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Etapas da apresentação

1. Introdução

• objeto de estudo e perspectiva adotada

• estudos norteadores

• alguns conceitos adotados: 
gramaticalização, metáfora e metonímia
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2. Tratamento dos dados

• sistematização

• exemplos de corpora e análise das 
ocorrências

3. Análise do processo de gramaticalização

• mapeamentos metafórico, metonímico e 
idiomatização

• expressões idiomáticas

• construções modais

• fatores que favorecem o processo
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Objeto de estudo

� A gramaticalização do verbo dar

� Muitos estudos já atestaram a existência de 
várias acepções do verbo dar, em especial, 
encontram-se em abundância estudos sobre 
seu papel como verbo suporte e como modal. 
O presente trabalho, baseado nos estudos 
desenvolvidos, pretende traçar o perfil de 
gramaticalização do referido verbo. 
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Estudos norteadores

� São vários os trabalhos que se debruçam 
sobre alguma faceta do verbo dar. Dentre os 
mais representativos e que aqui são usados, 
destacam-se:

• dar +oração INF [dá pra ganhar medalha de ouro] 
(SALOMÃO 2008; VELLOSO, 2007)

• dar + oração INF [ele deu pra me ligar] (GUEDES, 
2006)

• dar + X-ada, dar+X-da ( BASÍLIO 2007; 
GONÇALVES, 2008; SCHER, 2006)
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Perspectiva adotada

� Os resultados apontam para a pertinência 
dos estudos de gramaticalização e os 
conceitos de “metáfora” e “metonímia”, tais 
como tratados pela Lingüística Cognitiva, 
para caracterizar a gramaticalização do verbo 
dar.
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Gramaticalização

� Gramaticalização aqui é considerada como 
processo, pois buscamos identificar e analisar 
itens que se tornam mais gramaticais

� A análise é diacrônica:

• Corpus do Português

• NURC-RJ
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Gramaticalização

� São levados em conta os desenvolvimentos 
mais recentes da teoria que não se atêm 
somente a fenômenos monomorfêmicos. 
Atualmente, processos que levam em conta 
inferências pragmáticas do falante e o papel 
do discurso também são importantes para o 
entendimento da evolução de itens 
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Metáfora

� Na Lingüística Cognitiva, a metáfora é um 
dos mecanismos mais básicos de 
conceptualização do mundo. Entendemos 
conceitos mais complexos e abstratos em 
termos de alguns mais simples e concretos
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Metáfora

� A metáfora tem sido também objeto de 
estudo na gramaticalização, uma vez que se 
constitui de uma noção importante para o 
entendimento da abstratização dos itens

� Exemplos (Tempo é espaço):

• “Nós estamos chegando perto do Natal”

• “Nós já chegamos ao fim de maio”
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Metáfora

� Segundo Heine (1991 apud Gonçalves et ali.), 
“a metáfora envolvida na gramaticalização, 
diferentemente daquela relacionada às 
figuras de linguagem, seria pragmaticamente 
motivada e voltada para a função na 
gramática.”
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Metáfora

� A escala básica  proposta por Heine para 
processos cognitivos gerais se encontra 
abaixo:

Pessoa>objeto>processo>espaço>tempo>qualidade 
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Metonímia

� A metonímia consiste em um recorte da parte 
mais saliente de um item lexical, em termos 
de gramaticalização

� Nos fenômenos de gramaticalização, ela se 
confunde e se combina, muitas vezes, com a 
metáfora 
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Metonímia

� Muitas expressões fixas originam-se por 
processos metonímicos. Exemplo: 

• “(...) a entrada de serviço que dava na 
cozinha (...)”
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Sistematização dos dados

� Análise de ocorrências do corpus do português 

� ( www.corpusdoportugues.org)  e do projeto NURC-RJ

� Etiquetagem das sentenças de acordo com os rótulos 
definidos para dar. São eles: transferência de posse  (TP), 
construção com verbo suporte – transferência de posse 
metafórica (TPM), expressão fixa (EF), noção aspectual
(NA) -, construção modal ( CM)

� A etiquetagem foi manual
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Exemplos do Corpus do 

Português

• Transferência de posse: “(...) É este senhor que te quer dar uma 
esmola.”

• Transferência de posse metafórica: “(...) exemplos de tempos 
jônicos que se utilizam de esculturas como colunas podem nos dar 
uma noção de importância (...)”

• Noção aspectual : “Pouco mais tarde, o exército decidiu dar 
continuidade aos seus programas (...) ”

• EF: “Apesar de gregos e romanos não terem se interessado em dar 
um uso arquitetônico às escadas (...)”

• Construção modal: LOC: “dão o tom mais alto a fim de que todos 
possam dar o tom certo”
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Exemplos do NURC

• Transferência de posse: “(…) você pedia um lenço, ele dava um pano
de prato (…)”

• Transferência de posse metafórica: ”(…) porque eu dava aula
sábado o dia inteiro (…)”

• Noção aspectual: ”(…) em torno ali, gosto sempre de dar uma
olhada (...)”

• EF: ”(…) Não, a senhora tem que dar a volta, não sei que lá (…)”

• Construção modal: ”LOC: E deu pra sentir uma diferença” (CORPUS 

NURC) 
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Resultados do total de ocorrências no 
Corpus do Português
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“o processo de gramaticalização

implica um aumento de 

freqüência da forma candidata, 

um enriquecimento típico da 

idiomatização que está em 

curso e uma transformação 

formal, 

que opacifica a identidade dos 

elementos constituintes 

da construção originária.”

(VELLOSO, 2007: 40)

Categorias/Perío
do

Século 
XVIII

Século 
XIX

Século 
XX

TP 17 13 5

Construções com 
verbo-suporte 
(TPM, NA, EF)

82 67 77

Construções 
modais

0 19 14
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Resultados do total de ocorrências 

no NURC
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Categorias/Período Século XX

TP 15

Construções com verbo-suporte 
(TPM, NA, EF)

113

Construções modais 16
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� A amostra do NURC é menor do que a do século XX do 
Corpus do Português e os resultados são relativamente
proporcionais a essa diferença. Isto é, os dois corpora 
usados para este trabalho – um de fala e um de escrita -
atestam a mesma variabilidade e uma freqüência
aproximada de  tipos de ocorrências do verbo DAR. 

� A amostra NURC, no entanto, apresenta maior
variabilidade de construções, possivelmente por se tratar
de uma amostra da fala, em que há mais variabilidade e, 
por conseqüência, coloquialidade.

20

NURC x Corpus do Português



21

NURC x Corpus do Português
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NURC X Corpus do Português

Freqüência “dá pra” no Corpus do Português inteiro (45.000.000 de 

palavras). 
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� Análise dos processos de 
gramaticalização
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Distribuição da transferência metafórica 

nas amostras de 1700 e 1900 do Corpus 

do Português
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Mapeamento metafórico, 

metonímico e idiomatização

� Mapeamento metafórico ) Transferência de 
posse -> Transferência metafórica 

� Mapeamento metonímico )  Perspectivação
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Mapeamento metafórico, 

metonímico e idiomatização
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Expressões idiomáticas

1700 1990

“ser como as canas mohidas & 

remohidas; porque hão de dar 

conta não so’da suas almas” ( 

26- 17: Rosario:Frutas)

“Para dar conta dos trabalhos 

precisava montar um produtivo 

ateliê” (23- 19Ac:Br:Enc)

“os vassalos que não tem alma 

de que dar conta” (28- 17: 

Rosario: Frutas)

“não podendo dar conta do que 

ainda não é” (71 - 19Ac:Br:Enc)

“Mandava este chamar o Médico e 

depois de lhe dar conta do seu 

estado” (37- 17: Consciencia: 

academia

27

Expressões idiomáticas são, por definição, unidades gramaticais 

maiores que uma palavra, as quais são idiossincráticas de algum modo. 

(CROFT and CRUSE, 2004: 230)
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Expressões idiomáticas

� “Dar conta” obedece a padrões prototípicos de 
expressões idiomáticas: inflexibilidade; figuratividade; 
proverbialidade; informalidade; afeto”. (CROFT and
CRUSE, 2004: 230)

• “a parte de trás DAVA pro morro” ( ocorrência da 
amostra NURC) 

� processo metonímico de gramaticalização. 

� recorte de parte saliente ( mudança de estado ou 
causação) da semântica lexical do verbo dar .
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Construções modais

� Salomão (1990) afirma que a característica básica da construção 
habilitativa, exemplificada em (13) – [Æ] não dá [Æ] pra ensinar – é que o 
agente (do verbo dar) e o recurso não são especificados, como se pode ver 
no esquema abaixo:

� DOADOR -> RECEPTADOR

� NÃO ESPECIFICADO RECURSO

� NÃO ESPECIFICADO  - PARA ALCANÇAR

� Exemplos:

• 22) Ele deu pra escrever poesia (Salomão, 1990)

• (23) Ele dá pra escrever poesia

• Relação dativo – oração final (?) => extensão metafórica (?)

EH, AQUI VOCÊ OLHA E DECIDE.
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Construções modais

� Segundo Dias (ANO, 60), orações finais indicam 
propósito. Embora a oração subordinada modal –
que ainda não recebeu uma classificação aceitável 
(cf. Gorski, Martelotta) - não seja final, ela guarda 
marcas formais e traços semânticos da oração final 
prototípica. 

� Seria, possivelmente, o caso de se dizer então que a 
oração que acompanha o verbo dar em sua acepção 
modal codifica a modalidade em virtude de uma 
inferência pragmática que possibilita correlacionar 
propósito, possibilidade e futuridade. 
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Fatores que favorecem a 
gramaticalização do verbo DAR

� A perspectivação do significado básico de 
transferência de posse do verbo;

� A não-obrigatoriedade da presença do traço 
[+humano] no sujeito e no objeto;

� Transferência metafórica; 

� A variação da construção sintática: ditransitiva > 
transitiva> transitiva (com complementos 
oracionais)> dar +SV 

� Esquematização do verbo 
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Sobre gramaticalização

� Torrent (2007)  e Ferreira (2000) argumentam, em seus 
trabalhos, aquele parcialmente e esta, totalmente, a 
favor do uniformitarismo lingüístico, já que encontraram 
tokens abstratos e concretos do objeto de estudo em 
todas as sincronias do português estudadas e algumas 
até no latim.

� O nosso trabalho também evidencia isso, mas  a 
importância da freqüência e de um ambiente de 
ocorrência específico é que efetivamente atestam a 
gramaticalização. 

32



33

Referências bibliográficas

� BASILIO, M. M. P. . Construções morfológicas e construções lexicais: expressões VSN com DAR e 
FAZER. In: Congresso de Letras da UERJ - SG, 2007, São Gonçalo. Anais  do  CLUERJ  - SG.  Rio  de  
Janeiro  :  Botelho  Editora,  2007  Disponível  em: www.filologia.org.br/ivcluerj-
sg/anais/iv/completos/palestras/Margarida%20Basilio.pdf - Páginas Semelhantes, acesso em 
01/12/2008. 

� BYBEE,  Joan  (2003a).  Cognitive  processes  in  grammaticalization. In  Tomasello, Michael  (ed.)  
The New  Psychology of Language (Cognitive and Functional Approaches  to Language  
Structure).  Volume  2. Mahwah,  NJ:  Lawrence Erlbaum. 145-167.

� CALLOU, D. M. I. ; PORTELA, K. L. ; SERRA, C. ; AVELAR, J. O. . A dinâmica do específico e do 
genérico: o uso do artigo definido e construções existenciais. Veredas, Juiz de Fora, Editora UFJF, v. 
4, n. 2, p. 81-88, 2001. 

� CROFT, W. & CRUSE, D. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge 

� DIEWALD, Gabriele.2006. Context types in grammaticalization as constructions. Constructions SV1-
9/2006 (www.constructions-online.de:0009-4-6860,ISSN 1860-2010).

33



34

� GOMES, Nataniel dos Santos . Verbos leves: observações sobre o português do Brasil. SOLETRAS 
(UERJ), v. 4, p. 76-83, 2004. 

� GONÇALVES, M. A . A Construção de Duração no Português do Brasil . Revista Educação em 
Destaque, v.1, n.1, p. 1-16, 2008.

� MACIEL, J. W. Construções lexicais complexas constituidas com o verbo dar: processos metafóricos 
de construção de sentidos. Tese de doutoramento. Programa de Pós-Graduação em Lingüística e 
Língua Portuguesa. Universidade Federal da Paraíba, 2005.  

� MIRANDA, N. S. . Modalidade: o gerenciamento da interação. In: MIRANDA,N.S.; NAME,C.C.. 
(Org.). LING6UÍSTICA E COGNIÇÃO. JUIZ DE FORA: EDITORA UFJF, 2005, v. 1, p. 167-188. 

� VELLOSO, Monica. Um estudo da idiomatização da Construção Modal com o verbo dar no 
Português  do Brasil. Dissertação  de Mestrado.  Programa  de  Pós-Graduação  em Lingüística. 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2007.

� SALOMÃO, M. M. M. Construções Modais com dar no Português do Brasil: metáfora, uso e 
gramática. No prelo. 

� SCHER, A. P. . Nominalizações em ada, com o verbo leve dar em português brasileiro. Letras de Hoje, 
Porto Alegre, RS, v. 143, p. 29-48, 2006. 

34

Referências bibliográficas



35

� TORRENT, T. T. . A Gramaticalização das Construções Modalizadoras Herdeiras do Dativo com 
Infinitivo: evidências em favor da necessidade de empreender análises históricas nos estudos 
orientados pela perspectiva da Gramaticalização. Domínios de Lingu@gem, v. 1, p. 1-22, 2007.

35

Referências bibliográficas


