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Descrição (Caracterização Básica do Projeto): O objetivo do projeto “Descrição, emergência e
convencionalização de construções modais na língua portuguesa” é estudar construções modais
constituídas por verbos, a fim de caracterizá-las na atual sincronia do português, e investigar, em
diferentes sincronias, os processos de mudança que levam à formação dessas construções.

Assume-se perspectiva construcional da gramática (CROFT, 2001; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013;
entre outros), aliada a princípios cognitivistas da linguagem (BYBEE, 2010). A construção, compreendida
como pareamento de forma e sentido/função (CROFT, 2001), é assumida como unidade de análise para
a descrição de padrões de uso na língua. O foco na descrição gramatical está na realização de
esquemas, na relação entre os elementos desse esquema e seu grau de vinculação. Importam as
regularidades de uso de padrões gramaticais modais. Para o estudo sobre desenvolvimento linguístico,
em perspectiva construcional, o projeto apoia-se na teoria da mudança construcional e da
construcionalização (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013).

Encontra a pesquisa apoio, ainda, nas propostas classificatórias da modalidade de Hengeveld (2004), de
Narrog (2012), e nos estudos sobre a mudança do campo modal (AUWERA; PLUNGIAN, 1998;
SWEETSER, 1990; BYBEE ET AL., 1994; TRAUGOTT; DASHER, 2002; NARROG, 2012; HATTNHER;
HENGEVELD, 2016; ZIEGLER, 2011; entre outros).

Interessam à análise padrões que se mostram produtivos para a expressão modal no português
contemporâneo, com verbos como dar, ter, ser, ver, além dos tradicionalmente reconhecidos como
modais (ter como, poder, dever).

Mais especificamente, objetiva-se apresentar uma descrição de expressões modais, no português
contemporâneo, que contemplará, conjuntamente, aspectos semânticos, morfossintáticos, pragmáticos,
estudar trajetos de emergência e de desenvolvimento dessas formas de expressão modal, identificar
micropassos de mudança que levam à construcionalização e que possibilitam sub-esquemas que dão
origem a valores modais.

A investigação examinará textos de língua escrita e falada, entre os séculos XIII e XX, provenientes do
Corpus do Português (FERREIRA; DAVIES, 2006) e poderá se servir de outros corpora.

Objetivos da pesquisa: O objetivo principal desse projeto é investigar a modalidade na língua
portuguesa, expressa por construções formadas por verbos, para além das formas canônicas,
buscando-se apresentar descrição dessas formas de expressão no português contemporâneo, e
compreender sua emergência e desenvolvimento, em perspectiva diacrônica. Os objetivos específicos do
projeto são: identificar formas de expressão modal não canônicas, padrões gerais de expressão modal e
de mudança linguística no campo modal; testar as hipóteses da teoria da mudança construcional e da
construcionalização (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013) para o campo modal; identificar e analisar
micropassos em que se dão mudanças construcionais e construcionalização no campo modal; identificar
os processos que conduzem à mudança formal e semântico-pragmática no campo modal (reanálise,
(inter)subjetivização; analogização; inferências pragmáticas); testar trajetos de desenvolvimento
semântico hipotetizados para o campo modal (TRAUGOTT; 1989; NARROG, 2012; HENGEVELD, 2017).

Aspectos teóricos e metodológicos: Considerando-se a proposta geral, estudar a emergência e o
desenvolvimento de construções modais e testar trajetos de desenvolvimento modal, será investigado o
padrão mais geral [V_X] em que V é preenchido por verbos como dar, ser, ter ou por perífrases como
poder ser ou ir ver. Com o desenvolvimento do projeto, é possível que surja a necessidade de ampliar a
investigação a outros verbos na posição V.

Dada a proposta de investigar padrões de expressão modal, de emergência e de desenvolvimento no
campo modal, é preciso considerar dados de diferentes sincronias de mais amplo possível. A escolha
recai sobre o Corpus do Português ( corpusdoportuguês.org.br) (FERREIRA; DAVIES, 2006), por ser
bastante vasto e, com isso, oferecer maior garantia na descrição dos usos. O Corpus do Português
possui mais de 45 milhões de palavras, distribuídas em diversos registros (oral, escrito – ficção,
jornalístico, acadêmico) entre os séculos XIII a XX. Desse modo, é possível analisar dados da língua
portuguesa dos três períodos normalmente considerados para a língua portuguesa: português arcaico
(século XIV e XV); português moderno (séculos XVI e XVII); e português contemporâneo (séculos XVIII a



XX). Considere-se,ainda, que o ambiente corpusdoportugues.org.br dispõe de ferramentas de busca que
auxiliam a identificação de dados.

A análise, qualitativa, será realizada a partir de critérios relevantes para a caracterização das construções
e para a descrição de micropassos de mudança linguística. Os parâmetros serão definidos pelas leituras
de textos teóricos que orientarão a compreensão do fenômeno em questão. Programas computacionais,
como o GOLDVARB, podem ser utilizados para controle de variáveis e para estimar frequência, em um
exame quantitativo que se soma ao qualitativo.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos: Nos termos indicados na seção “justificativa”,
espera-se que do projeto de pesquisa resultem achados que lancem luz sobre a área da modalidade, do
desenvolvimento modal e dos verbos auxiliares na língua portuguesa. Esses resultados serão
organizados em artigos científicos e participação em eventos científicos. Prevê-se, ainda, que, do projeto,
resultem orientações de iniciação científica e dissertações de mestrado.
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