portanto contáveis, 
decresceram tristemente, de 50% no século XVI para 2% na metade do século XIX. (...) Os índios não-
integrados esconderam-se, fugidos, nos interiores brasileiros. (...). Contrariamente ao que ocorreu com os 
indígenas, os africanos e afro-descendentes estão no patamar de 60% da população do Brasil nos séculos XVII a 
XIX”. 
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O segundo aspecto dessa escolha pela integração entre análise gramatical e pesquisa historiográfica 
se funda numa perspectiva teórica específica não apenas quanto às teorias de mudança, mas 
também sobre as teorias de linguagem, e sobre o fazer histórico em linguística de um modo mais 
amplo.  

Aqui conceberemos a Linguística Histórica como um fazer linguístico e hsitoriográfico na mesma 
medida, já que fazer a “história de uma língua” é construir uma narrativa sobre um objeto 
constituído pela própria narrativa. Fazemos a História de uma Língua ao pesquisar um conjunto de 
fatos linguísticos que – nesse ato – reunimos como unos e narráveis. “Fazer a história” da língua 
portuguesa, assim, é filiar-se a uma tradição de reconhecimento de um objeto histórico “Língua 
Portuguesa”, processo que inevitavelmente ecoa, repete, translitera, as narrativas passadas desse 
objeto histórico. A crítica historiográfica, nessa perspectiva, torna-se parte essencial do trabalho em 
lingüística histórica. É possível tornar essas observações bem concretas quando se pensa no peso 
que a questão da “erosão da morfologia flexional” representa para a historiografia sobre o 
portuguÊs n Brasil (de um lado), e na importância que a compreensão da relação entre a mudança 
sintática e a mudança nos paradigmas de flexão (do outro lado) representa para o desenvolvimento 
do estdo gramatical proposto neste projeto. Parece-me que a preocupação com um olhar crítico 
sobre a construção das ideologias sobre a língua no Brasil , levando em conta organicamente as 
concepções teóricas sobre língua, pode nos permitir a sugestão de análises renovadas para antigas 
questões – por exemplo, análises que considerem as mudanças sintáticas como resultados diretos 
do contato lingüístico.  

◊ 

Em resumo, defendi aqui que a compreensão da sócio-história remete a um trabalho de crítica 
historiográfica; que o trabalho de crítica historiográfica é parte do trabalho de descrição gramatical; 
e que por fim, o trabalho de descrição gramatical é elemento essencial para a compreensão da 
sócio-história. De fato a História, na Linguística Histórica, tem um lugar muito mais importante 
que o de Cenário ou  Contextualização ao qual tantas vezes é relegada. Mesmo no tratamento dos 
aspectos diacrônicos mais “estritamente linguísticos” da língua portuguesa nos vemos na 
necessidade de desenrolar o extenso fio das narrativas passadas da língua portuguesa, sofrendo 
com seus embaraçamentos, seus nós cegos, seus renovelamentos. Nesse ponto podemos passar à 
exposição de uma última questão difícil a ser enfrentada pelo projeto, esta de cunho mais 
estritamente metodológico, mas que deriva das posturas que adotemos quanto à gramática e à 
história: a questão da documentação da língua.  

Lembro antes de tudo que este trabalho parte de uma concepção mentalista e biológica da 
“Gramática”, uma concepção que torna complexo o trabalho de descrição gramatical em geral. 
De fato, na metodologia de trabalho da teoria gerativa padrão, o objeto em análise de fato são os 
contrastes gramaticais que se estabelecem por meio da consulta aos falantes. Esse método, 
naturalmente, não está disponível para o trabalho com línguas “mortas”, ou estágios passados de 
uma língua. A inadequação do método de pesquisa gerativista padrão para o trabalho com dados 
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históricos ocasionou extensos debates no campo, em especial ao longo da década de 1990, 
quando a pesquisa diacrônica na área começou a tomar fôlego. Em PAIXÃO DE SOUSA (2004) 
resumi e discuti detalhadamente esses debates, e defendi que a melhor saída metodológica é 
aquela apresentada em KROCH (1989), para quem o trabalho com dados históricos requer o uso 
de uma metodologia fundamentalmente diversa daquela usada nos trabalhos sincrônicos no 
quadro gerativo. Para KROCH (1989), os dados históricos devem ser tratados estatisticamente 
como no campo da sócio-linguística variacionista, para depois servirem de fundamento para 
análises formais. Neste trabalho prosseguirei na investigação estatística de dados na linha 
Krochiana (principalmente, KROCH 1989, 1994, 2001), uma opção metodológica embute a 
necessidade de grandes volumes de dados empíricos, e obriga a pesquisa ao trabalho de reunião, 
seleção e processamento tecnológico de textos que forneçam esses dados.  

Neste ponto, o Projeto se depara com o problema da natureza lacunar da documentação direta 
do português no âmbito brasileiro. Importa nesse ponto recordar o diagrama esboçado mais 
acima quanto à periodização do Português: 

   

Português Médio     < 
Português Europeu 
 
Português Brasileiro 

   
1400     1500     1600  

 
1700     1800     1900     2000 
 

Note-se que, segundo a hipótese aí ilustrada, a documentação referente aos séculos XVI e XVII 
representa ainda o Português Médio, que antecede diretamente o P. Brasileiro e o P. Europeu. 
Seguindo esse raciocínio, é possível tomar textos quinhentistas e seiscentistas portugueses (ou 
brasileiros, se pudermos) como antecedentes lineares da documentação do Português do Brasil e 
do Português Europeu Moderno. Entretanto, o mesmo não me parece válido para os textos 
portugueses dos séculos XVIII e XIX, que, como mostram as pesquisas preliminares, estão já no 
contexto da implantação das mudanças gramaticais que formam o Português Europeu Moderno. 
Evidentemente, brasileiros produziram textos escritos ao longo dos séculos XVIII e XIX – mas 
com uma interferência muito marcada da língua portuguesa contemporânea da Europa.  

Assim, há um período histórico, delimitado difusamente entre o início dos anos 1700 e o fim dos 
anos 1800, no qual  já não podemos mais falar no “Português Médio”, mas no qual também não 
há segurança da documentação direta do “Português do Brasil”. A isso me referi acima sob o 
rótulo de o problema da “documentação lacunar” do Português Brasileiro. Parece-me que um 
estudo longitudinal clássico, que forme um corpus de textos produzidos entre 1500 e 1900 para 
estudar mudanças de padrões, encontra neste fato um obstáculo sério. De fato, alguns estudos 
realizados nesses moldes sofrem de uma interferência de padrões paralelos nos textos dos anos 
1700-1800, mostrando estarem neles ativas três gramáticas: a do Português Médio, como 
remanescente conservadora; a do Português Europeu, como modelo de escrita contemporânea; e 
raramente a do português Brasileiro. 
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Há aqui dois pontos a serem observados. Primeiro, lembremos que a documentação direta 
remanescente do português nos séculos XV, XVI e XVII, apesar de lacunar, é ainda uma 
documentação relevante, e insuficientemente trabalhada. É verdade que esta documentação 
remete, sobretudo, à variedade dita “culta” do português – mas a variedade “culta” não é 
simplesmente um artifício de estilo, é uma variedade da língua (é o que de fato venho defendendo 
desde PAIXÃO DE SOUSA, 2004), a partir da análise dos textos representativos do “barroco” 
português). Notadamente no que se refere à questão das valências verbais (como pude observar 
em PAIXÃO DE SOUSA 2008 D), os textos portugueses quinhentistas e seiscentistas de diversos 
estilos revelaram-se como fonte extremamente interessante de dados.  

Além disso, não podemos nos esquecer que a linguística histórica nunca foi uma área estritamente 
empírica de estudo. Ao contrário: em sua fundação, a línguística histórica tematizou 
fundamentalmente estágios não-documentados das línguas – ao longo do empreendimento 
oitocentista da investigação genealógica do Indo-europeu – fundando-se, para isso, numa 
metodologia indireta de análise de dados, a “Reconstrução”. É possível e desejável abordarmos 
criticamente as limitações teóricas e metodológicas da reconstrução tal como classicamente 
proposta pelos primeiros gramáticos “comparatistas” (como eu mesma fiz, em PAIXÃO DE SOUSA 

2006 C); entretanto, um princípio básico do método histórico-comparado permanece, a meu ver, 
no centro dos interesses da disciplina: a comparação entre variedades atuais é reveladora dos 
caminhos históricos que as precedem. As formas linguísticas do passado podem não permanecer 
como registros documentais diretos – “retratos” de estados passados, na forma de registros 
(escritos ou de outro modo gravados) – mas deixam seus ecos nas formas presentes. Acredito 
que a combinação de um quadro teórico que instrumente o olhar sobre os dados e uma postura 
historiográfica crítica pode desencadear novos caminhos metodológicos para a “reconstrução”. O 
trabalho de observação das diferenças de interpretação suscitadas pela leitura contemporânea dos 
textos antigos e clássicos portugueses (como ilustrei brevemente mais acima) representa um dos 
caminhos possíveis no sentido da “reconstrução sintática”. Ao longo da execução da pesquisa 
aqui proposta, novos caminhos neste sentido serão explorados.  

Por fim, importa ressaltar que a documentação da língua não precisa ser apenas “direta”. Já para 
os primeiros estudiosos da história das línguas românicas isto esteve muito claro, uma vez que a 
documentação indireta foi central para a construção da história do “Latim Vulgar”.  As tábuas de 
“erros” das gramáticas latinas clássicas, as inscrições murais apócrifas conservadas pelos 
caprichos do tempo, os retratos estilísticos representados em obras de dramaturgia, formaram um 
conjunto de testemunhos indiretos do que seria o latim falado em diferentes espaços temporais e 
geográficos do Império Romano, aproveitado pelos historiadores desde Diez. Note-se que, no 
caso da formação linguística do Brasil, a bem conhecida força do vetor “normativista” torna-se 
neste ponto uma vantagem metodológica, uma vez que os instrumentos normativizadores nos 
legam um amplo terreno de interdições linguísticas, superando em grande escala as famosas 
tábuas de erros dos latinos.  
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Assim, acredito, de partida, que o problema da documentação direta lacunar pode ser relativizado 
pelo estudo de fontes indiretas e complementado pela reconstrução. Por conta dessas 
observações, considero que a estratégia mais produtiva para estudar a diacronia do português 
brasileiro é combinar de um lado a comparação direta entre a língua atual e a língua dos textos 
escritos até os últimos anos do século XVII, e de outro, estudos longitudinais, fundados nos 
textos que já temos, e em outros ainda a serem explorados. A seção a seguir indica os caminhos 
que serão tomados nesse sentido. 

I.3.3 Metodologia e Resultados Esperados 

Este Projeto irá partir dos três eixos centrais de reflexão esboçados até esse ponto, e resumidos 

abaixo: 

(i) A gramática dos textos portugueses escritos nos anos 1400-1600 se diferencia da 
gramática das variantes modernas em pontos importantes.. 

(ii) O contraste que se pode verificar hoje entre o Português Médio, o Português Europeu e o 
Português Brasileiro é resultado de duas mudanças paralelas determinadas pelas diferentes 
condições para a perpetuação da língua em cada caso ao longo dos anos 1400 a 1600.  

(iii) A construção das ideologias sobre a formação do “Português do Brasil” obriga os 
estudos gramaticais sobre essa língua a uma postura historiográfica particularmente 
crítica.  

 

Frente a esses três eixos, a proposta para este trabalho se desdobra em três linhas de pesquisa: 

 

• Teoria e Análise linguística: Descrição gramatical do Português Médio   

• História e Historiografia da Língua: Estudo da sócio-história do português na época 
colonial  

• Linguística de Corpus (ou Documentação Linguística): Estudos de documentação da língua 

Nas sub-seções a seguir, resumem-se as perspectivas para o trabalho cada uma dessas linhas.  

I.3.3.1 Objetivos e Metas específicas  - Teoria e Análise Lingüística  

O trabalho de Descrição Gramatical a ser elaborado no Projeto tem por meta analisar 
estruturalmente a ordem superficial atestada em textos portugueses dos séculos XV, XVI e XVII, 
compreender as propriedades gramaticais em jogo em cada etapa, e modelar a interpretação da 
evolução diacrônica dos dados modelados como reflexos de uma mudança gramatical. Por fim, 
como objetivo último, modelar a mudança que dá fim à gramática clássica e inaugura as 
gramáticas portuguesa e brasileira modernas.  

A hipótese do Projeto sobre a gramática do Português Médio se origina de observações 
preliminares reunidas em diversas pesquisas de descrição e análise da sintaxe da ordem no 
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português, publicadas, como já mencionado, em diferentes trabalhos entre 2001 e 2009 (PAIXÃO 

DE SOUSA 2001, 2002B, 2003A, 2004A, 2004C, 2007B; 2008 B;  2008 D, 2009; GALVES, NAMIUTI E 

PAIXÃO DE SOUSA, 2005; GALVES E PAIXÃO DE SOUSA, 2005; e GALVES, BRITTO & PAIXÃO DE 

SOUSA 2006), que fundamentam a hipótese da centralidade da relação entre propriedades 
sintáticas e requerimentos semântico-discursivos na formação dos padrões de ordem no 
português clássico.  

A grande parte desses trabalhos preliminares foram realizados no quadro teórico da gramática 
gerativa. Note-se, entretanto, que os fenômenos que venho investigando nos trabalhos mais 
recentes, quanto à sintaxe da ordem e expressão lexical dos argumentos no português, constituem 
o que se convencionou chamar de “fenômenos da interface” - nesse caso específico (as 
características da expressão argumental no português), de interface entre a semântica, a sintaxe e 
o discurso – trazendo assim alguns desafios teóricos para o trabalho. Ao longo dos anos, venho 
pesquisando as alternativas dentro do gerativismo para tratar das questões de interface, para 
concluir (até este ponto), que o tratamento da linha gerativista convencional não se mostra 
adequado, por conta da característica essencialmente modular da arquitetura da gramática nessa 
linha, dirigida pelo Princípio da Uniformidade. Nessa perspectiva da teoria, a sintaxe é o módulo 
central da gramática, e os produtos desse módulo são interpretados em termos de função e 
sentido por módulos periféricos. Neste ponto da minha pesquisa, julgo que os fenômenos 
relativos à expressão argumental em português serão mais proficuamente investigados a partir de 
uma perspectiva teórica na qual estrutura, função e sentido sejam participantes igualitários na 
formação das construções.  

Entre as assim chamadas correntes “alternativas” da gramática gerativa, há uma linha que se 
coaduna com esse desenho inicial da minha investigação:  a proposta de W. Culicover e R. 
Jackendoff  em “Simpler Sintax” (CULICOVER & JACKENDOFF, 2003), a que passo a me referir 
como “Sintaxe Simples”. As linhas “alternativas” da gramática gerativa são pouco atuantes no 
ambiente acadêmico brasileiro contemporâneo, onde se observa uma filiação praticamente 
uniforme, entre os gerativistas, à linha chomskiana – a que CULICOVER & JACKENDOFF (2003) 
chamam “mainstream generative grammar”, e que chamarei aqui de gramática gerativa 
convencional (no caso específico da Sintaxe Simples, até onde sei, M. Perini é o único pesquisador 
atualmente envolvido com essa hipótese nas universidades brasileiras, cf. PERINI, 2008). Assim, será 
interessante resumir aqui as características gerais da proposta de CULICOVER & JACKENDOFF 

(2003), começando pelas questões teóricas mais centrais.  

A hipótese compartilha com a teoria gerativa padrão os princípios epistemológicos fundamentais 
do caráter biológico/mental da linguagem e do caráter “gerativo” do mecanismo da linguagem – 
portanto, inclui o pressuposto de um componente universal parametrizado ao longo da exposição 
do falante ao ambiente linguístico. Diverge entretanto da teoria convencional quanto à arquitetura 
desse componente universal: na hipótese de CULICOVER  & JACKENDOFF (2003), a “gramática 
universal” é composta de um número muito reduzido de princípios, e esses princípios não são 
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centralmente sintáticos – mas sim sintáticos, semânticos e funcionais. A combinação de princípios 
dessas três ordens não forma gramáticas particulares necessariamente elegantes e perfeitas; a 
hipótese da Sintaxe Simples compreende a possibilidade de “áreas rugosas” da gramática nas quais 
“sintaxe”, “semântica” e “pragmática” entram em conflito, gerando construções que não se 
encaixam em “sistemas” uniformes. Assim, no que toca a parte mais central da teoria, a divergência 
principal entre a essa hipótese e a teoria gerativa convencional é a eliminação do Princípio de 
Uniformidade na hipótese da Sintaxe Simples. Isso confere a motivação principal de minha 
inclinação por essa linha de pesquisa, uma vez que os mecanismos envolvidos na gramática das 
relações argumentais no Português Médio, e (em especial) a mudança sofrida nesse aspecto da 
gramática no surgimento do Português Brasileiro me parece configurar, justamente, uma dessas 
“áreas rugosas” nas quais requerimentos sintáticos, semânticos e pragmáticos parecem ter igualdade 
de participação.   

◊ 

Assim, a análise gramatical proposta nesta pesquisa se funda centralmente na sintaxe dos textos, 
sob uma ótica gerativista particular, pretendendo assim trazer à luz aspectos da diferença entre o 
português do Brasil e o português escrito nos anos 1400-1600 que não tem sido trabalhados na 
literatura especializada – nem na historiografia tradicional, nem nos trabalhos mais recentes 
fundados na gramática formal. A proposta consiste no exame das características de construção das 
relações gramaticais e estabelecimento de referência nos textos clássicos portugueses, numa análise 
que integra aspectos semânticos, sintáticos e discursivos, fundamentada teoricamente na teoria da 
Sintaxe Simples (CULICOVER E JACKENDOFF, 2005), nas hipóteses sobre a relação entre o 
parâmetro do sujeito nulo e as propriedades de tópico de Modesto (MODESTO, 2008), e na teoria de 
topicalidade de Givón (GIVÓN 1993). A integração de aspectos semânticos, sintáticos e discursivos 
na análise diferencia o trabalho aqui proposto dos trabalhos realizados na linha da teoria gerativa 
padrão, esses fundados na hipótese da modularidade entre esses diferentes planos da gramática, e 
na centralidade da sintaxe. Irei considerar que, para um trabalho de análise fundado no texto escrito 
– contingência incontornável do trabalho na diacronia – as abordagens essencialmente modulares e 
“sintaticocêntricas” (nos termos de CULICOVER & JACKENDOFF 2005)  não são suficientes, e que 
os planos mais profundos e mais amplos da interpretação textual (semântica e discurso) se fazem 
centrais no trabalho.  

◊ 

O conjunto dos trabalhos anteriores de descrição gramatical mostrou que o caminho mais 
interessante a ser seguido na elaboração de uma descrição gramatical do português deve partir de 
uma descrição sistemática das valências e da estrutura argumental dos verbos nos textos clássicos 
(conforme já iniciado em PAIXÃO DE SOUSA 2008D). Conforme o que foi exposto na seção 
anterior, o comportamento dos argumentos agentes nulos em relação à ordem de constutintes no 
Português Médio é a base da minha hipótese para a reanálise gramatical do Português Brasileiro. 
Em resumo, sugeri ali que os argumentos não-agentes em posição pré-verbal são interpretados 
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como sujeitos nesta mudança, alterando-se a grade temática dos verbos, com consequências para 
toda a sintaxe de codificação das relações argumentais. Aqui chamo a atenção para o fato de que 
construções com sujeitos não-agentes não são (naturalmente) inéditas no português antes dessa 
mudança. Ao contrário, como o estudo preliminar dos verbos parece mostrar, mesmo no 
Português Médio há uma flexibilidade de diáteses importante:  

(1)  Construções de sujeito agente: 

… e __  temperam as panellas dos seus manjares com ella 
… daquelle regimento de cavallaria auxiliar que um capitão general dissolveu  

 
(2) Construções de sujeito tema: 

... chuvas e virações, que temperam estas calmas 
… a Agoa forte dissolve alguma porção de ouro 
… e a sua maior parte nelle se dissolveo; 

Esses exemplos mostram que há verbos que se encaixarão em mais de uma lista – serão os 
chamados verbos de alternância. Neles, além de a grade temática ser variável, diferentes 
consituintes semânticos podem ser sujeitos sintáticos; assim, para {temperar} e {dissolver}, o 
sujeito é o argumento [ AGENTE ] quando este está presente na grade temática, e o argumento [ 
TEMA ] em outros casos. Assim, a construção de “Sujeito-Tema”, {[[NP]-tema]-SUJEITO > V}, 
é um fator já ativo na gramática do PM – o que, a meu ver, favorece a hipótese que estou 
propondo para a reanálise gramatical, pois o mecanismo de reanálise teria ido no caminho do 
“reaproveitamento” e estensão de uma estrutura já vigente na língua.  

Além disso, vamos observar também uma elevada incidência de construções {[NP]-tema > V }  
nas quais [NP]-tema não é o sujeito, mas sim um complemento fronteado (i.e {[[NP]-tema]-
OBJETO > V}). De fato, o que prevejo que será possível comprovar quantificadamente é que 
{[NP]-tema > V} (sendo [NP] sujeito ou objeto) é uma das construções mais recorrente nos 
textos do Português Médio – o que se explica pela atuação concomitante do alto índice de 
sujeitos nulos e da topicalização de NPs, somada à possibilidade de sujeitos-temas com verbos 
sem agente na grade temática (como temperar ou dissolver, em alguns usos). Essa elevada 
participação da construção {[NP]-tema > V}, {[NP]-tema} = Tópico, nos dados do Português 
Clássico é, para mim, a chave para a compreensão da emergência da gramática do PB.  

Com base nessas observações, os trabalhos nessa linha consistirão basicamente na construção de 
um catálogo de valências e de uma gramática de verbos, com o objetivo de fornecer a base para o 
desenvolvimento teórico desta pesquisa, e construir um quadro descritivo que possa ser útil para 
outras pesquisas em gramática comparada.  

II.3.3.2 Objetivos e Metas específicas - História e Historiografia da Língua 

Os estudos em História e Historiografia da língua, nas perspectivas da história social e da história 
das idéias, tem por meta fundamentar as hipóteses do Projeto quanto ao conjunto de processos 
envolvidos na “passagem” do Português Médio ao Português Brasileiro e ao Português Europeu.  
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A reflexão sobre a relação entre História e Gramática, nos meus trabalhos anteriores, é sugerida 
desde PAIXÃO DE SOUSA (2004), que apresenta considerações preliminares sobre as questões 
metodológicas trazidas, para as pesquisas no quadro gerativista, pelo trabalho baseado em 
documentação histórica. Em PAIXÃO DE SOUSA (2006), desenvolvi uma reflexão teórica mais ampla 
sobre as diferentes teorias da mudança da atualidade, tema que também foi muito trabalhado em 
três cursos de pós-graduação ministrados junto ao IEL-UNICAMP (“Linguística Histórica”, em 
2005 e 2006;  e “Seminário Temático em Lingüística Histórica”, 2007) e de diversas participações 
em exames de doutorado e mestrado, no mesmo contexto. Em 2008, em curso ministrado junto ao 
programa de pós-graduação em lingüística da FFLCH-USP, trabalhei o tema das teorias da 
mudança no século XI (“O pensamento Lingüístico do século XIX”).  

No prosseguimento dos trabalhos, o Projeto pretende combinar a linha da teoria da mudança 
proposta por KROCH (1989, 2001) no quadro gerativo, com a teoria de contato linguístico proposta 
por THOMASON & KAUFMAN (1994), compondo assim o quadro principal no qual as investigações 
serão desenvolvidas. Isso significa que precisarei colocar no centro das preocupações a 
compreensão da história social  (seguindo a idéia de Thomason & Kaufman de que é a sócio-
história que determina, no limite, os resultados do contato linguístico), e o estudo extensivo de 
grandes volumes de dados linguísticos (seguindo a idéia de KROCH, 1989, de que os padrões de 
frequência de ocorrência das construções nos textos escritos revelam reflexos de mudanças 
gramaticais). A compreensão da história social é primordial para a interpretação dos padrões 
estatísticos levantados nos textos, como também defende Kroch (especialmente em KROCH &  

TAYLOR 1993).  

Considerando-se, ainda, um dos casos de mudança envolvidos nos horizontes do Projeto – a 
formação do português do Brasil, cercada pelo contexto que descrevi mais acima em termos de 
registro documental – todo o trabalho de descrição e reflexão sobre a documentação direta 
remanescente precisará transcorrer em conjunto com o trabalho de reconstrução gramatical e com 
o trabalho de crítica historiográfica.  

Assim se delineia a busca por uma reflexão que possa unir História e Gramática no estudo do 
português dos anos 1400 a 1600.. Essa perspectiva sobre a Linguística Histórica, que delineei 
particularmente em PAIXÃO DE SOUSA (2006), determina a multiplicidade de olhares teóricos 
como fundante no trabalho da área: 

Os desafios para a Lingüística Histórica hoje, na sua dimensão de Lingüística, têm sido 
enfrentados sobretudo na procura pelo alargamento dos horizontes empíricos, e na 
absorção dos desenvolvimentos recentes das teorias da linguagem no que respeita a 
mudança lingüística. Mas há também desafios para a área na sua dimensão de Histórica: 
entre eles, o de uma atuação crítica, que busque um resgate das narrativas anteriores, 
repensadas a partir dos pontos de vista que se podem formar hoje. A partir dos desafios 
trazidos pelas abordagens temporais – em uma concepção complexa, dialética, plural da 
dinâmica do tempo – as perspectivas da própria lingüística podem sofrer transformações 
interessantes. Não pelo encontro de novas soluções – ao contrário, pela proposição de 
novos problemas. (PAIXÃO DE SOUSA, 2006:44) 
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O estudo da história das línguas, como todo estudo histórico, é feito de releituras e reinterpretações 
de narrativas anteriores; e essas narrativas ecoam e permeiam a todo o tempo as “novas” reflexões. 
Dessa forma, acredito que os diferentes conceitos de “Mudança”, em Linguística, estão ligados à 
diferentes conceitos de língua e de temporalidade, e trabalhar na conjunção desses conceitos é o 
centro das pesquisas sobre a história das línguas. Na prática das pesquisas, isso remete a uma 
postura teórica e metodológica multifacetada, como a que busco com este projeto.   

I.3.3.3 Objetivos e Metas específicos  - Documentação da Língua 

No que toca a linha de estudos da Documentação da Língua, o Projeto buscará constituir um 
conjunto razoável de registros da língua a em meio ao universo lacunar da escrita anterior ao século 
XX no Brasil, e refletir sobre o significado histórico desses registros para o estudo da língua.  

Nesse sentido, o trabalho no Projeto irá se beneficiar de experiências de pesquisas anteriores e seus 
resultados preliminares, principalmente no que refere aos trabalhos realizados entre 2004 e 2007, na 
forma do projeto de pós-doutorado “Memórias do Texto: Aspectos tecnológicos na construção de um corpus 
histórico do português”, conduzido junto ao Departamento de Lingüística do Instituto de Estudos da 
Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (PAIXÃO DE SOUSA, 2004[B]).  O projeto 
dedicou-se centralmente à renovação das bases computacionais e filológicas do Corpus Histórico 
do Português Anotado Tycho Brahe (http://www.ime.usp.br/~tycho/corpus), desenvolvendo uma 
técnica de processamento eletrônico que possibilita o recurso a um material empírico 
computacionalmente trabalhável e de alta qualidade filológica. A idéia inicial proposta em PAIXÃO 

DE SOUSA (2004[B]) foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Lingüística Computacional da 
Universidade de Bielefeld (graças a um convênio CAPES-DAAD), com resultados publicados em 
TRIPPELL E PAIXÃO DE SOUSA (2004) e TRIPPELL E PAIXÃO DE SOUSA (2006). Como resultado 
desses trabalhos preliminares, a técnica de edição de textos históricos eletrônicos em sua versão 
mais recente (publicada em PAIXÃO DE SOUSA, 2006[B]), será ser absorvida na ampliação futura do 
universo empírico de investigação.   

É de fato nessa linha que se concentra o plano de maior vulto desse Projeto em seus primeiros 
anos: a instalação de um grupo de pesquisas voltado à história da língua junto à junto à “Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin” (BBM-USP), no contexto do projeto Brasiliana USP. 

 



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  49  | 

I.4 Planejamento da Pesquisa 
O horizonte de trabalho previsto para a execução deste projeto é de longo prazo, 
compreendendo um período de oito anos (2008-2016), separados em dois ciclos de quatro anos 
marcados por diferentes focos de atividade.  

No primeiro ciclo (iniciado em 2008, e previsto para terminar em 2012), o foco dos trabalhos é a 
construção da base documental da pesquisa. A meta central é preparar o ambiente institucional, 
humano, tecnológico para o prosseguimento das pesquisas no segundo ciclo.  

No segundo ciclo (entre 2013 e 2016), o foco será a elaboração de trabalhos de descrição e 
análise linguística, fundados nesta documentação. A meta central é preparar uma reflexão teórica 
de fôlego e duas obras de referência sobre a língua portuguesa no período clássico.  

A sequência entre as metas é operacional, seguindo a idéia de que o primeiro ciclo prepare o 
ambiente humano e tecnológico para o desenvolvimento do segundo. Além disso, a experiência 
de pesquisa mostra que a elaboração de um trabalho de descrição gramatical nos moldes aqui 
propostos é um empreendimento lento. A divisão do Projeto em dois ciclos foi pensada portanto 
no sentido de organizar o fluxo dos trabalhos, e não reflete uma separação estanque das 
atividades ou das reflexões: o trabalho em cada ciclo irá percolar para o outro. Assim, mesmo ao 
longo do primeiro ciclo, serão realizados trabalhos de descrição gramatical – de fato, na esteira 
das atividades que já se desenrolam há alguns anos. A própria característica de longo prazo do 
trabalho de descrição gramatical, que já mencionei, reforça essa necessidade de iniciá-lo, ainda 
que de forma preliminar, já nos primeiros anos do projeto.  

Na seção II adiante, apresentam-se os resultados dos primeiros dois anos do projeto; em seguida, 
em III, o planejamento detalhado para os anos seguintes. 
 



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  50  | 

I.5 Referências Bibliográficas 
 

Berlinck, R.A . (2000) Brazilian Portuguese VS Order: a diachronic analysis. In: Mary A. Kato; 
Esmeralda V. Negrão. (Org.). Brazilian Portuguese and the Null Subject  Parameter. 1 
ed. Frankfurt/ Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 2000, v. , p. 175-195.  

Berlinck, R.A. (1989). A construção V SN no português do Brasil: uma visão diacrônica do 
fenômeno da ordem. Fotografias sociolingüisticas. F. e. Tarallo. Campinas, Pontes: 
95-112. 

Boxer, C.R. (2002).  O império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Companhia das 
Letras. 

Câmara Jr., J.M (1972). The Portuguese Language. (Trad. por Anthony Naro.) Chicago & 
London: The University of  Chicago Press. 

Cançado, M. 2005. Propriedades semânticas e posições argumentais. DELTA 21.1: 23-56. 

Castilho, Ataliba T. de (Org. 1998). Para a História do Português Brasileiro, vol. I, Primeiras 
Idéias. São Paulo: Humanitas 

Castro, I (2009). Vésperas Brasilianas. Comunicações ao VIII Seminário do Projeto Para a 
História do Português Paulista. São Pauo, Agosto,2009. 

Castro, I. (2004). “Introdução à História do Português”. Lisboa: Edições Colibri, 2004. 2a ed, 
2006. 

Cavalcante, S.R.O. (2006). O Uso de SE com Infinitivas na História do Português: Do Português 
Clássico ao Português Europeu e Brasileiro Modernos. Tese de Doutorado. Instituto 
de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. 

Cullicover, P. & Jackendoff, R. (2005). Simpler Syntax. MIT Press. 

Duarte, M. E. L. (em colaboração com Cyrino, S. & Kato, M.) (2000) Visible subjects and 
invisible clitics in Brazilian Portuguese. In: Kato, M. & Negrão, E. V. (orgs.) Brazilian 
Portuguese and the Null Subject Parameter. Frankfurt am Main: Madrid/Frankfurt: 
Iberoamerica/Vervuert.55-73 

Duarte, M.E.L. (1993) Do pronome nulo ao sujeito pleno: a trajetória do sujeito no português do 
Brasil In I. Roberts; M. Kato. (Orgs.). Português Brasileiro: Uma Análise Diacrônica. 
1.a ed. Campinas: Editora da Unicamp. 

Elia, S. (1979) A unidade lingüística do Brasil : condicionamentos geoeconômicos. Rio de Janeiro: 
Ao livro técnico.  

Ferreira, M. B.(2000) Sujeitos Nulos e Objetos Nulos no Português Brasileiro. Tese de Mestrado. 
Universidade Estadual de Campinas. 

Figueiredo e Silva, M.C. (1996). A Posição do sujeito no Português Brasileiro: Frases finitas e 
infinitivas. Campinas: Editora da Unicamp. 

Galves, C. & Galves, A. (1995). A Case Study of  Prosody Driven Language Change. From 
Classical to Modern European Portuguese. 20 

Galves, C. & Paixão de Sousa, M.C. (2005). Clitic placement and the position of  subjects in the 
history of  European Portuguese. Em T. Geerts, I. Van Ginneken & H. Jacobs (orgs.) 
Romance Languages and Linguistic Theory: selected papers from ‘Going Romance’ 
2003. John Benjamins, pp. 93-107.  



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  51  | 

Galves, C. (1998). Projeto Padrões Rítmicos, Fixação de Parâmetros e Mudança Linguística. 
Campinas, Unicamp. 

Galves, C. (2001).  Ensaios sobre as gramáticas do português. Campinas: Editora da Unicamp. 

Galves, C., Britto, H. & Paixão de Sousa, M.C. (2006). The Change in clitic placement from 
Classical to Modern European Portuguese: Results from the Tycho Brahe Corpus. 
Em: Journal of  Portuguese Linguistics, Vol 4 , n.1, Special Issue on variation and 
change in the Iberian languages: the Peninsula and beyond.   

Galves, C., Namiuti, C. & Paixão de Sousa, M.C. (2006). Novas perspectivas para antigas 
questões: revisitando a periodização da língua portuguesa. Em: A. Endruschat, R. 
Kemmler e Schäfer-Prieß (Orgs). Grammatische Strukturen des europäischen 
Portugiesisch: Synchrone und diachrone Untersuchungen zu Tempora, Pronomina, 
Präpositionen und mehr. Tübingen: Calepinus Verlag. 

Givón, T. (1983) Topic continuity in discourse: quantitative cross-language studies. Amsterdam: J. 
Benjamins.  

Guy, G. (1989) “On the nature and origins of  Popular Brasilan Portuguese”. Estudos sobre el 
Español de América y Linguística Afroamericana, Bogotá: Instituto Caro y Cuervom, 
pp. 227-245.  

Holm, J. (1987) “Creole influence on Popular Brazilian Portuguese”. In: Gilbert, Glenn (ed.). 
Pidgin and Creole Languages. Honolulu: University of  Hawaii Press, 406-429.  

Kato, M.A. &  Roberts, I. (1996) (orgs.). Português Brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas: 
Editora da Unicamp. 

Kato, M.A. & Negrão, E.V. (2000) (eds). Brazilian Portuguese and the Null Subject Parameter. 
Madrid/Frankfurt: Veruvet/Iberoamericana. 

Kroch, A. & Taylor, A. (1997).  Verb Movement in Old and Middle English: dialect variation and 
language contact. In: A.Van Kemenade & N. Vincent (orgs.), Parameters of  
morphosyntactic change, pp. 297-325. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kroch, A. (1989)– Reflexes of  grammar in patterns of  language change. Language Variation and 
Change, n. 1, pp.199-244. 

Kroch, A. (1994).  Morphosyntactic Variation. In: 30th annual meeting of  the Chicago 
Linguistics Society. Proceedings, v. 2, pp. 180-201. 

Kroch, A. (2001).  Syntactic Change. In: M. Baltin & C. Collins (orgs.), Handbook of  syntax . 
Nova York: Blackwell. 

Li, C. (1976) (ed). Subject and Topic. New York: Academic Press. 

Lightfoot, D. (1999). “The development of  language: Acquisition, change, and evolution”. 
Malden: Blackwell/Maryland lectures in language and cognition.  

Lucchesi, D. (1994) “Variação e norma: elementos para uma caracterização sociolingüística do 
português do Brasil”. Revista Internacional de Língua Portuguesa, 12, pp. 17-28.  

Lucchesi, D. (2001). O Conceito de Transmissão Lingüística Irregular. Projeto “Vertentes do 
Português Rural do Estado da Bahia”, 
<http://www.vertentes.ufba.br/conceito.htm>.  

Lucchesi, D. (2005). Grandes Territórios Desconhecidos. In Revista Lingüística – ALFAL. 
Volume 14. Disponível em <http://www.vertentes.ufba.br/alfal.htm> . 



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  52  | 

Martins, A.M. (1994).  Clíticos na história do português. Tese de Doutoramento. Lisboa: 
Universidade de Lisboa. 

Mattos e Silva, R.V. (2004). “Ensaios para uma sócio-história do Português Brasileiro”. São Paulo: 
Parábola. 

Melo, G. Chaves de (1946) “A Língua do Brasil”. Rio de Janeiro: Agir.  

Naro, A. & Scherre, M. (1993) “Sobre as origens do português popular do Brasil”. D.E.L.T.A., 
vol. 9, nº Especial, pp. 437-454.  

Negrão, EV. & Vioti, E. (2007) . Estratégias para promoção argumental nas sentenças do 
português brasileiro. Apresentação à V Abralin, 1 de março de 2007. Belo Horizonte: 
UFMG. 

Negrão, EV. (2000) O português brasileiro: uma língua voltada para o discurso. Boletim da 
Associação Brasileira de Lingüística (ABRALIN), Fortaleza, v. 25, p. 183-199. 

Paixão de Sousa, M.C. (2002a) Posição de sujeitos e colocação de clíticos em textos portugueses 
dos séculos 16 a 19. Comunicação ao II Seminário Integrado de Língua Portuguesa. 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Rio de Janeiro, outubro. 

Paixão de Sousa, M.C. (2002b). Diacronia da Inversão do Sujeito no Português Clássico . 
Comunicação ao IV Workshop do Projeto Temático Padrões Rítmicos, Fixação de 
Parâmetros e Mudança Gramatical. IEL, Unicamp. Campinas, agosto. 

Paixão de Sousa, M.C. (2002c). A Base de Dados Tycho Brahe: apresentação, e questões 
metodológicas. Comunicação ao I Workshop de Pesquisas em morfossintaxe: 
perspectivas históricas e minimalistas. IEL, Unicamp. Campinas, junho. 

Paixão de Sousa, M.C. (2003a). A colocação de clíticos do Português Clássico ao Português 
Europeu Moderno. Comunicação à Sessão Coordenada Clíticos na História do 
Português,III Congresso Internacional da Abralin. Rio de Janeiro, março. 

Paixão de Sousa, M.C. (2004a). Língua Barroca: Sintaxe e História do Português nos 1600. Tese 
de Doutorado. Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de 
Campinas. 

Paixão de Sousa, M.C. (2004b). “Posições do Sujeito no Português Clássico”. Trabalho de 
Qualificação de   Área. Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de 
Campinas 

Paixão de Sousa, M.C. (2006). Lingüística Histórica. Em: "Introdução às Ciências da Linguagem: 
Língua, Sociedade e Conhecimento". José Horta Nunes e Claudia Pfeiffer (Orgs.). 
Campinas, Pontes.  

Paixão de Sousa, M.C. (2006f). Padrões de Ordem Sujeito-Verbo do Português Médio ao 
Português Europeu Moderno. Comunicação ao V Encontro Nacional de Língua 
Falada e Escrita, Universidade Federal de Alagoas (UFA). Maceió, 22 de novembro 
de 2006. 

Paixão de Sousa, M.C. (2008b). “Proeminência à esquerda na diacronia do Português: inovação e 
continuidade”. Comunicação ao XV ALFAL - Congresso Internacional da 
Associação de Lingüística e Filologia da América Latina (Romania Nova), 2008, 
Montevidéu.  Libro de Resúmenes, Montevidéu : Imprenta Gega, 2008. v. 1. p. 332-
333.  

Perini, M.A. (2009) Estudos de gramática descritiva: As valências verbais. São Paulo: Parábola.  



Memorial                                                                                                                                                                          II. Projeto de Pesquisa 

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  53  | 

Pontes, E. (1987). O Tópico no Português do Brasil. Campinas: Pontes. 

Scheleicher, A. (1863). The Darwinian Theory and the Science of  Language. In E. F. Konrad 
Koerner (ed.), “Linguistics and Evolutionary Theory: three essays”. Amsterdam : 
John Benjamins, 1983. 

Silva Neto, S. da (1950). “Introdução ao estuda da língua portuguesa no Brasil.” 3ª Edição. Rio de 
Janeiro: Presença, 1976. 

Tarallo, F. (1996). Sobre a alegada origem crioula do português brasileiro: mudanças sintáticas 
aleatórias. In Roberts, Ian & Kato, Mary (orgs.), Português Brasileiro - uma viagem 
diacrônica. Campinas: Editora da Unicamp: 35-68.  

Thomason, S. and T. Kaufman (1994) Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. 
University of  California Press, Berkeley. 

Torres Morais, M.A. (1995).  Do português clássico ao português europeu moderno: um estudo 
diacrônico da cliticização e do movimento do verbo. Campinas: UNICAMP, IEL 
(Tese de Doutoramento). 

Torres Morais, M.A. (2001) Resenha. DELTA [online]. 2001, vol.17, n.1 [cited  2010-06-07], pp. 
155-168 . 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       

________________________________________________________________________________	  
Relatório Bienal para o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa  |  2008-2010  |  Maria Clara Paixão de Sousa  |  liv  | 

 


