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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de investigar o fenômeno da mudança linguística no uso da 

construção “acontece que”. Com base no Funcionalismo (Linguística Centrada no Uso, 

doravante LCU), utilizamos os pressupostos teóricos dos modelos baseados no uso, dos 

processos cognitivos de domínio geral (BYBEE, 2010) e os mecanismos de gramaticalização 

(BYBEE, 2010; HEINE, 2002; HEINE E KUTEVA, 2007; HOPPER E TRAUGOTT 2003; 

TRAUGOTT, 2003). Buscamos identificar a mudança linguística da construção “acontece 

que” através de dados de uso, bem como analisar seus micropassos de mudança, através de 

três padrões de construções: padrão 1 referente ao uso origem da construção, com o verbo 

acontecer constituindo uma oração matriz; padrão 2 com presença de conector contrastivo e 

alteração de sentido do verbo; e padrão 3 com a formação da construção [Aconteceque], com 

função de operador argumentativo e focalizador. A pesquisa está pautada em perspectiva 

pancrônica, pois analisamos dados diacrônicos (do século XIV ao século XX) e observamos o 

uso da construção em dados da sincronia (Século XXI). Utilizamos o método misto para 

avaliar qualitativa e quantitativamente os dados coletados, visto que verificamos os contextos 

de uso da construção e buscamos comprovar seu uso a partir de dados estatísticos, além de 

verificar sua frequência. O corpus do trabalho é composto por textos da modalidade escrita, 

formal e informal, pesquisados e coletados nos bancos de dados da diacronia do Corpus 

Informatizado do Português Medieval (CIPM); Para uma História do Português Brasileiro 

(PHPB), da UFRJ; Domínio Público; e Corpus do Português; e do banco de dados da 

sincronia, especificamente do século XXI, do Corpus do Português. Com a pesquisa, 

comprovamos que ocorreu uma mudança de uso mais lexical (parte de uma oração 

subordinada) para uso mais gramatical (operador argumentativo) no uso de “acontece que”. 

Palavras-chave: construção; funcionalismo; gramaticalização; mudança linguística; 

processos cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work has the main goal of investigating the phenomenon of linguistic change in 

the construction "acontece que". Based on functionalist linguistics, this work is based on 

studies of domain-general cognitive processes (BYBEE, 2016), and grammaticalization of 

constructions (BYBEE, 2010, 2015; HEINE, 2002; HEINE E KUTEVA, 2007; HOPPER E 

TRAUGOTT 2003; TRAUGOTT, 2003). Its purpose is to identify language change of the 

construction “acontece que” and to verify the steps of change with the study of three models. 

The research takes place in a synchronic and diachronic perspective and we use the 

quantitative and qualitative method in order to evaluate the collected data, since it is analyzed 

the contexts of use and verified its use based on statistical data. The data of this work is 

composed by written texts, formal and informal, collected from the diachronic databases of do 

Português Medieval (CIPM); Para uma História do Português Brasileiro (PHPB), of UFRJ, 

Domínio Público e Corpus do Português; and synchronic databases of Corpus of Portuguese. 

During the research we found a change from a more lexical use (part of a subordinate clause) 

to a more grammatical. 

 

Keywords:  construction; functionalism; grammaticalization; language change; cognitive 

processes. 
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INTRODUÇÃO 

  

A interação entre indivíduos de uma mesma comunidade é realizada através de línguas 

naturais. De acordo com estudos funcionalistas, as línguas são mutáveis, essencialmente 

dinâmicas e a mudança é inerente às línguas. Segundo Martelotta (2011), a existência de 

variação e de mudança faz parte da natureza das línguas. Há o surgimento de construções 

alternativas em um mesmo período de tempo e também há a mudança de construções com a 

criação de novas construções a partir daquelas já existentes na língua.  

Ao observarmos a estrutura e o funcionamento da língua em situações reais de uso, é 

possível verificar que a língua não é usada da mesma maneira se compararmos um texto do 

século XVI com um texto do século XXI, por exemplo. Pesquisas no âmbito da mudança 

linguística nos mostram que a língua muda à medida que as necessidades dos usuários 

mudam. Essa mudança ocorre de maneira gradual, ao longo do tempo.  

Bybee (2010) compara a língua às dunas de areia uma vez que ambas possuem 

aparente regularidade de padrões em formato e estrutura, mas, ao mesmo tempo, contêm 

variação em todos os níveis, em gradiência, e mudam ao longo do tempo. 

 Um dos processos de mudança linguística proposto em estudos da linguística 

funcionalista norte-americana, a partir de 1970, é o fenômeno da gramaticalização.  Através 

desse fenômeno é possível buscar explicações sobre como e por que a língua muda e se 

desenvolve.  

Para Bybee (2015), a mudança criou a língua do passado e cria a língua do presente. 

Assim, estudar as mudanças linguísticas nos ajuda a identificar os fatores que as criam e nos 

ajudam a compreender o processo de sua evolução. Segundo a autora, o processo de 

gramaticalização é o momento em que novos itens ou construções gramaticais surgem a partir 

da mudança de uso de um item ou construção originalmente lexical, que passa a ser usado 

como um item gramatical. 

Com base em pressupostos da Linguística Centrada no Uso (doravante LCU), o 

objetivo principal desta pesquisa é apresentar os micropassos de mudança linguística da 

construção “acontece que”, através dos modelos baseados no uso e da teoria da 

gramaticalização.  
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O uso da construção “aconteceu que” apareceu durante a coleta dos dados. Para o 

presente trabalho focamos apenas no uso de da construção “acontece que”, como podemos 

observar no dado (1), abaixo, em que “aconteceu que” é introduzir o relato de um momento 

inesperado em que a mão da criança é atingida pelo fogo da tocha. 

 

(1) 

Santo Ambrósio nos relata que, por ocasião de um solene sacrifício oferecido aos deuses por 

Alexandre Magno, ao lado do soberano, um jovem pajem levava uma tocha. Aconteceu que, 

durante a cerimônia, a chama alcançou a mão da criança que, não se podendo livrar sem 

deixar cair a tocha, suportou a horrível dor sem nada dizer, no receio de indispor o soberano. 

“O respeito à majestade real, exclama santo Ambrósio, pôde triunfar da natureza até numa 

frágil criança.” Como não poderia o respeito à divina majestade levar a alma cristã a vencer 

todas as tentações, a suportar todos os males de preferência a ofender a Deus que está 

presente! 

 

A partir dos modelos baseados no uso, trabalhamos com os processos cognitivos de 

domínio geral chunking, analogia e categorização. E à luz da teoria da gramaticalização 

verificamos os mecanismos básicos de gramaticalização (Bybee, 2010) e aplicamos os 

contextos de mudança de Diewald (2006) na proposta de mudança de “acontece que”. 

O presente trabalho tem o objetivo de responder às seguintes perguntas: a construção 

acontece que” é um chunk? Funciona como operador argumentativo? Instancia o processo de 

gramaticalização por apresentar a mudança de um uso mais lexical (parte de uma oração 

subordinada) para um uso mais gramatical (operador argumentativo)? 

 Na presente pesquisa, buscamos identificar o processo de criação de uma nova 

construção, “acontece que”, a partir do uso de outras duas construções, com as representações 

abaixo: i) [(x vezes adjunto adverbial) acontece verbo  (y vezes adjunto adverbial) [que conjunção integrante + oração 

subjetiva]] e ii) [[X conector contrastivo [acontece que]focalizador]] conector contrastivo/focalizador]]. 

 Desta forma, propomos o estudo da mudança linguística da construção “acontece 

que”, com base nas duas construções apresentadas acima, até chegarmos à criação e uso da 

nova construção, com a seguinte representação: iii) [Aconteceque]operador argumentativo/focalizador. 

 Classificamos a representação A como padrão 1, a representação B como padrão 2 e a 

representação C como padrão 3 (gramaticalização). Fizemos esta divisão porque a proposta da 

presente pesquisa é observar a motivação da criação da nova construção, em micropassos de 

mudança, a partir da análise de dados diacrônicos. 

 É importante esclarecer que o uso origem de “acontece que”, com o verbo acontece 

como oração matriz seguida de conjunção que, integrando a oração encaixada a sua oração 
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matriz, também ocorre na sincronia do século XXI. Isso não significa que o uso de uma 

construção exclui as outras, mas as três construções podem coocorrer em determinada 

sincronia. 

A seguir, trouxemos três exemplos: o primeiro exemplo com uso da construção do 

padrão 1, o segundo com mudanças iniciais, representando o padrão 2, e o terceiro com uso da 

construção do padrão 3. O trecho (2) é datado do século XIV enquanto que trecho (3) foi 

escrito no século XX e o (4) no século XXI. Nestas ocorrências podemos observar, 

inicialmente, diferenças dos elementos linguísticos que são usados no entorno da construção, 

como a presença (exemplo 2) e ausência (exemplos 3 e 4) de adjuntos adverbias antepostos 

e/ou pospostos à construção “acontece que” e a presença do conector contrastivo mas 

(exemplo 3). 

 

(2)  

E,como quer que nós isto começassemos de fallar en como os reys devem poor 

as batalhas e depois tornamos a dizer como se as batalhas aviam de poor 

de poucos a muytos, diriam alguns que os reys non poderiam teer tam pouca 

gente en que esto pudesse cair en elles. E esto non se faz assi, ca 

muytas vezes aconteçe que os reys algU~as vezes pelejam con poucas 

gentes, mays, en esto assi dizer, non devem dar por ello muyto, ca, se as 

mays graves cousas som repairadas, 
Livro de Montaria – Século XIV (Corpus CIPM) 

 

(3) 

Quase que são só regras de bom senso e de um certo sentido de civilização. Mas os problemas 

embrulham-se porque as igrejas trazem sempre um sistema de regras de comportamento à 

mistura com a sua mensagem e à medida que lhes vai faltando o fôlego para explorar a 

mensagem, refugiam-se nas morais. Ora uma moral, em rigor, é secundária em relação ao 

conteúdo de uma mensagem mas acontece que, normalmente, o poder não tem o sentido do 

tempo e tem dificuldade em viver com uma perspectiva de vinte ou trinta anos à frente do 

nariz. Então, o que é que fazem? Quando as mensagens estão decrépitas e não conseguem 

esconder a sua completa inadequação à história real, é que se impõem morais apoiadas nas 

explicações mais grosseiras, mais contraditórias e mais grotescas.  

(Titulo: Os nos e os Laços. Autor: Antonio Alçada Baptista. 1985) 

 

(4) 

Certo dia, duas meninas estavam na cozinha. Depois de um tempo ouviu-se da sala um 

barulho de crianças brigando. A mãe correu para ver o que acontecia. As duas meninas 

brigavam por uma laranja. Só havia uma e as duas crianças estavam determinadas. Para 

resolver a situação, a mãe repartiu a laranja ao meio e deu cada metade a uma das meninas. 

Problema resolvido! Divide-se a fruta e cada uma sai com sua parte. Acontece que a metade 
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da laranja não satisfez nenhuma das crianças. Uma queria a casca da laranja para fazer um 

bolo, enquanto que a outra queria fazer um suco. 

 
http://www.comunicacaoetendencias.com.br/o-que-fazem-os-bons-negociadores  

 

 Além disso, em (4), a construção aparece em posição inicial com a função de 

introduzir uma nova informação contrária à informação anterior. Neste uso, o verbo perde 

propriedades lexicais de verbo pleno, pois não mais indica a realização de um evento em 

determinado tempo. 

 Nosso trabalho está dividido em quatro capítulos. No capítulo 1, especificamente nas 

seções 1.1. e 1.2, fizemos uma revisão da literatura referente aos conceitos de subordinação e 

integração de orações nas gramáticas de Rocha Lima (2011) e Bechara (2009) bem como no 

Funcionalismo; além da análise de estudos sobre os elementos presentes nas construções do 

padrão 1 e do padrão 2.  

 Para a análise da construção em seu uso origem como uma oração matriz, realizamos 

um estudo sobre orações encaixadas subjetivas, sobre o valor semântico do verbo pleno 

acontecer e sobre elementos linguísticos que são utilizados no entorno da oração matriz em 

dados diacrônicos.  

 Na seção 1.3 apresentamos os conceitos de operador argumentativo uma vez que nossa 

hipótese é de que a construção “acontece que” no padrão 3, funciona como um operador 

argumentativo de contrajunção além de acumular a função de focalizador contrastivo; e na 

seção 1.4, apresentamos os conceitos de foco sentencial, envolvendo informação nova, e de 

foco contrastivo, a fim de verificar essas funções no uso da construção [Aconteceque] no 

padrão 3. 

 O capítulo 2 refere-se aos pressupostos teóricos utilizados para a análise do objeto de 

pesquisa. Como estamos considerando nosso objeto de pesquisa como uma construção, na 

primeira seção do capítulo 2 (2.1), abordamos as concepções de Croft (2001), Goldberg 

(1995, 2006) e Bybee (2010) para definirmos o termo “construção”.  

 Na seção 2.2, apresentamos os pressupostos teóricos dos modelos baseados no uso de 

Bybee (2010), pautado na Linguística Centrada no Uso, para identificar os processos 

cognitivos de domínio geral envolvidos na construção “acontece que”. Dentre os processos 

trabalhados pela autora, selecionamos e discutimos os processos de chunking, de analogia e de 

categorização. 

  Na seção 2.3, discutimos os mecanismos básicos envolvidos no processo de 

gramaticalização segundo Bybee (2010), que são: de autonomia crescente, habituação e 
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generalização em novos contextos via analogia. Abordamos, também de acordo com Bybee 

(2010), os papéis da frequência, da composicionalidade e da analisabilidade na averiguação 

do processo de mudança da construção “acontece que”. 

 Na seção 2.3.1, fizemos uma exposição do conceito de gramaticalização mais clássica 

(Martelotta, 1996, Traugott, 2003; Heine 2002, 2003; Bybee 2003) e os parâmetros de 

mudança (extensão, dessemantização e decategorização), conforme estudos de Heine e 

Kuteva (2007). Propomos também o estudo de gramaticalização de Bybee (2010). Por fim, na 

seção 2.4.2, discutimos os estágios de mudança propostos por Heine (2002) e Diewald (2006), 

a fim de verificá-los nos micropassos de mudança da construção “acontece que”. 

 No capítulo 3, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na coleta e 

análise dos dados, caracterizmos a formação do corpus; e explicamos o uso da análise 

qualitativa e quantitativa, com o uso de programa estatístico. Em seguida, no capítulo 4, 

realizamos a análise dos dados, aplicando os estudos apresentados no capítulo da revisão da 

literatura e no capítulo dos pressupostos teóricos. Finalizamos o trabalho com a exposição dos 

resultados encontrados, nas considerações finais; e com as referências bibliográficas utilizadas 

durante a elaboração do trabalho. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO DA LITERATURA 

 

 No presente capítulo, realizamos uma revisão da literatura acerca de cinco tópicos que 

julgamos necessários para um melhor entendimento de nosso objeto de pesquisa. 

Considerando as três construções
1
 encontradas em nosso corpus, que envolve o objeto de 

pesquisa e, diante dos elementos presentes inicialmente encontradas nos dados, selecionamos 

os seguintes tópicos para discussão: 

 

 as orações encaixadas completivas (ou orações subordinadas substantivas); 

 o verbo acontecer;  

 os elementos vezes e mas;  

 a função do operador argumentativo; e 

 foco sentencial. 

 

 As orações subordinadas ou orações encaixadas aparecem nos dados da diacronia 

como uso da construção origem (a partir do século XIV), enquanto a construção com função 

de introdução de contra-argumento (padrão 3) tem seu início no século XX, quando apresenta 

maior frequência. 

 Pesquisamos, também, as definições do verbo acontecer em dicionários porque 

consideramos importante trazer o significado lexical do verbo para analisarmos os dados de 

uso da construção origem, em que verificamos o uso de verbo pleno.  

 Observamos a presença frequente do elemento vezes e buscamos motivações para seu 

uso dentro da construção do padrão 1. E, no padrão 2, verificamos o preenchimento de X pelo 

mas como o uso mais frequente. Por isso, trouxemos alguns estudos sobre o elemento mas.  

 Por último, apresentamos conceitos de foco sentencial, construção de foco contrastivo 

e também estudos linguísticos acerca de informação nova e informação dada. Definimos tais 

termos já que os mesmo são usados na análise de dados a fim de identificar a função da 

construção gramaticalizada. 

 

 

 

 

                                                           
1
  As três construções podem ser usadas concomitantemente. O uso de uma construção não elimina o uso de 

outra.  
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1.1 O conceito de subordinação 
 

  

 A presente pesquisa é pautada na mudança linguística da construção “acontece que”. 

Assim, buscamos dados da diacronia para identificar possíveis mudanças de uso. Podemos 

observar que o verbo acontecer em dados diacrônicos faz parte de uma oração matriz a qual 

tem seu sentido complementado pela oração encaixada, conforme a proposta das gramáticas 

sobre a subordinação. Assim, apresentamos os conceitos presentes nas gramáticas de Rocha 

Lima (2011) e Bechara (2009) na próxima seção. 

 

1.1.1 Subordinação nas gramáticas 
 

 As gramáticas, em geral, definem o processo de subordinação como o processo 

correspondente às orações complexas em que há uma oração principal e outras orações que 

são dependentes dela. De acordo com Rocha Lima (2011), a subordinação é composta por 

“uma oração principal, que traz presa a si, como dependente, outra ou outras. Dependentes 

porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal” (ROCHA LIMA, 

2011, p. 323).  

 Assim, essa dependência está no nível da sintaxe uma vez que as orações subordinadas 

são classificadas de acordo com as diferentes funções sintáticas que desempenham em relação 

à sua oração principal. Essas funções sintáticas equivalem às funções de um substantivo 

(oração subordinada substantiva), adjetivo (oração subordinada adjetiva) ou advérbio (oração 

subordinada adverbial).  

 Segundo Rocha Lima (2011), uma oração subordinada que cumpre função sintática de 

um substantivo pode ser classificada como oração subordinada substantiva 

 

 subjetiva, se desempenha função de sujeito do verbo da oração principal;  

 objetiva direta ou indireta, quando exercem função de objeto direto ou indireto do verbo 

da oração principal;  

 completiva nominal, quando cumpre função de complemento nominal de um termo da 

oração principal; 

 predicativa, se exerce função de predicativo do sujeito da oração principal. 

 apositiva, quando exerce função de aposto de um termo da oração principal. 
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 As gramáticas mais tradicionais não abordam questões sobre níveis semânticos e/ou 

pragmáticos entre as orações principais e as suas subordinadas, mas apontam que as orações 

subordinadas estabelecem uma relação de dependência sintática com a sua oração principal. 

Portanto, uma oração principal não existe sem sua oração subordinada e vice-versa. 

 Bechara (2009) propõe o termo hipotaxe no lugar de subordinação para tratar da 

relação de uma oração com função de um termo oracional inserido em outra oração maior. 

Segundo o autor, a hipotaxe consiste em “uma unidade inferior correspondente a um estrato 

superior poder funcionar num estrato inferior, ou em estratos inferiores. É o caso de uma 

oração passar a funcionar como “membro” de outra oração” (BECHARA, 2009, p. 47). No 

caso da oração substantiva, a oração subordinada está inserida na oração complexa, exercendo 

funções próprias de sujeito. 

 A subordinação é realizada a partir de dois instrumentos. O primeiro instrumento é 

uma marcação na oração que indica que “uma estrutura oracional de verbo flexionado 

funciona como membro de uma oração, e não como oração independente” (Bechara, 2009, p. 

47). O segundo instrumento deve indicar a função que tal estrutura exerce na oração 

complexa. Tal instrumento que representa a marca de subordinação da língua portuguesa é a 

conjunção integrante que. 

 Geralmente, as gramáticas definem a conjunção integrante como o termo responsável 

por interligar duas orações, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. Para Rocha 

Lima (2011) a conjunção integrante tem a função de encabeçar as orações subordinadas 

substantivas. Já para Bechara (2009), a conjunção integrante não simplesmente une duas 

orações, mas marca o “processo por que se transpôs uma unidade de camada superior (uma 

oração independente) para funcionar, numa camada inferior, como membro de outra oração” 

(BECHARA, 2009, p. 464). 

 Tratando-se especificamente da oração subordinada substantiva subjetiva, Bechara 

(2009) propõe que o verbo da oração principal está em 3ª pessoa do singular constitui uma de 

suas características. Além disso, as orações substantivas subjetivas geralmente apresentam 

algum dos seguintes aspectos:  

 

 verbo na voz reflexiva de sentido passivo; 

 verbo na voz passiva seguido de particípio; 

 verbos como “ser”, “estar” e “ficar” seguidos de substantivo ou adjetivo; 
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 verbos do tipo “parece”, “consta”, “ocorre”, “urge”, “importa”, “convém”, “dói”, “punge” 

e “acontece” (“Acontece que todos já foram punidos”) 

  

 Até aqui, expusemos a visão de dois gramáticos acerca das orações subordinadas. Na 

próxima seção, discutimos as propostas de estudos funcionalistas sobre integração de orações. 

1.1.2 Integração de orações na visão funcionalista 

 

 O funcionalismo define a linguagem como um instrumento de interação entre os 

sujeitos do discurso e, para tanto, tem como objeto de estudo os contextos concretos de uso de 

situações em que ocorre a comunicação entre indivíduos pertencentes a uma mesma 

comunidade linguística (Cunha, 2010). 

 Assim, a teoria funcionalista compreende uma análise linguística que, além de estudar 

aspectos estruturais e formais da língua, tem o objetivo principal de observar o funcionamento 

da língua através da interação social de indivíduos em uma situação real de comunicação. 

 A Linguística Centrada no Uso reúne pesquisas nos âmbitos da linguística funcional 

(Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson Joan Bybee, entre outros) e da linguística 

cognitiva (George Lakoff, Ronald Langacker, Adele Goldberg, William Croft, entre outros) 

(Cunha, 2010). 

 Essa vertente utiliza como parâmetros principais de análise de suas pesquisas a 

estrutura interna da língua (sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, inferência pragmática), 

contextos de interação que influenciam seu uso (sociolinguísticos e discursivos) e processos 

cognitivos que envolvem tal uso (frequência, analogia, reanálise e outros). Segundo Cezário e 

Cunha (2013), na LCU, “todos os elementos de novas construções gramaticais surgem do uso 

da língua em contexto e envolvem habilidades e estratégias cognitivas que também são 

mobilizadas em tarefas não linguísticas” (CEZÁRIO e CUNHA, 2013, p. 14).   

            Estudos funcionalistas relacionados à integração de orações reforçam o princípio de 

que a língua não é rígida, mas, sim, flexível.  Assim, novas propostas de classificações acerca 

da integração de orações são apresentadas, com relação às noções de coordenação e 

subordinação e, consequentemente, novas nomenclaturas e novos critérios para classificação 

de orações simples e complexas.   

           Assim como apresentado por Givon (1990), Carvalho (2004) considera insatisfatória a 

distinção entre coordenação e subordinação unicamente a partir da noção de (in)dependência. 
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Uma alternativa encontrada pelos funcionalistas é a substituição da dicotomia 

coordenação/subordinação por  

“uma tipologia mais elaborada de articulação de cláusulas, como é proposto, por 

exemplo, nos trabalhos de VAN VALIN (1984) e FOLEY e VAN VALIN 

(1984), que consideram encaixamento e dependência como parâmetros 

independentes e apresentam, em função desses parâmetros, mais tipos de 

processos de combinação de orações”. 

 

(CARVALHO, 2004, p.12) 

 

A proposta de Lehmann (1988) de classificação de orações é feita com base em seis 

parâmetros que mostram os diferentes níveis de integração de orações, combinado ao 

pressuposto de que são pautados através de um continuum. Tal proposta difere da proposta da 

tradição (Rocha Lima, 2011), a qual utiliza a clássica divisão de orações em dois grandes 

blocos: as orações coordenadas e orações subordinadas. Assim, a proposta de funcionalistas 

(Lehmann, 1988; Neves, 2000; Decat, 1993, 1999, 2004) consiste na existência de orações 

complexas dentro de um continuum marcado por três pontos: a parataxe, a hipotaxe e a 

subordinação (ou encaixamento). 

 Lehmann (1988) utiliza o referido continuum de integração de orações através da 

parataxe, hipotaxe e subordinação, estabelecendo relações de diferentes níveis de dependência 

e de integração, desde a não-dependência até a máxima integração. O autor define a parataxe 

como grau máximo de independência, a hipotaxe quando há dependência mas não há 

encaixamento e a subordinação quando há grau máximo de integração entre uma oração e 

outra.  

 Lehmann (1988) sugere seis parâmetros semântico-sintáticos com o objetivo de definir 

o processo de integração de orações: (i) degradação hierárquica da oração subordinada; (ii) 

nível sintático do constituinte ao qual a oração se subordina; (iii) dessentencialização da 

oração subordinada; (iv) gramaticalização do verbo principal; (v) entrelaçamento entre duas 

orações; (vi) grau de explicitude da oração. Na análise de nosso objeto de pesquisa, 

identificamos a ocorrência dos parâmetros de dessentencialização da oração subordinada e de 

gramaticalização do verbo principal.  

 A dessentencialização está relacionada à perda de características de oração. E o 

parâmetro da gramaticalização do verbo principal trata da transformação de verbos plenos 

com propriedades lexicais para verbos modais, auxiliares, afixos ou que passam a exercer 

função gramatical. 

 Então, para os funcionalistas, no lugar da coordenação, tem-se a noção de parataxe e, 

no lugar da subordinação, tem-se os conceitos de hipotaxe e de encaixamento. A parataxe, 
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segundo Rodrigues (2004), com base em Hopper e Traugott (1993, p. 172), é caracterizada 

por uma independência relativa, em que o  

“vínculo semântico é inferido pela relevância e pelo sentido que emerge da 

conjunção das duas, ou mais, cláusulas. Não há encaixamento de uma cláusula 

dentro de outra. Esse grupo é formado por orações coordenadas e justapostas, e, 

segundo os autores, a relação semântica entre esses entre elas se dá somente por 

inferência”. 

(RODRIGUES, 2004, p. 34) 

 

  A hipotaxe envolve interdependência entre as sentenças, definidas como núcleo e 

margem e o encaixamento trata da total dependência entre oração matriz e oração encaixada 

(Rodrigues, 2004). Assim, consideramos que a integração de orações, na proposta 

funcionalista, pode ocorrer de três maneiras: através da parataxe, da hipotaxe ou do 

encaixamento.  

 Halliday (1985) classifica as orações complexas a partir da interdependência entre 

elementos (palavras, sintagmas ou cláusulas), classificando-as em parataxe e hipotaxe. A 

parataxe refere-se à relação entre elementos de igual estatuto e a hipotaxe compreende a 

relação entre elementos diferente estatuto, existindo um termo dominante e seu dependente.  

 Carvalho (2004), com base nos estudos de Matthiessen e Thompson (1988), 

consideram a parataxe e a hipotaxe como tipos de combinação de orações, assim como 

Halliday (1985), e diferem a hipotaxe do encaixamento pois o último tipo são sentenças que 

“apresentam uma oração funcionando como constituinte de uma outra, as encaixadas (nas 

quais se inserem as sentenças completivas e as relativas restritivas)” (CARVALHO, 2004, 

p.13).  

 Assim como os autores citados anteriormente, Hopper e Traugott (1997) também 

sugerem o funcionamento da integração de orações através do continuum parataxe > hipotaxe 

> subordinação. Os parâmetros apresentados pelos autores para estabelecer o nível de 

integração dentro deste continuum são os parâmetros da dependência e do encaixamento. A 

integração de orações, na proposta de Hopper e Traugott (1997), tem início com a parataxe, a 

qual é caracterizada por uma independência relativa em que a disposição das orações está de 

forma justaposta ou coordenada ligada por conectivo, conforme quadro abaixo: 



23 
 

Quadro 1: Continuum de Hopper e Traugott (2003) 

 
 Fonte: Hopper e Traugott (2003) 

 

 No meio do continuum, está a hipotaxe que apresenta interdependência entre as 

orações, sendo uma o núcleo e outra a margem. Neste nível, uma das orações é relativamente 

dependente de outra. Por fim, temos a subordinação (ou encaixamento) quando há total 

dependência entre as orações matriz e subordinada. 

 As orações subordinadas são caracterizadas, principalmente, pelo grau de integração e 

de dependência entre a oração matriz e a oração subordinada. Dentro de um continuum de 

integração de orações, as orações subordinadas substantivas são as que apresentam grau 

máximo de integração e de dependência. Nestes casos, há um encaixamento da oração 

subordinada em sua oração matriz. Para Dik (1997), no encaixamento, uma oração é 

encaixada em outra na posição de argumento (complemento). Este fato ocorre nas orações 

subordinadas substantivas. 

 Decat (1993) critica o uso de sentenças isoladas em análises de pesquisas sobre 

coordenação e subordinação. Para a autora, tal uso gera um distanciamento do produtor do 

texto e do contexto comunicativo da qual fazem parte. No caso das orações subordinadas, é 

importante também verificar o tipo de relacionamento que as sentenças possuem entre si, seja 

de integração máxima por encaixamento, seja de modificação ou expansão pela hipotaxe. O 

estudo das orações complexas numa abordagem funcionalista tem o objetivo de  

“verificar a inter-relação entre configuração formal, gramatical, dos enunciados 

(forma) e o papel que eles exercem no discurso (função), tendo em vista a função 

comunicativa. Nas análises mais recentes, procura-se estabelecer a relação 

existente entre um enunciado antecedente e o discurso subsequente, 

considerando a função textual de coesão e contexto comunicativo em que o 

enunciado ocorre.” 

 (DECAT, 1993, p. 18) 

 

 Decat (1999) discute a noção de (in)dependência de sentenças a partir do parâmetro de 

unidade informacional (a ser discutido mais adiante). O encaixamento compreende as orações 

que fazem parte de uma mesma unidade informacional e que tem a função de argumento ou 
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de modificador (DECAT, 1999). A autora explica que “o fato de uma cláusula não poder 

constituir por si só um enunciado decorre de não ser ela uma unidade de informação.” 

(DECAT, 1999, p. 27). Já a hipotaxe compreende as orações que funcionam como adjuntos e 

formam unidades de informação a parte. 

 Neste sentido, as orações encaixadas se diferem das hipotáticas, e também das 

paratáticas, por se apresentarem como “um item lexical, funcionando como um argumento e, 

por isso, integradas estruturalmente em outra, a oração matriz, fazendo, com essa, parte de 

uma mesma unidade de informação” (DECAT, 2004, p. 80). 

 O presente trabalho utiliza a abordagem funcionalista na análise de orações 

encaixadas, observando seus funcionamentos, tanto da forma quanto da função da construção, 

em pequenas porções textuais que fazem parte de um contexto maior de interação-

comunicação, observando, então, o uso real da língua. 

 

1.1.3 Oração encaixada completiva: integração e dependência 

 

 Decat (1993) defende a proposta de que não existe um fenômeno único de 

subordinação, mas sim diferentes tipos de combinações entre orações de um enunciado, com 

base na análise da junção de diversos parâmetros nas orações, levando em conta sua função 

no discurso, e não somente nos níveis sentenciais.  

 Um parâmetro utilizado por Decat (1993) que auxilia na classificação de orações 

encaixadas é a noção de unidade informacional, utilizada por Chafe (1980). Nesta perspectiva, 

as unidades informacionais podem conter até sete palavras e podem ser identificadas pela 

entonação e pela pausa que as separa de outra unidade.  

 Uma unidade informacional possui toda a informação que pode ser manipulada pelo 

falante. Logo, uma oração matriz faz parte de uma única unidade informacional junto com sua 

oração encaixada. Neste caso, há uma dependência semântica, uma vez que há a necessidade 

de completar o sentido de uma oração em outra; e uma oração se integra estruturalmente em 

outra, com um alto grau de dependência sintática. 

 As orações encaixadas completivas (como são chamadas as orações subordinadas 

substantivas pelos funcionalistas) estão localizadas nos níveis máximos de integração e de 

dependência. Para Decat (1993), uma oração encaixada mantém um alto grau de dependência 

em relação a sua oração matriz e, por isso, recebe o termo “soldadura” como referência, 

sugerido por Bally (1944).  
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 Já segundo Braga (2001), no encaixamento “um dos juntos está encaixado no outro e a 

relação entre eles é parte-todo. O junto subordinado codifica informação de “fundo” e não 

pode ser especificado, independentemente, quanto à força ilocucionária” (BRAGA, 2001, p. 

6).  

 Neves (2000) considera as orações completivas como orações “encaixadas ou 

integradas em uma outra oração, considerada a matriz, ou principal, na denominação 

tradicional” (NEVES, 2000, p. 335) e são formadas por verbos no infinitivo ou em modo 

finito. Segundo a autora, as orações completivas são introduzidas pelas conjunções integrantes 

que ou se, e são equivalentes a um sintagma nominal e, por isso, possuem as características de 

um elemento nominal. Além disso, tais orações tem papel de argumento em relação à oração 

matriz e ocupam, preferencialmente, posição posposta à oração matriz nos casos das 

subjetivas. 

 Para Castilho (2010), os processos de combinação de sentenças não são binários nem 

unilineares, mas sim “ordenados em blocos que entretêm mais de um ponto de intersecção” 

(CASTILHO, 2010, p. 390). Essa ordenação pode ser representada pelo gráfico elaborado por 

Castilho (2010): 

 

Quadro 2: combinação de sentenças 

 

Hipotaticização adverbial 

Coordenação | ---------------------------|--------------------------------| Subordinação 

Correlação 

 
Fonte: Castilho (2010) 

 

 O autor define as orações subordinadas substantivas como sentenças em que uma 

oração está encaixada como constituinte oracional, o que instancia, algum tipo de 

dependência, já que o encaixamento ocorre no sintagma verbal e estabelece uma relação 

argumental com o sintagma verbal. A oração matriz é a sentença que contém o constituinte 

gerador da dependência.  

 Castilho (2010) também apresenta a proposta de que verbos da oração matriz estão se 

fundindo com a conjunção integrante que a acompanha, como por exemplo, as sequências de 

palavras “diz que” e “acho que”. Para ele, a sentença matriz expressa uma avaliação do 

conteúdo proposicional da subordinada substantiva: (i) asseverado; (ii) posto em dúvida; (iii) 
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considerado como uma ordem. De acordo com o autor, o conteúdo proposicional é enfatizado 

pelas classes da matriz, revelando um alto grau de adesão do falante em relação à proposição.  

 Ainda dentro da seção sobre subordinação, Castilho (2010) define como matriz 

apresentacional uma oração constituída por um verbo apresentacional monoargumental que 

figura na cabeça da sentença complexa. Dos verbos que representam esse tipo de matriz são 

os verbos acontecer e ocorrer. Ambos os verbos introduzem um estado de coisas ou um novo 

tópico no discurso (Castilho, 2010). Desta forma, a oração matriz possui a função de 

introduzir um novo tópico o qual apresenta um contra-argumento referente a algo que foi dito 

antes, contrapondo-se a um sintagma nominal ou parte anterior do texto. 

 Gonçalves et all (2009) dividem as orações subordinadas substantivas em tipos de 

predicados verbais, que são agrupados de acordo com seus diferentes valores semânticos com 

relação ao conteúdo da oração subordinada. Esses predicados constituem a oração matriz de 

um período complexo. Os predicados são divididos em: predicados de elocução; manipulação; 

volição; causativo; cognição e percepção; atitude; modalidade; avaliativos; acontecimento; 

metalinguístico; 

 Os predicados de acontecimento “indicam a ocorrência do estado de coisas expresso 

na sentença encaixada.” (GONÇALVES et all, 2009, p. 1038). Esses predicados são 

compostos geralmente pelos verbos acontecer, ocorrer, suceder e começar. Em predicados 

desse tipo é possível haver um “esvaziamento semântico dos predicados em favor de um uso 

argumentativo” (GONÇALVES et all, 2009, p. 1038).  

 Assim, há um acúmulo de função entre o papel de compor uma oração matriz que será 

complementada pela oração encaixada subsequente e o papel de introduzir um contra-

argumento. A oração matriz introduz “argumentos que se contrapõem a uma porção textual 

anterior, apresentando, desse modo, o mesmo funcionamento de um operador argumentativo 

de contrajunção” (GONÇALVES et all, 2009, p. 1030). 

 Observando dados do nosso corpus do século XXI, a construção [Aconteceque], 

correspondente ao padrão 3, tem a finalidade de introduzir um argumento contrário às 

informações que a antecedem, composta, diferentemente, das ocorrências classificadas como 

padrão 1. 

 Retomando o exemplo (2), abaixo, é um dado do padrão 1, em que o verbo acontecer 

exerce a função de verbo pleno, com seu sentido de acontecimento, formando uma oração 

matriz seguida da conjunção que, introduzindo a oração encaixada “os reys algU~as vezes 
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pelejam con poucas gentes”, e há dependência tanto sintática quanto semântica entre a oração 

matriz e a oração encaixada. 

 

(2) 

E,como quer que nós isto começassemos de fallar en como os reys devem poor 

as batalhas e depois tornamos a dizer como se as batalhas aviam de poor 

de poucos a muytos, diriam alguns que os reys non poderiam teer tam pouca 

gente en que esto pudesse cair en elles. E esto non se faz assi, ca 

muytas vezes aconteçe que os reys algU~as vezes pelejam con poucas 

gentes, mays, en esto assi dizer, non devem dar por ello muyto, ca, se as 

mays graves cousas som repairadas, as outras que non som todas ficam 

 

(Livro de Montaria. Século XIV) 

 

 

 Já no exemplo (5), temos o verbo acontecer integrado ao que, formando a nova 

construção gramaticalizada (padrão 3), que tem a função de introduzir uma nova informação 

com função de contrapor o que foi dito antes. O trecho (5) consiste de um comentário sobre a 

guerra entre França e Inglaterra. Para enfraquecer sua inimiga Inglaterra, o general da França 

decretou um bloqueio continental. Mas uma nova informação é dada que nega esse decreto. 

Tal informação é o fato de Portugal ser aliado da França em assuntos comerciais de compra e 

venda de mercadorias.  

 

 (05) 

A França, tradicional inimiga da Inglaterra, tinha um exército muito poderoso e era governada 

por um grande general, Napoleão Bonaparte, que não conseguia dominar a Inglaterra. 

Para enfraquecer a Inglaterra, desorganizando sua economia, Napoleão decretou o “Bloqueio 

Continental” , proibindo que os países da Europa comprassem os produtos ingleses. Acontece 

que, Portugal era aliado da Inglaterra, assim não podia aceitar o “Bloqueio” . Assim sendo, 

Napoleão resolveu invadir Portugal. 
http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-corte-portuguesa-no-brasil.html 

 

1.2 Elementos linguísticos das construções 

 

 Em textos do nosso corpus diacrônico, verificamos a ocorrência de adjuntos adverbiais 

com a presença do item vezes (“algumas vezes”, “muitas vezes”) usados junto ao verbo 

acontecer em seu sentido pleno (padrão 1). Também encontramos dados do verbo posposto à 

conectores contrastivos, como e, agora e mas (padrão 2), como podemos observar nos 

exemplos a seguir: 
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(6) 

Algumas irregularidades foram pegas, mas a maioria não foi pega. Caso queiram ler a 

entrevista em inglês escrevam no Google: Bernie Ecclestone in Cristian Horner, nas divisões 

inferiores já havia comentários de que Piquet usar truques nos seus carros e agora acontece 

que o GP de Cingapura onde o Piquet denuncia a Renault logo 2 meses depois de demitido o 

seu filho, disse que ia moralizar a F1, mas porque ele não denunciou a batida no mesmo dia 

que ocorreu o incidente…  

 

https://bandeiraverde.com.br/2010/05/05/por-que-o-povo-gosta-do-senna-e-detesta-o-piquet/ 

 

(7) 

Às vezes sinto uma necessidade de colocar tudo pra fora, mas não sou muito bom em falar o 

que eu sinto, parece que existe um bloqueio na comunicação oral, tenho quase certeza. E 

acontece que se você guarda sempre tudo pra você, você junta peso, lembranças, amarguras e 

decepções demais, e isso toma o seu tempo de uma forma que pode se tornar incontrolável. 

 

http://acreditenasestorias.tumblr.com/ 

 

(8) 

Luke, discordo de você nesse ponto. E olha, não sou, de verdade, lá muito feminista, muito 

menos engajada. Agora acontece que, aqui no Brasil, não existe a igualdade real entre 

gêneros - a simples distinção entre 2 pessoas no mesmo cargo, trabalhando o mesmo número 

de horas, com a mesma qualidade, terem salários diferentes porque uma delas pode engravidar 

e a outra não já é problemático. 

https://www.mdig.com.br/index.php?itemid=29223 

 

 Nesta seção, apresentamos, primeiramente, as definições de acontecer como verbo 

pleno que encontramos nos dicionários Houaiss (2009) e Aurélio (2010) e, depois, estudos 

linguísticos realizados por Castilho (2010) sobre os adjuntos adverbiais, mas especificamente 

o elemento vezes. Por fim, realizamos pesquisas relacionados ao elemento mas em trabalhos 

de Neves (2000) e Castilho (2010), pois esse foi o conector contrastivo mais frequente nos 

dados coletados. 

 A presença de tais elementos mencionados anteriormente pode ser verificada em 

dados diacrônicos do padrão 1 e do padrão 2. No uso da construção na sincronia do século 

XXI, encontramos a ocorrência de “acontece que” como operador argumentativo.  

 

1.2.1 O verbo acontecer  

 

 A construção “acontece que” é formada pela combinação do verbo acontecer 

(acontecimento) flexionado na 3ª pessoa do singular no presente do indicativo, e da conjunção 

integrante que. O fato de a conjunção integrante ser um indicador de orações subordinadas 
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substantivas nos leva a analisar o verbo acontecer como uma oração matriz, a qual selecionará 

uma oração argumento-predicado, exercendo função de sujeito. Pode-se observar, então, 

micro mudanças ocorridas na construção com o verbo acontecer, através do tempo. 

 Em dados do português sincrônico do século XXI (padrão 3), identificamos uma 

alteração no léxico do verbo acontecer, usado junto à conjunção integrante, instanciando 

valor de contraste. Por isso, buscamos as acepções do verbo acontecer a fim de compreender 

melhor seu uso em dados do padrão 1 (uso origem) e as diferenças de uso nos padrões 2 e 3. 

Selecionamos as definições do dicionário Houaiss (2009) e do dicionário Aurélio (2010) e 

reproduzimos nos quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3: Verbo acontecer em HOUAISS (2009) 

Verbo transitivo indireto e intransitivo:  

 

1- Ser ou tornar-se realidade no tempo e no espaço, seja por acaso, seja como resultado de 

uma ação, ou como o desenvolvimento de um processo ou a modificação de um estado de 

coisas, envolvendo ou afetando (algo ou alguém). 

“Aconteceu-nos o que ninguém esperava” 

“Acidentes acontecem” 

“O eclipse aconteceu na hora prevista” 

 

2- Ser objeto ou atenção, interesse, admiração, especialmente na vida social; fazer sucesso. 

“Aquela cantora aconteceu já do disco de estreia.” 
Fonte: Dicionário Houaiss, 2009, p. 38 

 

 Além das duas definições, o dicionário Houaiss propõe uma definição chamada de 

“gramática em uso”, a qual considera o verbo acontecer como “intransitivo, usado apenas na 

3ª pessoa e sujeito oracional posposto, geralmente contrasta ou nega o que foi antes 

declarado” (Houaiss, 2009, p. 38). O dicionário apresenta o seguinte exemplo de sentença: 

“Queria ir ao cinema, acontece que não tenho tempo.” 

 

Quadro 4: Verbo acontecer AURÉLIO (2010) 

Do latim contigescere. Verbo intransitivo: 

 

1- Suceder ou realizar-se inopinadamente. 

“Caso acontecesse o desabamento, sepultaria centenas de pessoas.” 

 

2- Passar a realidade; ocorrer; suceder, sobrevir. 

“Tudo aconteceu conforme planejado.” 

3- Ser ou constituir fato de importância na vida social, ou em outros âmbitos. 

“É uma revista em que só figura gente que acontece” 
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Verbo transitivo indireto 

4- Suceder, ocorrer. 

 

“Quando eu era capelão de S. Francisco de Paula ... aconteceu-me uma aventura 

extraordinária” (Machado de Assis, Várias Histórias, p. 23) 
Fonte: Dicionário Aurélio, 2010, p. 43 

 

 Observando o exemplo (09), podemos perceber que a construção “acontece que” não 

instancia nenhum das acepções presentes no dicionário Aurélio (2010). Ou seja, dentro da 

construção, o verbo não apresenta o significado de realização de um evento ou acontecimento, 

ou de algo tornar-se realidade. O verbo acontece, formando uma construção junto ao que, tem 

o novo papel gramatical/funcional de introduzir um argumento contrário ao enunciado 

anterior. Tal fato se assemelha somente à definição apresentada pelo dicionário Houaiss 

(2009), classificada como sendo de “gramática em uso”, como representado no exemplo (A) 

 

(09) 

Repare também, na frase acima, o uso da 2° pessoa do plural: Nós. A liderança sustentável 

exige distribuição de poder. Este estilo de liderança sabe reconhecer os seus pontos fortes e 

fracos. É por isso que o líder sustentável se cerca de pessoas qualificadas. Há um conto dos 

séculos passados que narra às histórias dos mensageiros dos reis. Para quem não sabe: os reis 

matavam os mensageiros que traziam más notícias. Acontece que os mensageiros não 

poderiam julgar previamente se a notícia era boa ou ruim. Com medo de morrer os 

mensageiros pararam de informar o Rei. Agora julgue você o restante da história. 

 

http://www.ideiademarketing.com.br/2013/04/05/as-vantagens-da-lideranca-sustentavel/ 

 

1.2.2 O elemento vezes  

 

 Nesta seção, falamos sobre adjuntos adverbiais aspectuais, especificamente sobre o 

uso do advérbio vezes, pois o mesmo foi encontrado em ocorrências de uso próximo ao verbo 

acontecer, rodeado de cotextos contrastivos, em dados do padrão 1. 

 Dentre as várias funções dadas para os adjuntos adverbiais, Castilho (2010) propõe 

como uma de suas funções a de predicação quantificadora. Predicação quantificadora “é o 

processo pelo qual se modifica a extensão classe-escopo, ou seja, sua propriedade para 

designar um conjunto de indivíduos.” (Castilho, 2010, p. 565). Os adjuntos adverbiais podem 

interferir na extensão das classes a que se aplicam, restringindo-a ou ampliando-a. 

 Castilho (2010) classifica os advérbios quantificadores em aspectualizadores 

semelfactivos e iterativos. Os iterativos podem ser subdivididos em escalares quando remetem 
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à duração, e vetoriais quando especificam pontos no eixo do tempo. O autor destina uma parte 

da seção de advérbios para os advérbios constituídos pelo item vezes.  

 Advérbios formados pelo item vezes respondem à pergunta “quantas vezes?” e a 

presença de vezes expressa a reiteração cíclica de eventos. Assim, advérbios com vezes 

pertencem à categoria dos vetoriais iterativos, podendo ser indeterminados quando não há 

especificação da quantidade de vezes, ou determinados quando há a presença de um item que 

apresenta a quantificação exata de um evento.  

 Para Rocha et all (2009), o conceito de adjunto é dado como sendo uma categoria que 

acrescenta expressões não projetadas pelo predicador e que adjuntos “não têm a capacidade de 

modificar a natureza categorial do elemento com que se juntam, mas apenas a de acrescentar 

camadas hierárquicas sobre tal categoria” (Rocha et all, 2009, p. 200). Quanto à sua posição, 

o adjunto possui certa liberdade de posição, podendo ser usado à direita ou à esquerda do 

sintagma verbal. 

 Rocha et all (2009) dividem a classe dos advérbios entre as seguintes funções 

semânticas: aspectuais, intensificadores, modalizadores e focalizadores. Os adjuntos 

aspectuais (já, ainda, sempre, normalmente, etc) indicam a “frequência com que um evento 

ocorre, indicam se o evento teve um ponto de culminância ou não etc” (Rocha et all, 2009, p. 

216) e ocupam, preferencialmente posições anteposta ou posposta ao verbo, ou ainda entre 

dois verbos.  

 Os adjuntos intensificadores apresentam domínio de modificação maior, os 

modalizadores expressam crença, opinião, expectativa e delimitam um ponto de vista de 

conteúdo ou de uma a asserção e os focalizadores têm foco sobre adjetivos, numerais, 

advérbios, etc. O item “vezes” se encaixa na classificação de adjuntos aspectuais, marcando 

frequência de eventos. 

 No exemplo do dado (10) abaixo, o uso de “algumas vezes”, após o verbo, marca a 

frequência cíclica, ou seja, expressa a repetição das ocorrências em que a pessoa esguarda 

(olha, observa) os acontecimentos de seu coração em seu castelo protegido. 

 

(10)  

Ora esta´ o coraçom em seu castello alto aseentado, bem fundado e cercado e bem guarnido 

de vitalhas e d’a´gua. Ora acontece algu~uas vezes que a pessoa esguarda o castello de seu 

coraçom, e vee-o tam fort(e) que se segura mais que rrazom, p(er) que caae em algu~ua 

nigllige^ncia; e assi algu~uas vezes o forte castello que a gram pena e trabalho do corpo foi 

edeficado em hu~a soo ora se p(er)de. 

(Castelo Perigoso. Século XV) 
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  Além do uso do adjunto adverbial aspectual para evidenciar a quantidade de 

repetições de um evento, no padrão 1 há marcação de contraste através do cotexto. Isso pode 

ser verificado no dado (10), ao observarmos aquilo que foi informado a partir da informação 

expressa pelo acontecimento, em relação ao enunciado anterior. Neste exemplo, o primeiro 

enunciado afirma que o castelo é bem seguro. O segundo enunciado apresenta a informação 

que, de tanto observar os acontecimentos do coração, a pessoa acaba por cair em negligência e 

se perde. 

 

1.2.3 O elemento mas  

 

 O elemento mas pode ser classificado como conjunção, conectivo textual ou operador 

argumentativo. Neves (2000) o considera como uma conjunção coordenativa que marca 

relação de desigualdade entre os segmentos coordenados e coloca o segundo segmento como 

diferente de alguma forma do primeiro segmento. Ou seja, a conjunção mas expressa relação 

de valor contrastivo entre os segmentos coordenados por ele. 

 Os segmentos coordenados por mas podem ser sintagmas, orações ou enunciados. A 

autora afirma que dois sintagmas nominais só podem ser coordenados pelo mas se o segundo 

negar o primeiro. Sobre a coordenação de enunciados, ambos devem ter o mesmo estatuto 

sintático.  

 Segundo Neves (2000), quando empregado em início de enunciado, ou seja, início de 

turno, o mas introduz uma informação com orientação argumentativa contrária ao que foi 

informado antes, e não elimina o enunciado anterior mas se contrapõe a ele; ou elimina, de 

certo modo, o enunciado anterior. Assim, há o valor de contraposição. 

 A autora divide os valores semânticos do mas em: contraposição em direção oposta 

marcando: contraste, compensação, restrição ou negação por inferência; contraposição na 

mesma  direção, apresentando argumento superior; contraposição em  direção independente, 

quando é enunciado um argumento ainda não considerado; e eliminação, quando a oração 

iniciada pelo mas elimina o enunciado anterior, que pode ou não ser substituído. 

 Castilho (2010) classifica o mas, primeiramente, como uma conjunção coordenativa 

contrajuntiva que conecta um termo a outro, sendo que o segundo termo “contraria as 

expectativas geradas no primeiro, ou, em outros termos, essa conjunção é um bloqueador da 

aposição do segundo segmento ao primeiro.” (CASTILHO, 2010, p. 351).  
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 Ainda, o autor classifica o mas também como conectivo textual ou como operador 

argumentativo. Quando usado como conectivo textual, exerce a função de unir unidades 

discursivas. E quando usado como operador argumentativo, o mas altera o eixo da 

argumentação, funcionando de forma semelhante ao operador argumentativo embora. Ou seja, 

ambos opõem argumentos de perspectivas distintas. 

 Com relação às propriedades semântico-sintáticas, o autor divide a conjunção mas em 

valores inclusivo/aditivo, e contrajuntivo, unindo segmentos negativos, ou unindo segmentos 

afirmativos. No primeiro caso, o valor inclusivo consiste na soma de sintagmas ou de 

constituintes de sintagmas “sem que o segmento por ele introduzido se contraponha ao 

conteúdo do segmento anterior” (CASTILHO, 2010, p. 353).  

 No segundo caso, “o segmento negado pode preceder ou seguir o item mas” 

(CASTILHO, 2010, p. 353), podendo conter negações explícitas através de prefixos negativos 

ou pelo advérbio “não”. No terceiro caso, a conjunção une argumentos afirmativos e, por isso, 

o valor contrajuntivo é concentrado na conjunção mas, a qual adquiriu traços de negação do 

advérbio “não” através da metonímia. Quando usada com valor inclusivo, a conjunção “tem 

seu escopo à direita, ligando expressões da esquerda para a direita. Enquanto operador 

argumentativo de contrajunção, mas tem seu escopo à esquerda, ligando constituintes da 

direita para a esquerda, contrapondo o segundo segmento ao primeiro” (CASTILHO, 2010, p. 

354). 

 Outros autores como Pezzati e Thomazi (2008) consideram o mas como conjunção 

adversativa que expressa contraste entre duas orações. As autores explicam que 

“O efeito de contraste que as conjunções adversativas “mas” e “ só que” 

estabelecem entre os segmentos A e B resulta de uma quebra de expectativas que 

será variavelmente percebida como negação, desigualdade, contrariedade, 

rejeição, não realização de uma relação de causa e efeito ou curso inesperado de 

evento.”  

 

(PEZZATI & THOMAZI, 2008, p. 919) 

 

 Há, ainda, autores que categorizam o item mas como um operador argumentativo. 

Ducrot (1980) e Koch (1990, 1992 e 1996) consideram o mas como operador argumentativo 

de oposição por excelência, pois, em nível textual, orienta o interlocutor para conclusões 

contrárias ao que foi dito em enunciado anterior em relação ao novo enunciado.  

 O operador argumentativo de contrajunção tem a função de introduzir novo enunciado 

que se contrapõe ao anterior, com orientações argumentativas distintas “devendo prevalecer a 

do enunciado introduzido pelo operador mas” (KOCH, 1990, p. 73). 
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 De acordo com os estudos de Ducrot (1980) e Koch (1996), o operador argumentativo 

mas coordena dois elementos semânticos, p e q, acrescentando-se duas ideias: a) que existe 

uma conclusão r que se tem clara na mente e que pode ser facilmente encontrada pelo 

destinatário sugerida por p e não confirmada por q, isto é, que p e q apresentam orientações 

argumentativas opostas em relação a r; e b) que a força de q contrária a r é maior que a força 

de p a seu favor, o que faz com que o conjunto p mas q seja orientado no sentido de não~R. 

 Logo, com o uso do operador argumentativo mas “o locutor introduz em seu discurso 

um argumento possível para uma conclusão R;  logo em seguida,  opõe um argumento 

decisivo para a conclusão contrária (não~R)” (KOCH, 1992, p. 36). Além disso, o uso do mas 

possui a estratégia argumentativa do suspense. O suspense ocorre pois o mas é utilizado 

quando tudo aquilo que foi informado antes faz com que venha à mente do interlocutor a 

conclusão R para depois, com o mas, introduzir o argumento ou conjunto de argumentos que 

irá levar a conclusão não~R.  

 Longhin (2002) discute a proposta de análise feita por Lakoff (1971) em que a 

conjunção mas é analisada a partir de dois sentidos: oposição semântica e quebra de 

expectativa. Na visão de Lakoff (1971) o “mas” de oposição semântica “une duas sentenças 

que, embora independentes, são semanticamente contrastivas” (LONGHIN, 2002, p. 110) 

enquanto que o de quebra de expectativa “equivale a casos em que não há um contraste direto 

entre as sentenças, este deriva da atitude do falante” (LONGHIN, 2002, p. 110).   

 Para analisar o mas com sentido de quebra de expectativa, Lakoff (1971) utiliza a 

noção de pressuposição uma vez que é preciso recuperar uma informação pressuposta para 

verificar a expectativa que será quebrada pela nova informação. Utilizando o exemplo de 

Longhin (2002) “João é um republicano, mas é honesto”, a autora explica que  

“é preciso recuperar a informação pressuposta, de que os "republicanos são 

desonestos" ou "para todo x, se x é republicano, x não é honesto". Por essa regra, 

deduzimos que "se João é republicano, então ele não é honesto". E é exatamente 

esta a expectativa que está subjacente e que é quebrada com o uso de MAS.” 

(LONGHIN, 2002, p. 110). 

 

 

 Para pesquisas feitas a partir de análises baseadas no uso, o trabalho de Lakoff (1971) 

sobre o mas destaca a importância do papel do contexto para analisar o uso de tal conjunção, 

visto que há a possiblidade de haver ambiguidade entre seus dois sentidos de uso, o de 

oposição semântica ou o de quebra de expectativa. 

 No dado (11), referente ao padrão 2, temos um exemplo de uso de “acontece que”, que 

é, geralmente, antecedido pela conjunção mas.  
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(11)  

Apresentou-se em casa de D. Emília e pediu a mão de Aurélia, que lhe foi concedida. V ao 

saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus 

planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa idéia, cogitou no 

modo de não perder a partida. A única idéia que lhe ocorreu foi de expediente banal; mas 

acontece que são estes precisamente os que surtem melhor efeito quando se trata de assuntos 

que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via 

Seixas à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina, apontada entre as elegantes da Corte. 

Para o nosso jornalista fora inqualificável grosse-ria, encontrar-se com uma senhora bela e 

distinta, sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admi-ração.  

(Título: Senhora. Autor: José de Alencar) 

 

 Observamos, através do dado (11) que o mas cumpre a função de introduzir uma nova 

informação com caráter contrastivo. Nossa hipótese, para dados como este do padrão 2, é que 

o verbo acontecer junto à conjunção integrante tem o papel de focalizar a informação nova ou 

parcialmente nova, que é introduzida por “mas acontece que”. 

 Já no exemplo (12), do padrão 3, o jornalista cita o modelo do carro e a placa e, em 

seguida, usa a construção “acontece que”, sem o mas, para contrastar, através da explicação o 

fato inesperado, inconcebível da informação. 

 

 (12) 

Segundo informam testemunhas macauenses, o ex-secretário Chico Paraíba circula pela cidade no 

Renault Sandero de placa NNQ 7734.  Acontece que este carro está registrado no nome justamente de 

José Romildo da Cunha.  Quer dizer: o secretário de cultura do município dirigiria carro que está em 

nome de um dos seus maiores fornecedores e envolvido nas investigações da Operação Máscara 

Negra: http://www.detran.rn.gov.br/servicos/consveiculo.asp?PLACA=NNQ7734&amp;RENAVAM

=335428584 

Além disso, dizem as mesmas testemunhas, que o ex-prefeito Flavio Veras, que teve sua Discovery 

bloqueada pela justiça, circula com ela até hoje nas ruas da cidade. 
 

  

http://www.cartapotiguar.com.br/2013/05/08/operacao-mascara-negra-ex-secretario-de-macau-dirige-veiculo-

em-nome-de-investigado/ 

 

1.3 Função de operador argumentativo 

 

 Nosso objeto de pesquisa, a construção “acontece que”, apresenta a função de 

introduzir um enunciado com informações novas opostas às informações dadas em 

enunciados anteriores, formando parte de um texto maior. Observamos, assim, 

comportamento de um operador argumentativo no uso de tal construção.  

 Para suporte teórico sobre tal elemento, utilizamos a vertente da Linguística Textual, 

mas especificamente os trabalhos de Koch (1992, 1996), em interface com a Linguística 

http://www.detran.rn.gov.br/servicos/consveiculo.asp?PLACA=NNQ7734&RENAVAM=335428584
http://www.detran.rn.gov.br/servicos/consveiculo.asp?PLACA=NNQ7734&RENAVAM=335428584
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Centrada no Uso. A Linguística Textual estuda o texto em perspectiva interacional e o uso da 

língua como interação social em um determinado contexto. Segundo Koch (2004), a essa 

vertente linguística considera o texto como 

“a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se 

comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que 

só podem ser explicados no interior do texto. O texto é muito mais que a simples 

soma das frases (e palavras) que o compõem: a diferença entre frase e texto não é 

meramente de ordem quantitativa; é sim, de ordem qualitativa.” 

 

(KOCH, 2004, p.11). 
 

 Nesta seção, discutimos estudos relacionados ao papel da argumentação na linguagem 

e ao uso do operador argumentativo a fim de nos auxiliar na análise dos dados, pois 

observamos que a construção “acontece que” cumpre a função de orientar a interpretação do 

leitor a partir da apresentação de novas informações, com base em determinadas intenções do 

produtor do texto
2
. 

 Koch (1996) define que a interação social é caracterizada fundamentalmente pela 

argumentatividade. A linguista afirma que “ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso 

no sentido de determinadas conclusões consiste o ato linguístico fundamental, pois a todo e 

qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo.” (KOCH, 1996, p. 

19) 

 Assim, através da argumentatividade, o indivíduo utiliza a língua como meio de 

interação, além de realizar avaliações, julgamentos, críticas, ou seja, formam juízos de valor 

(KOCH, 1996, p. 19). Além disso, por meio do discurso, há a tentativa de influenciar o 

comportamento do outro ou compartilhar determinadas opiniões. Por isso, é possível 

estabelecer relações discursivas entre enunciado e enunciação, relações estas chamadas de 

ideológicas ou argumentativas. Nas palavras da autora, em tais relações discursivas estão 

presentes  

 

“os aspectos relacionados à intencionalidade do falante, a sua atitude perante o 

discurso que produz, aos pressupostos, aos jogos das imagens recíprocas que 

fazem os interlocutores um do outro e do tema tratado, enfim, todos os fatores 

implícitos que deixam, no texto, marcas linguísticas relativas ao modo como é 

produzido e que constituem as diversas modalidades da enunciação.”  

(KOCH, 1996, p. 32) 

 

                                                           
2
 Devido ao objeto da pesquisa ser constituída de textos na modalidade escrita, o termo “produtor do texto” 

corresponde ao falante do discurso. 
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 As relações discursivas possuem caráter pragmático uma vez que são subjetivas, ou 

seja, “dependem das intenções do falante, dos efeitos a que este visa ao produzir seu 

discurso.” (KOCH, 1996, p.33). Em todo texto, estabelecem-se novos tipos de relações 

argumentativas. Dependendo da intencionalidade do autor do discurso, um texto pode ser 

formado por tipos de relações argumentativas que indiquem opiniões, explicações ou 

justificativas sobre fatos citados em enunciados anteriores. Segundo a autora, o encadeamento 

de enunciados dá origem ao texto.  

 As relações discursivas ou argumentativas podem ser verificadas através de uma 

gramática textual ou macrossintaxe do discurso. Koch (1996) explica que  

“encadeando-se uns sobre os outros, de acordo com as intenções do falante e, por 

consequência, com o sentido que se pretende dar ao discurso, os enunciados 

trazem em seu bojo relações de ordem pragmática, que se revelam, na maioria 

das vezes, através dos operadores do discurso - ou operadores argumentativos - 

os quais, por meio desse encadeamento, estruturam os anunciados em um texto 

verbal linear.”  

(KOCH, 1996, p.33) 

 Seguindo o pressuposto defendido por Ducrot (1980), Koch (1996) afirma que o uso 

da linguagem é inerentemente argumentativo. Todo enunciado apresenta orientações na 

sequência do discurso que determinam os encadeamentos possíveis com outros enunciados. 

Desta forma, os enunciados têm a característica de orientar o interlocutor para certos tipos de 

conclusões. 

 Nas gramáticas das línguas existem morfemas que são responsáveis por estabelecer as 

relações discursivas entre os enunciados (KOCH, 1996). Tais morfemas são chamados de 

operadores argumentativos e discursivos. As relações discursivas são responsáveis pela 

estruturação dos textos, que, por sua vez, são formados a partir de encadeamentos de 

sucessivos enunciados. Os encadeamentos são realizados por operadores argumentativos. 

 Koch (1996) define operador argumentativo como um elemento gramatical que indica 

a posição argumentativa dos enunciados. Além disso, o operador argumentativo é responsável 

pela estruturação de enunciados de um texto através de encadeamentos sucessivos. Assim, 

elementos linguísticos que têm o papel de encadear parágrafos de um texto são chamados de 

operadores argumentativos. 

 De acordo com a autora, o operador argumentativo apresenta as seguintes 

características: (i) conecta duas enunciações sucessivas, ou seja, dois atos de linguagem 

diferentes; (ii) introduz o segundo enunciado por intermédio de sua relação com o primeiro; e 

(iii) encadeia enunciados estruturando-os em texto, isto é, constituindo um discurso. 
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 Para a elaboração de um texto, seja ele pertencente à modalidade escrita ou falada, a 

presença de alguns elementos da categoria gramatical, ou seja, de propriedade apenas 

funcional, é fundamental para estabelecer a coesão e a coerência de informações que serão 

transmitidas com um propósito comunicativo do seu locutor para seu interlocutor. 

 Através de elementos gramaticais, é possível conectar informações entre enunciados a 

fim de fazer ou manter ligações entre algo que foi informado antes e o que será informado na 

sequência do discurso. Essas ligações podem ter diferentes valores pragmáticos, a depender 

do operador argumentativo, do contexto em que estiver inserido ou ainda da intenção 

comunicativa do usuário da língua ao fazer uso de um determinado tipo de operador 

(MARTELOTTA, 1996).  

 O usuário da língua pode fazer uso de alguns elementos disponíveis na língua como 

conjunções, marcadores discursivos e operadores argumentativos. O operador argumentativo 

é um conector frequentemente estudado por diversas abordagens linguísticas (Linguística 

Textual, Funcionalismo, Análise do Discurso, Pragmática). Segundo Martelotta (1996), 

operadores argumentativos são 

 
“elementos que, além de desempenhar funções de caráter basicamente 

gramatical, dão uma orientação argumentativa ao discurso. São, portanto, 

elementos mais fixos na cláusula e sua função básica é organizar internamente o 

uso da língua e não fazer referência a fatos do universo bio-social.”  
(MARTELOTTA, 1996, p. 194) 

 

 Podemos dizer que o operador argumentativo é um elemento rico gramaticalmente 

visto que atua no nível oracional e não oracional e pode ainda ser multifuncional uma vez que 

pode ter diferentes funções no nível textual (Koch, 1992, 1996). Além de fazer o papel de 

auxiliar na organização das ideias do usuário no momento da interação comunicativa, o 

operador argumentativo fornece uma orientação referente à argumentação presente no 

enunciado. Esse novo enunciado é ligado pelo operador argumentativo, retomando 

informações do enunciado anterior. 

  Ainda segundo Koch (1992, 1996), o operador argumentativo tem as funções de 

introduzir um novo enunciado; indicar a força argumentativa dos enunciados; estabelecer 

relações pragmáticas, discursivas e argumentativas entre os enunciados; e ser um dos 

responsáveis pela estruturação do texto, através dos vários encadeamentos feitos por ele entre 

orações de um mesmo período, entre dois ou mais períodos ou entre parágrafos de um texto.  

 Ainda sobre suas funções textuais, segundo Martelotta (1996), o operador 

argumentativo pode ter função anafórica ou catafórica visto que faz alusão a informações já 
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mencionadas ou a serem mencionadas no discurso; pode ligar porções textuais, fazendo uma 

orientação lógica; e pode atuar nas estratégias argumentativas, chamando a atenção do 

interlocutor para as informações que ele introduz. 

 Com relação à sua propriedade sintática, no nível oracional, o operador argumentativo 

é fixo na cláusula, não havendo possibilidade de mudança posicional ou qualquer tipo de 

deslocamento visto que sua função é interligar elementos da oração ou orações. Quando atua 

no nível não oracional, a posição do operador argumentativo é, por excelência, a posição 

inicial do enunciado, uma vez que algumas de suas funções são introduzir um novo enunciado 

e encadear porções textuais (MARTELOTTA, 1996). 

 Nos estudos dos operadores argumentativos feito por Koch (1996), a autora apresenta 

algumas relações que podem ser estabelecidas por um operador argumentativo: 

 

a) contrajunção; 

b) explicação ou justificativa; 

c) comprovação; 

d) conclusão; 

e) comparação; 

f) generalização/extensão; 

g) especificação/exemplificação; 

h) contraste; e 

i) correção/redefinição. 

 

 A relação de contrajunção ocorre quando um enunciado contrapõe uma informação 

com orientações argumentativas diferentes ou contrárias. Neste caso, o enunciado que 

prevalece é o enunciado introduzido pelo conector mas, por excelência, ou outros de natureza 

semelhante, bem como “porém”, “contudo”, “embora” e “todavia” (KOCH, 1992). Já a 

relação de contraste é caracterizada pela apresentação de uma declaração que contrasta com o 

enunciado anterior, produzindo efeito retórico.  

 Para Neves (2000), o operador argumentativo propõe argumentos ou 

(re)direcionamentos argumentativos que são usados com a intenção de “levar o interlocutor a 

uma certa linha de ideias ou delas afastá-lo, ou, ainda, no mínimo, aponta para a necessidade 

de considerar a possibilidade de ligação diretamente com a enunciação” (NEVES, 2000, p. 

511). 

 Já Castilho (2010) refere-se a conectivos textuais para nomear os elementos que 

funcionam para conectar escopos maiores, diferenciando-os, assim, das conjunções. Além 

disso, os conectivos textuais devem “ser expressões fóricas, por retomarem o que se disse e 
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anunciarem o que se segue” (CASTILHO, 2010, p. 237). Ao tratar das funções do mas, o 

autor considera a possibilidade de uso como conectivo textual e também como operador 

argumentativo, como foi citado na seção 1.2.3. 

 Travaglia (2003) identifica a formação sequencial dos itens “acontece” e “que” como 

um operador argumentativo. De acordo com a proposta do autor, um verbo pleno passa a 

exercer função gramatical através do processo de gramaticalização, que ocorre quando um 

item originalmente lexical passa a ser usado com função de um item gramatical ou quando um 

item gramatical passa a ter função mais gramatical.   

 Enunciados iniciados por “acontece que” têm como função principal introduzir contra-

argumentos de formas diversas (TRAVAGLIA, 2002). Esse contra-argumento faz referência a 

um item, conjunto de itens ou fatos mencionados em algum momento prévio no texto, 

podendo fornecer novas informações ou explicações e justificativas. Assim, o produtor do 

texto faz uso do operador argumentativo como recurso discursivo-textual para organizar o seu 

discurso. 

 A nossa construção é formada pelo verbo acontecer. Assim, observamos sua função 

gramatical dentro da construção. Para Travaglia (2003), verbos gramaticais são aqueles cuja 

função não é a de “expressar situações, mas marcar categorias verbais e/ou exercer funções ou 

papéis discursivo-textuais determinados (como os operadores argumentativos e os marcadores 

conversacionais, por exemplo)” (TRAVAGLIA, 2003, p. 2). Quando o verbo é utilizado como 

um item gramatical, o mesmo é chamado de verbo funcional. 

 Ainda de acordo com Travaglia (2003), um verbo funcional pode ter o papel de marcar 

categorias gramaticais do próprio verbo, expressar noções semânticas muito gerais e mais 

abstratas ou exercer funções textuais-discursivas diversas. Dentro deste último papel, 

podemos identificar a função da construção “acontece que”, em que ocorre a combinação do 

verbo acontecer com a conjunção integrante. 

 A partir da gramaticalização do verbo acontecer, conjugado na 3ª pessoa do singular 

no presente do indicativo, seguido da conjunção integrante, a construção “acontece que” 

funciona como um operador argumentativo, tendo como papel principal a introdução de um 

contra-argumento no discurso. Seguindo a proposta de Travaglia (2003), temos a leitura de 

gramaticalização do verbo, que se torna mais gramatical e menos lexical e, combinado com 

“que”, desempenha a função de operador argumentativo. 

 Desta forma, como foi apresentado até aqui, o operador argumentativo tem uma 

função textual (MARTELOTTA, 1996; TRAVAGLIA, 2002; KOCH (1992, 1996), NEVES 
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(2000) e CASTILHO (2010)), ou seja, desempenha papel unicamente gramatical, em relação 

ao enunciado ou aos enunciados anteriores e posteriores. Como base nos estudos acerca das 

funções de um operador argumentativo, podemos perceber que seu uso também é motivado de 

acordo com a intenção do produtor do texto.  

 Aplicando a proposta em dados, identificamos as seguintes possíveis intenções: i) 

defender sua opinião apresentando contra-argumentos, ii) convencer o seu interlocutor através 

de novos fatos,  iii) reforçar sua ideia com outras informações, ou ainda iv) fazer uma ressalva 

sobre algo dito anteriormente no texto. 

 Desse modo, considera-se então, que o produtor do texto prepara o seu leitor para 

receber uma nova informação ou para ter conhecimento de um novo fato ao usar o operador 

argumentativo. Do ponto de vista do produtor do texto, essa novidade pode ser inesperada ou 

pode não ter sido considerada pelo seu interlocutor. Assim, o operador argumentativo também 

apresenta função catafórica. Ainda, o operador argumentativo conecta partes do texto e pode 

relacionar pragmaticamente o enunciado anterior ao enunciado introduzido por ele, de forma a 

estabelecer relações argumentativas entre a informação anterior e a informação nova.  

 Retomando o dado (9) referente ao padrão 3, apresentado abaixo, o texto expõe a 

informação de que os reis matavam os mensageiros que traziam noticias ruins. Após esta 

informação, o autor do texto introduz uma nova informação que argumenta o fato de que os 

reis não deveriam matar os mensageiros, pois os mensageiros não faziam tal julgamento. 

Assim, a nova informação é introduzida pela construção “acontece que” funcionando, 

portanto como um operador argumentativo de valor contrastivo. 

 

(9) 

Repare também, na frase acima, o uso da 2° pessoa do plural: Nós. A liderança sustentável 

exige distribuição de poder. Este estilo de liderança sabe reconhecer os seus pontos fortes e 

fracos. É por isso que o líder sustentável se cerca de pessoas qualificadas. Há um conto dos 

séculos passados que narra às histórias dos mensageiros dos reis. Para quem não sabe: os reis 

matavam os mensageiros que traziam más notícias. Acontece que os mensageiros não 

poderiam julgar previamente se a notícia era boa ou ruim. Com medo de morrer os 

mensageiros pararam de informar o Rei. Agora julgue você o restante da história.  

http://www.ideiademarketing.com.br/2013/04/05/as-vantagens-da-lideranca-sustentavel/ 

 

 

 

 

 



42 
 

1.4 Foco sentencial 

 

 Para a análise de dados envolvendo a construção “acontece que”, é necessário 

definirmos o que estamos considerando como informação nova, visto que a construção tem o 

papel de introduzir uma informação nova ou parcialmente nova como uma de suas funções 

principais.  

 De acordo com Prince (1978), a informação nova pode ser definida como a 

informação que o falante apresenta pela primeira vez no discurso. Para a autora, o movimento 

dinâmico do discurso licencia a inserção de novas informações a todo o momento e que, com 

o desenvolvimento da interação comunicativa entre os falantes, pode se transformar em 

informação dada. É um movimento cíclico. Neste movimento, cada participante, durante a 

interação, cria expectativas, hipóteses e crenças sobre o que está sendo informado. Tais 

expectativas, hipóteses e crenças podem ser levadas a um entendimento oposto, quando essa 

for a intenção do locutor do discurso. 

 Ainda segundo Prince (1978), a distinção entre informação nova e informação dada 

pode ser feita com base em diferentes níveis linguísticos, como a sentença, o discurso, e os 

participantes do discurso. Mas o fator principal que envolve os conceitos de informação nova 

e de informação dada parece ser, para ela, a propriedade adaptativa de elaboração de uma 

mensagem por parte do locutor para atender às necessidades do interlocutor. A criação de 

novas informações envolve hipóteses do locutor sobre as suposições e crenças do interlocutor. 

 Dentro da argumentação e dos contextos de uso de operadores argumentativos, existe 

a orientação argumentativa em direção contrária, a qual é feita, geralmente, com o uso de um 

operador argumentativo de contrajunção (KOCH, 1992). A construção “acontece que”, nos 

padrões 2 e 3, pode acumular a função de introdução de contra-argumento e de focalização de 

informação nova.  

 Halliday (1967) define focalização como um tipo de destaque realizado pelo falante 

para realçar um bloco de informação. Para o autor, o foco é informação nova, mesmo quando 

uma parte de sua informação já foi mencionada em enunciado anterior. 

 A estrutura de foco pode ser dividida em tipos, de acordo com a porção textual que 

está sendo focalizada. Quando focaliza apenas um argumento de oração é chamado de foco 

estreito, e quando focaliza um predicado, uma oração, ou um enunciado, é chamado de foco 

amplo (Lambrech, 1994).  

 Oliveira (2017) explica que o foco amplo pode ser classificado nos seguintes subtipos: 

foco de predicado e foco sentencial. Segundo ele, o foco de predicado é considerado como a 
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estrutura de foco não marcada universal, em que “um argumento (geralmente o sujeito) 

constitui o tópico e o predicado constitui o comentário, em uma perspectiva tópico-

comentário” (OLIVEIRA, 2017, p. 66).  

 Já uma estrutura de foco sentencial, segundo Oliveira (2017), tem a função de 

focalizar tudo aquilo que envolve uma sentença. Então, o sujeito e os predicados estão em 

foco. Logo, temos a focalização de uma porção textual maior. 

 Construções de foco também podem ser classificadas de acordo com a função a que se 

serve em uma porção textual. Essas funções podem ser de função informacional e de função 

contrativa. De acordo com Oliveira (2017), o foco com função informacional é uma estratégia 

que acrescenta uma informação não compartilhada entre falante e ouvinte ou, ainda, “que o 

falante deseja apresentar como a que ele considera informativa em relação as suas crenças 

sobre o ouvinte” (OLIVEIRA, 2017, p. 67). 

 O foco contrastivo tem a função de transmitir uma informação opositiva em relação a 

um fato pressuposto pelo interlocutor. Ainda segundo Oliveria (2017), o foco contrastivo  

“pode não veicular informação realmente nova para o destinatário, mas algum 

tipo de informação que o falante ache importante realçar, num conjunto de 

entidades possíveis, no momento da enunciação, com vistas a corrigir, comparar 

ou contrapor informação presente em contexto anterior”. 

 

 (OLIVEIRA, 2017, p. 68) 

 

 Com relação à organização sintática das estruturas de foco, Oliveira (2017) cita a 

discussão proposta por Van Valin (1999) que, ao comparar diversas línguas tipologicamente 

e, considerando o grau de variabilidade da ordem dos constituintes da sentença, verificou que 

a estrutura de foco pode ser expressa em espaço fixo ou variável, ou seja, pode haver 

flexibilidade de mobilidade ou não. 

  Em nossa análise, pretendemos verificar se a construção “acontece que” acumula a 

função de introduzir uma informação nova ou parcialmente nova ao texto, com a função de 

focalizar o contraste presente no enunciado que a segue, em relação ao enunciado anterior.  
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CAPÍTULO II - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Este capítulo é destinado à apresentação dos principais conceitos que serão aplicados 

durante a pesquisa de uso e de mudança linguística da construção “acontece que”. Definimos 

nosso objeto de pesquisa como uma construção e, apresentamos, portanto, neste capítulo, as 

propostas de dois autores (GOLDBERG, 1995; CROFT, 2001) para delimitar o que estamos 

considerando como construção. 

 À luz da vertente da Linguística Centrada no Uso, utilizamos os pressupostos teóricos 

dos modelos baseados no uso, com base nos processos cognitivos de domínio geral, dos 

processos e mecanismos de mudança (BYBEE, 2010) e a teoria da gramaticalização de 

construções (HOPPER E TRAGOUTT 1997; TRAUGOTT, 2003; HEINE, 2002, 2003; 

BYBEE, 2003, 2010). 

 Verificamos também os contextos de mudança de Heine (2002) e os parâmetros que 

envolvem o processo de gramaticalização (HEINE E KUTEVA 2007) que buscamos verificar 

durante a análise de mudança linguística da construção “acontece que”. 

 

2.1 Construção  

 

 Uma teoria gramatical baseada em construções, segundo Bybee (2010), licencia a 

variação entre instâncias de construções de acordo com o uso da língua. Esse processo de 

gramaticalização de construção envolve, entre outros mecanismos, a perda de analisabilidade 

e composicionalidade e a criação de novos chunks.  

 Goldberg (1995) define uma construção como qualquer item ou sentença da língua 

com correspondências de forma e sentido e que construções são ligadas entre si formando 

uma rede. Partindo deste pressuposto, qualquer elemento linguístico pode ser considerado 

uma construção, desde o morfema até sentenças inteiras. Assim, a construção é considerada a 

unidade básica da gramática. Através das construções é possível descrever os padrões de uso 

dos elementos linguísticos que fazem parte da língua.  

 A proposta de Goldberg (1995) consiste no princípio de que as construções formam 

uma grande rede em que seus componentes são interligados através de relações de herança. 

Essas relações de herança são reguladas por quatro princípios básicos: princípio da motivação 

maximizada, princípio da não sinonímia, princípio do poder expressivo maximizado e 

princípio da economia maximizada.  
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 Goldberg (2006) acrescenta que todos os níveis de análise gramatical envolvem 

construções e que  

“qualquer padrão linguístico é considerado como uma construção desde que 

algum aspecto de sua forma ou função não seja estritamente previsível a partir 

das suas partes componentes ou outras construções previamente estabelecidas”  

(GOLDBERG, 2006, p. 5) 

 

 Croft (2001) considera gramaticalização como uma mudança que acontece em uma 

construção existente. Desta forma, analisando “acontece que” como um produto de mudança 

decorrente do processo de gramaticalização e, a partir da definição de que todo pareamento 

convencionalizado de forma e sentido é uma construção, cria-se um esquema simbólico que 

permite a instanciação de uma nova construção.  

 Propriedades sintáticas, morfológicas, fonológicas, semânticas, pragmáticas e 

discursivo-funcionais fazem parte de qualquer construção a partir dos eixos da forma e do 

sentido, conforme o quadro abaixo, que apresenta o esquema do elo de correspondência 

simbólica proposto por Croft (2001). 

 

Quadro 5: Propriedades de uma construção 

 

Fonte: Croft (2001, p.18). 

 

 Conforme a divisão de Croft (2001) os traços da sintaxe, da morfologia e os da 

fonologia fazem parte da forma de uma construção e as propriedades semântica, pragmática e 

discursivo-funcional fazem parte do sentido de uma construção. Na presente pesquisa, 
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utilizamos aspectos presentes em cada uma dessas propriedades. Para isso, nos baseamos em 

definições do nosso sistema linguísticos, feitas por Castilho (2010). 

 Com relação à forma, na sintaxe observamos os padrões de organização das palavras 

no interior de uma oração. A morfologia trata da estrutura das palavras e, portanto, refere-se, 

por exemplo, às flexões e derivações que compõem as palavras. No caso dos verbos, dentro 

desta propriedade, podemos analisar os morfemas de plural, de pessoa, de modo, de tempo, 

etc. Os traços fonológicos dizem respeito aos sons que formam uma palavra (Castilho, 2010).  

 No âmbito do sentindo, estão presentes as propriedades semânticas, pragmáticas e as 

discursivo-funcionais. Para Castilho (2010), as propriedades semânticas estão atreladas ao 

significado de uma palavra ou de uma construção. As características pragmáticas mostram o 

comportamento de uma palavra ou construção em determinado contexto de uso. E através dos 

traços discursivo-funcionais analisamos as funções efetivas de cada palavra ou construção 

inseridas em uma situação de comunicação.  

 Assim como Goldberg (1995, 2006) e Croft (2001), Bybee (2010) afirma que uma 

construção é o pareamento de forma e sentido, incluindo a pragmática no campo do sentido. E 

Bybee (2010) também considera a construção como a unidade mais adequada para 

representações morfológicas e sintáticas.  

 Na formação de uma construção, a autora destaca a importância do pareamento direto 

entre forma e significado para uma estrutura sequencial (chunking) que geralmente inclui 

posições fixas (preenchidas) e abertas, ou seja, quando a construção tem posições que podem 

ser preenchidas com mais de uma palavra ou sintagma. 

 Desta forma, o conceito de construção para Bybee (2010) abrange desde palavras 

monomorfêmicas até expressões idiomáticas e que, portanto, trata-se de uma estrutura 

morfossintática complexa parcialmente esquemática. Ainda, as construções são usadas com 

novos elementos lexicais através de referências analógicas com exemplares de experiências 

prévias (Bybee, 2010). 

 Então, para este trabalho, baseamo-nos nos estudos de Goldberg (1995, 2006), Croft 

(2001) e Bybee (2010) para classificar nosso objeto de estudo como uma construção. No 

capítulo da análise de dados, nós apresentamos um quadro com as propriedades encontradas 

nas construções dos contextos de mudança, com base do quadro de Croft (2001). 
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2.2 Os modelos baseados no uso (LCU) 

  

 A teoria dos modelos baseados no uso considera a gramática como a representação 

cognitiva de experiências dos falantes de uma língua, e tem como objetivo principal verificar 

os processos de domínio geral que formam estruturas linguísticas, ou seja, observa a sua 

formação a partir da aplicação dos processos de domínio geral. Como são processos de 

domínio geral, podem ser aplicados, além de outras áreas da cognição humana, também na 

linguagem. 

 Os pressupostos dos modelos baseados no uso, com base na Linguística Centrada no 

Uso com interface com a Linguística Cognitiva, são usados por autores como Barlow e 

Kemmer (2000), Diessel (2015), e Bybee (2010). Para Diessel (2015), nesta perspectiva, a 

gramática é vista como um sistema auto organizado de categorias emergentes e construções 

que mudam sob a influência de processos cognitivos de domínio geral. Desta forma, “a 

linguagem possui mecanismos que operam sempre quando a língua está sendo usada, tais 

como a habilidade para categorizar informações da experiência e de fazer inferências” 

(OLIVEIRA, 2018, p. 9).   

 Bybee (2010) define processamento como as atividades que envolvem a produção e a 

decodificação de mensagens em situações de comunicação. A partir da observação dos 

mecanismos de processamento, a autora pretende analisar de que maneira as atividades 

cognitivas e os processamentos de domínio geral, aliadas à repetição de uso, dão forma à 

estrutura da gramática e contribuem para possíveis mudanças construcionais.  

 Os processos de domínio geral trabalhados por Bybee (2010) são os seguintes: 

categorização, chunking, memória enriquecida, analogia e associação transmodal. A 

categorização refere-se ao processo de similaridade entre palavras e sintagmas, sendo, então, 

reconhecidas e associadas a representações estocadas. O chunking ocorre quando dois ou mais 

itens são usados em sequência, formando uma construção mais complexa. A memória 

enriquecida está relacionada à estocagem mental de detalhes das experiências com a língua.  

O processo de analogia licencia criação de novas construções a partir de experiências prévias. 

E a associação transmodal fornece uma ligação entre forma e significado.  

 Para este trabalho, selecionamos os processos de chunking, analogia, categorização, 

para discussão e aplicação na análise de dados. O processo de chunking está relacionado ao 

uso frequente de duas ou mais palavras em sequência. É o processo que possibilita a formação 

de novas construções e de expressões pré-fabricadas. Um chunking é formado por chunks 

menores que são organizados na memória e utilizados em conjunto formando uma unidade 
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maior. Expressões convencionalizadas, expressões pré-fabricadas, expressões idiomáticas e 

construções são consideradas chunks.  

 Neste processo, a repetição tem papel fundamental visto que o chunking é acionado 

através da repetição. Quando dois ou mais chunks menores são acionados com frequência, 

logo formarão um chunk maior. Por sua vez, o chunk maior será acessado com mais 

facilidade, sempre na mesma sequência dos chunks menores, com cada vez mais frequência.  

 Entretanto, quanto maior for o chunk menos frequente ele será, pois o falante terá 

dificuldades de armazená-lo e de acessá-lo na memória. Para Bybee (2010), a alta frequência 

e a alta coesão entre chunks menores constitui a estrutura hierárquica da língua. Chunks 

altamente frequentes tendem a perder a identificabilidade das partes que o constituem e, 

quando convencionalizados através de sua repetição, adquirem novas propriedades e/ou 

significados especiais.  

 No caso do nosso objeto de pesquisa, há a junção do verbo acontecer com a conjunção 

que formando um chunking, como podemos verificar no exemplo (13), em que seu uso é 

caracterizado pela sequência direta dos elementos “acontece” e “que” em posição inicial de 

enunciado. 

 

 (13) 

O segundo filme, No Mundo da Lua, também foi feito no mesmo esquema, com a Violeta Ferraz e 

Walter D' Avila. Estado - Com o terceiro, Cidade Ameaçada, você foi a Cannes. Como conseguiu? 

Faria - Escrevi o roteiro e dirigi o filme em São Paulo, com Eva Wilma e meu irmão Reginaldo no 

elenco e acabei sendo selecionado para Cannes. Tomei um susto. Tinha sete anos de cinema e 25 de 

idade. Eu me considerava muito imaturo ainda. Não esperava nada do cinema, muito menos ir a 

Cannes. Acontece que o crítico francês George Sadoul estava no Brasil naquela ocasião. Nós nos 

encontramos e ele me perguntou se eu iria a Cannes. Eu disse que não. Ele me respondeu que eu tinha 

de ir. Só que não havia dinheiro para a viagem. Estado - O que você fez? Faria - Comecei a me virar. 

Mas ninguém queria patrocinar minha ida à França. Eu conhecia a Eneida, que na época era uma 

famosa cronista.  

Roberto Faria. 19/04/1997 

 O processo de analogia é caracterizado como a atribuição de um novo sentido ou 

forma a partir de uma construção já existente previamente (Bybee, 2010). Logo, a analogia 

“faz referencia a padrões de construções específicos armazenados ou a itens lexicais” 

(BYBEE, 2016, p. 123). Tal mecanismo tem sido atrelado ao fenômeno da mudança 

linguística já que envolve a formação de uma nova construção com novo uso a partir de 

construções já utilizadas em experiências linguísticas.  
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 Bybee (2010) define analogia como “um processo pelo qual o usuário da língua passa 

a usar um novo item numa construção” e que “a probabilidade e a aceitabilidade de um novo 

item são gradiente e se baseiam na extensão de similaridade com usos antigos da construção” 

(BYBEE, 2016, p. 99). Então, a formação de novas construções baseadas em construções já 

existentes tem um grau de aceitabilidade maior e são acessadas mais facilmente. 

 A autora associa tal processo com a mudança linguística ao dividir analogia em 

nivelamento analógico e extensão analógica. No nivelamento analógico, há indicação de 

perda de alternância no paradigma, e na extensão analógica há indicação de que uma 

alternância foi incluída em um paradigma que não a continha. A analogia também está 

atrelada a habilidade de expansão de posições esquemáticas nas construções. A expansão de 

posições esquemáticas refere-se a “conjuntos específicos de itens que foram previamente 

usados e armazenados na memória” (BYBEE, 2016, p. 99). 

 Sobre o nivelamento analógico, a autora destaca que o mesmo acontece mais cedo em 

paradigmas com alta frequência e que, durante a analogia, não ocorre perda propriamente dita, 

mas sim a criação de uma nova construção a partir de uma construção origem. Logo, a forma 

antiga pode ainda coocorrer com a forma nova. Ambos os tipos de analogia, por nivelamento 

ou por extensão, estão relacionados à produtividade de uso de uma construção. 

 Segundo Bybee (2010), através do processo analógico, traços de uma construção, que 

já está à disposição no sistema linguístico, são transferidos para outra construção também já 

disponível para os falantes de uma língua. A partir da transferência de traços de uma 

construção para outra, há a formação de uma nova construção. Além disso, encontramos o 

processo de analogia quando comparações entre elementos possuem um alto grau de 

similaridade. Assim, há uma relação contínua entre a analogia e a similaridade. 

 O processo analógico envolve a identificação de semelhanças estruturais de dois 

domínios distintos e, posteriormente, a comparação entre os dois domínios. Neste caso, a 

identificação de traços semelhantes é fundamental para o estabelecimento da analogia uma 

vez que os dois domínios necessitam ter algum traço em comum para a realização da 

comparação e, consequentemente haver a analogia.  Segundo Bybee (2010), a maior parte das 

formações analógicas é feita a partir de semelhanças semânticas ou fonológicas de 

construções já existentes.  

 Desta forma, a analogia contribui para o processo de gramaticalização uma vez que 

“uma instância lexical particular de uma construção torna-se autônoma de outras instâncias da 

construção” (BYBEE, 2016, p. 170), e envolve outros mecanismos como perda de 
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analisabilidade e composicionalidade, a habilidade de expansão, a autonomia, e a criação de 

novos chunkings.   

 Combinado à analogia, temos o conceito de inferência sugerida. Bybee (2010) afirma 

que o agrupamento de construções é realizado com bases nos contextos particulares de uso e 

que através de inferências é possível a criação de novos significados já que a repetição de 

inferências de uso de uma construção induz seu uso em outros novos contextos. A autora diz 

que  

“em um modelo de exemplares, as combinações de enunciados reais são 

registradas na memória e, se repetidas, tornam-se convencionalizadas como 

interpretações possíveis. De fato, as inferências repetidas feitas em contexto 

tornam-se parte do significado de uma palavra ou construção e induzem seu uso 

em novos contextos.  

(BYBEE, 2016, p. 94) 

 

A autora afirma que as inferências feitas durante o uso são necessárias para explicar as 

mudanças de significado que ocorrem no contexto. 

 Deste modo, o mecanismo de analogia consiste na atribuição de um novo sentido ou 

forma a partir de uma construção já existente. Assim, tal mecanismo permite a realização de 

inovações no eixo paradigmático. Segundo Gonçalves et alii (2009), construções possíveis de 

análise a partir do mecanismo da analogia “não são criações gramaticais, mas resultados de 

extensão de regras operantes na língua” (GONÇALVES et alii, 2009, p. 36). Consideramos 

que, por transferência, “acontece que” assimilou, através da analogia com slot contrastivo 

(conforme representação do padrão 2), o valor semântico de contraste. 

 A categorização, outro processo cognitivo utilizado por Bybee (2010), está 

relacionada ao processo de criação de categorias, ou seja, de agrupamentos, a partir de 

experiências humanas. Através da categorização, é possível reconhecer palavras, sintagmas e 

expressões linguísticas com base no armazenamento de representações em nossa memória. 

Tal processo é realizado com base em propriedades semânticas específicas e concretas de 

elementos lexicais que criam categorias com propriedade gradiente. 

 Bybee (2010) explica categorização através das categorias de exemplares. As 

categorias de exemplares são formadas a partir das experiências dos falantes. Dentro de uma 

categoria, existem exemplares mais centrais e exemplares mais marginas. Os mais centrais 

estão mais próximos de um elemento prototípico, ou seja, aqueles que apresentam a maior 

quantidade de traços característicos de determinada categoria. 

 O termo “protótipo” é definido por Taylor (1995) como um membro central, ou um 

grupo central, de uma categoria. Segundo o autor, uma entidade pode ser considerada um 



51 
 

novo membro de uma categoria devido à sua similaridade com o protótipo de tal categoria. 

Assim, quanto mais próximo do protótipo da categoria, mais central será o novo membro.  

 O conceito de similaridade está diretamente ligado ao processo de categorização visto 

que é a partir da similaridade que agrupamos os elementos linguísticos. Como a similaridade é 

a base da categorização, trazemos, junto a ela, interesses comunicativos e experiências 

passadas dos usuários da língua.  

 Para Bybee (2010), a frequência de uso influencia a categorização das construções que 

estão disponíveis no sistema linguístico. As construções que são mais facilmente acessadas 

pela memória do falante também podem ser mais usadas como base para a categorização de 

novas construções.  

 Desta forma, um exemplar muito utilizado, ou seja, de alta frequência, tende a ser 

classificado como exemplar mais central e prototípico e, assim, passa a ser utilizado como 

referência para a categorização. A categoria prototípica prevê a contrajunção representada 

pelo conectivo mas como exemplar central. No caso da construção [Aconteceque] do padrão 

3, observamos a mudança sintática de oração matriz (acontece) seguida pela conjunção 

integrante (que), para a criação de uma nova construção (formação de chunking) que exerce 

funções de uma determinada categoria: a das construções contrastivas. 

 Uma gramática que utiliza construções como unidade básica pode explicar o processo 

gradual de mudança através da gramaticalização, e da criação de novas categorias. Bybee 

(2010) destaca, também, que a criação de novas categorias ou de membros de novas 

categorias pode ser considerada por alguns autores e estudiosos da língua como uma 

reanálise. 

 Abaixo temos um esquema da construção contrajuntiva em que o exemplar da 

categoria (protótipo) é a conjunção mas. A partir desse elemento, se observarmos o 

comportamento do conector, temos a formação de construções menos prototípicas (mais 

marginais), como: porém, todavia, entretanto; e a expansão construcional de valor 

contrajuntivo, através novas construções. 
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Quadro 6: Esquema de construção contrajuntiva, tendo em vista o papel do conector 

 
Fonte: Comunicação pessoa. Dias, 2018. 

 

 Com base na presente discussão, pretendemos identificar, em nossos dados, o uso da 

construção “acontece que” como construção contrajuntiva menos prototípica; e possíveis 

motivações para este processo de categorização, combinado a outros processos cognitivos, 

como chunking e analogia, e também de mecanismos de gramaticalização. 

 

2.3 Mecanismos de mudança  

 

 A proposta dos modelos baseados no uso de Bybee (2010) destaca a contribuição de 

mecanismos para o fenômeno de gramaticalização e, consequentemente, para a mudança 

linguística, de uma construção. Os mecanismos básicos de mudança que atuam no processo de 

gramaticalização, segundo a autora, são: chunking, redução fonética
3
, autonomia crescente, 

generalização para novos contextos por analogia, habituação e inferência pragmática. 

Combinado a esses mecanismos, Bybee (2010) discute a perda de analisabilidade e de 

composicionalidade; os papéis da frequência e da repetição; e o processo de reanálise. 

 O chunking, que também é considerado um processo cognitivo de domínio geral, é 

uma sequência de dois ou mais itens acessados simultaneamente. Este mecanismo influencia 

na autonomia crescente, pois, com a formação de um chunking, duas ou mais unidades se 

tornam “menos transparentemente analisáveis e mais independentes de outras instâncias de 

                                                           
3
 Não abordaremos a redução fonética neste trabalho porque não houve redução fonética durante a mudança 

linguística de nosso objeto de pesquisa. 
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mesmas unidades” (BYBEE, 2016, p. 171). Logo, a autonomia crescente ocorre junto com o 

aumento da perda de analisabilidade e de composicionalidade.  

 A habituação e generalização para novos contextos são mecanismos que enfraquecem 

o significado de uma construção em gramaticalização. Quando uma nova construção se 

expande para novos contextos e se torna frequente, gera a habituação “pela qual um elemento 

repetido perde um pouco de sua força semântica” (BYBEE, 2010, p. 172). De forma gradual, 

a mudança semântica envolve alterações ou perdas de significado dos componentes de uma 

construção. Bybee (2010) aponta que muitas construções em gramaticalização alteram seus 

significados, de muito específicos para significados mais gerais. 

 Uma construção gramaticalizada passa por mudanças de estrutura, de sentido e de uso, 

além de perder composicionalidade e analisabilidade. Os elementos que compõem a 

construção são acessados juntos (chunking) e ganham autonomia em relação aos elementos ao 

seu redor. Com isso, suas partes perdem suas propriedades individuais e deixam de ser 

analisadas separadamente. Após a criação de um chunk, somente o todo é considerado e não 

mais as partes de forma individual.  

 Uma construção totalmente preenchida e com alta frequência de uso passa a ser 

acessada inteira e interpretada como um chunk. Logo, não é possível analisar separadamente 

as partes componentes da construção. Nestes casos, a construção está na escala mais baixa da 

produtividade visto que uma construção é mais produtiva quando for alta a probabilidade de 

preenchimento dos espaços vazios da construção por diferentes itens.   

 Além disso, uma construção pode ter diferentes graus de esquematicidade. Na escala 

mais baixa estão as construções em que todas as suas posições são preenchidas e fixas. Já na 

parte mais alta da escala estão as construções que possuem espaços vazios que podem ser 

preenchidos de formas diversas, mas obedecendo a certas regras dependendo da construção. 

 O resultado de um chunk gramaticalizado faz com que as partes envolvidas na 

construção se tornem menos transparentemente analisáveis e mais independentes de outras 

instâncias da mesma unidade (Bybee, 2010). Desta forma, a construção passa a ser menos 

composicional, o que faz com que a nova construção se afaste da construção origem. 

 Nos dados analisados do padrão 3, as partes da construção [Aconteceque] não são 

identificadas, ou seja, não há valor de acontecimento de verbo pleno e não há identificação da 

função da conjunção integrante. A integração de [Aconteceque] e formação de chunk, bem 

como a perda de analisabilidade e de composicionalidade podem ser verificadas no dado (14) 

retirado do nosso corpus. 
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(14) 

 Da Mata - Sim, a moeda passou a ser o algoz do turismo por conta de sua força. Uma moeda 

forte em comparação ao dólar. Isso faz com que se perca o grande estímulo do nosso turismo, 

os preços. JC - O senhor está pessimista. Por que? Da Mata - Estou vendo no dia-a-dia uma 

legião de pequenos empresários quebrando. A quebradeira está enorme. Isso é verdade, não 

adianta escamotear a verdade. Acontece que o ajuste da economia tem sido em cima dos 

pequenos e médios por conta da elevadíssima taxa de juros. O governo alega que tem de ficar 

assim para equilibrar as finanças. Claro, está alta porque financia o déficit interno. Se baixar, 

o governo não vai suportar porque a pressão das taxas é precisamente dos credores da dívida 

interna brasileira.  

Título Nelson da Mata. Data: 17/08/1997 

  

 Sobre a inferência pragmática, Bybee (2016) explica que 

“atos de comunicação nunca são totalmente explícitos e requerem um grande uso 

de inferência – casos em que o ouvinte interpreta mais do que é expresso. Quer 

dizer, um enunciado implica certas coisas e o ouvinte obtém essa informação por 

inferência. Na mudança por inferência pragmática, os significados que são 

frequentemente implicados por uma construção no contexto associado podem ser 

convencionalizados como parte do significado da expressão”. 

(BYBEE, 2016, p. 172) 

 

 A partir do contexto em que um enunciado ocorre, significados são extraídos de seu 

uso a partir de inferências que o acompanham, que também são gravadas na representação 

cognitiva. Essa representação pode ser reforçada e ativada quando a construção ocorre, o que 

a torna parte do significado da construção (Bybee, 2010). 

 Um dos fatores que motiva o processo de gramaticalização e a criação de novas 

construções é a frequência. O aumento do número de repetições em determinado contexto 

contribui para que uma construção tenha seu uso modificado, do léxico para a gramática. 

Dissel (2015) explica que a frequência é um mecanismo importante para a aquisição e 

armazenamento de conhecimento uma vez que fortalece a representação de conceitos na 

memória e facilita a execução de processos cognitivos. 

 Bybee (2003) destaca que a frequência pode ou não influenciar no resultado da 

gramaticalização, mas que favorece este tipo de mudança. A gramaticalização, portanto, seria 

um processo em que uma sequência de palavras ou morfemas, usados com frequência, se 

tornam automatizados como uma unidade única de processamento.  

 A frequência de uso implica alguns aspectos na gramaticalização de construções e 

pode gerar o enfraquecimento semântico através da força do hábito de uso; mudanças 

fonológicas de redução e fusão de construções gramaticalizadas são condicionadas pela alta 

frequência de uso; o aumento da frequência contribui para a autonomia da construção; a perda 
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de transparência semântica dos elementos que formam a construção permite o seu uso em 

novos contextos com novas associações pragmáticas, levando a mudanças semânticas; a 

autonomia de uma construção frequente torna-se mais enraizada na língua e muitas vezes 

condiciona a preservação de características morfossintáticas obsoletas (Bybee, 2003). 

 Com relação à repetição, apesar de não ser suficiente para a gramaticalização de uma 

construção, gera consequências importantes no desenvolvimento de novas construções 

gramaticais. Os aspectos convencionais da linguagem fornecem uma estrutura para que o 

falante faça uso dos itens disponíveis na língua, de acordo com seus objetivos e intenções. 

Bybee (2003) afirma que o que é repetido determina caminhos universais na linguagem.  

 Segundo Bybee (2010), a alta frequência de uma construção auxilia no processo de 

torná-la autônoma, fato que contribui para a formação de uma nova construção. A autora 

explica que o “aumento na frequência de ocorrência desempenha importante papel nas 

mudanças que ocorrem, ao passo que, ao mesmo tempo, algumas mudanças, em troca, levam 

a aumentos na frequência de ocorrência” (BYBEE, 2016, p. 171). Sendo altamente frequente, 

uma construção é processada como uma unidade, ou como um chunking e, consequentemente, 

é acessada mais facilmente, pois há perda de analisabilidade e de composicionalidade. 

 No fenômeno da gramaticalização, construções originalmente lexicais são reanalisadas 

com funções gramaticais. A reanálise está ligada diretamente aos mecanismos de 

analisabilidade e de composicionalidade uma vez que envolve também mudanças graduais de 

tais mecanismos em construções em gramaticalização. 

 O processo de reanálise pode ser definido como uma reinterpretação de uma 

construção origem, gerando, portanto, uma nova construção. Ou seja, uma construção é 

reinterpretada, passa a ser utilizada em novos contextos e adquire novas funções. Pode, ainda, 

haver mudanças de características sintáticas e semânticas. 

 De acordo com Bybee (2010), novas construções são criadas de forma gradual com o 

passar do tempo, através de pequenos passos de mudanças. Logo, a reanálise envolve a 

criação de novas construções uma vez que se constitui de uma nova leitura de uma construção 

já existente do sistema linguístico. 

 A reanálise possibilita a criação de novas categorias gramaticais “à medida que, 

gradualmente, alteram-se as fronteiras de constituintes em uma expressão, levando uma forma 

a ser reanalisada como pertencente a uma outra categoria diferente da sua original” 

(GONÇALVES et alii, 2009, p. 36). Há, portanto, uma reinterpretação das relações entre os 
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elementos linguísticos e uma reorganização estrutural acompanhada de uma mudança 

funcional de tais elementos envolvidos no processo de gramaticalização. 

 Hopper e Traugott (1997) pensam a reanálise como uma mudança de um parâmetro a 

outro, ou seja, o desenvolvimento de novas estruturas com base em antigas estruturas. Os 

autores consideram a analogia como a atração de construções novas para construções já 

existentes por se aproximarem semântico, sintático e/ou discursivamente (Hopper e Traugott, 

1997, p. 56). 

 Observando o surgimento de novas construções a partir da reanálise, é possível 

perceber que construções antigas instanciam o desenvolvimento de novas construções de 

forma gradual. Tal processo pode ser percebido no uso de “acontece que” a partir do 

momento em que passa a ser utilizado em outros contextos e adquire novas funções, de oração 

matriz seguida de oração encaixada para a formação de uma construção com função de 

operador argumentativo de contrajunção. 

 Os mecanismos aqui apresentados atuam em tempo real conforme o uso da língua, e 

levam à mudança gradual dos componentes linguísticos. Com o aumento de frequência e a da 

repetição de uso um componente lexical “que consiste de forma e significado é moldado em 

construções que são convencionalizadas, repetidas, e sofrem mudança posterior tanto na 

forma como no significado” (BYBEE, 2016, p. 174). 

2.3.1 Gramaticalização 

 

 Estudiosos da língua buscam explicações sobre como ocorre a mudança linguística. O 

período de tempo, o contexto de uso e a quantidade de vezes em que uma construção é 

recrutada por usuários de uma comunidade linguística são alguns dos fatores que podem ser 

analisados a fim de se observar a mudança de uma construção. 

 A partir do uso da língua por falantes de uma comunidade linguística, novas 

construções são criadas com base em construções já existentes, conforme apresenta conceito 

de gramaticalização através de modelos baseados no uso. Logo, a gramaticalização, para 

Bybee (2010), é um processo gradual que ocorre durante o uso da língua, em que uma 

construção adquire um novo uso em novo contexto. Ou seja, novas construções são criadas a 

partir de construções já existentes na língua.  

 Para Bybee (2010), observar o processo de gramaticalização de uma construção 

comprova que a gramática é derivável de processos de domínio geral e assim, envolve 
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diversos processos concorrentes de cada nível envolvido em enunciados, como a fonologia, a 

morfossintaxe, a semântica e pragmática.   

 A gramaticalização envolve diversos processos que afetam todos os níveis de um 

enunciado (fonologia, morfossintaxe, semântica e pragmática). Com isso, uma construção 

lexical passa a funcionar como uma construção gramatical em determinados contexto de 

comunicação. Bybee (2010) afirma que diferentes mecanismos operam juntos, em efeito 

cumulativo, para causar mudanças e, consequentemente, criar novas construções. A autora 

explica que  

“por meio da gramaticalização, vemos como a gramática de uma língua pode 

surgir exatamente quando a estrutura surge, em um sistema adaptativo complexo. 

Os mecanismos que operam em tempo real à medida que os falantes e ouvintes 

usam a língua, repetida várias vezes em múltiplos eventos de fala, levam a uma 

mudança gradual por meio da qual morfemas gramaticais e suas construções 

associadas emergem. O material lexical que consiste de forma e significado é 

moldado em construções que são convencionalizadas, repetidas, e sofrem 

mudança posterior tanto na forma quanto no significado” 

(Bybee, 2016, p.174) 

 

 Na visão mais clássica da gramaticalização, construções lexicais são elementos que 

fazem referência ao universo biossocial e têm a função de designar entidades, ações e 

qualidades. Construções gramaticais têm o papel de organizar os itens lexicais no discurso 

(MARTELOTTA, VOTRE E CEZÁRIO, 1996). Para tal organização, a presença das 

construções gramaticais é essencial, pois as construções “ligam partes do texto, identificam 

partes do texto já mencionadas ou por mencionar, marcam estratégias interativas, expressam 

noções gramaticais como, por exemplo, tempo, aspecto e modo” (MARTELOTTA; VOTRE; 

CEZARIO, 1996, p.3).    

 O resultado de um processo de gramaticalização tende à criação de elementos com 

funções gramaticais mais abstratas. Esses elementos são mais presos, com posições fixas, e, 

muitas vezes, sua função está ligada à organização interna do texto. Assim, os elementos 

gramaticais podem ter as seguintes funções linguísticas: (i) ser um elemento fixo e regular 

com restrições gramaticais e estabelecer relações de ordenação, junção de orações e sintagmas 

e organização textual discursiva (conectivos, auxiliares, afixos, etc.); (ii) ser um elemento 

sintaticamente livre, que funciona como estratégia discursivo-pragmática indicando a atitude 

ou perspectiva do falante (modalizadores, marcadores discursivos, etc.) (MARTELOTTA; 

VOTRE; CEZARIO, 1996). 

 Na visão mais tradicional, o processo de gramaticalização se dá de forma unidirecional 

no qual um item lexical em determinado contexto assume função gramatical, sendo um 
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movimento de mudança do significado do mais concreto para o mais abstrato.  Assim, através 

deste processo, um elemento linguístico se torna mais fixo e regular já que deixa de participar 

do nível do sentido e adquire características gramaticais para atuar na organização textual. 

 Alguns elementos linguísticos que sofreram gramaticalização podem marcar uma 

noção de contra-expectivativa por parte do ouvinte no discurso. Os elementos que cumprem 

essa função são chamados de marcadores de contra-expectativa, o que “implica uma 

comparação entre o que é dito e o que se espera, ou o que se supõe, ou o que se assume como 

norma” (MARTELOTTA; VOTRE; CEZARIO, p. 114, 1996).  

 Para Hopper e Tragoutt (1997), gramaticalização é a área da mudança linguística 

voltada para entender como elementos e construções lexicais passam a exercer, em certos 

contextos linguísticos, funções gramaticais, ou como itens gramaticais se desenvolvem para 

exercer novas funções mais gramaticais. Desta forma, a gramaticalização envolve a 

verificação e a análise das etapas pelas quais tais elementos ou construções lexicais passam 

para se tornar mais gramaticais. 

 Já para Traugott (2003), muitos casos de gramaticalização envolvem não apenas um 

item, mas sim construções como uma combinação de itens. Assim, a gramaticalização está 

relacionada à construção usada em determinado contexto morfossintático e pragmático. 

Traugott (2003) e Bybee (2003, 2010) sugerem ser mais adequado definir gramaticalização 

como uma mudança em que uma construção é formada por determinados itens lexicais que se 

gramaticalizam. 

 Segundo Traugott (2003), o fenômeno da gramaticalização é variável e gradual e seu 

processo não se dá através de saltos abruptos, mas sim através de micropassos. Pequenas 

mudanças envolvem os mecanismos de reanálise e analogia e, eventualmente, a 

gramaticalização pode resultar em mudança de categoria. Heine (2003) também aponta uma 

insatisfação com relação à definição inicial de gramaticalização de apenas um item e aponta 

que, conforme trabalhos de Bybee (2003) e Traugott (2003), o desenvolvimento de elementos 

gramaticais é baseado em construções em que há a combinação de mais de um item. 

 A gramaticalização passou, então, a ser analisada a partir de uma sequência discursiva 

maior e usada recorrentemente por membros de uma determinada comunidade linguística. 

Assim, o processo de gramaticalização passou a ser entendido como um processo 

desenvolvido dentro de uma construção. 

 A função da construção “acontece que”, a abstração do sentido de verbo pleno e sua 

posição fixa em início de enunciado podem ser verificados no exemplo (13), retomado aqui. 
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Além disso, observamos a possibilidade da construção focalizar a informação nova ou 

parcialmente nova. 

 

(13) 

O segundo filme, No Mundo da Lua, também foi feito no mesmo esquema, com a Violeta Ferraz e 

Walter D' Avila. Estado - Com o terceiro, Cidade Ameaçada, você foi a Cannes. Como conseguiu? 

Faria - Escrevi o roteiro e dirigi o filme em São Paulo, com Eva Wilma e meu irmão Reginaldo no 

elenco e acabei sendo selecionado para Cannes. Tomei um susto. Tinha sete anos de cinema e 25 de 

idade. Eu me considerava muito imaturo ainda. Não esperava nada do cinema, muito menos ir a 

Cannes. Acontece que o crítico francês George Sadoul estava no Brasil naquela ocasião. Nós nos 

encontramos e ele me perguntou se eu iria a Cannes. Eu disse que não. Ele me respondeu que eu tinha 

de ir. Só que não havia dinheiro para a viagem. Estado - O que você fez? Faria - Comecei a me virar. 

Mas ninguém queria patrocinar minha ida à França. Eu conhecia a Eneida, que na época era uma 

famosa cronista.  

Roberto Faria. 19/04/1997 

 

  Estudos funcionalistas realizados em várias línguas (Traugott, 2003; Heine, 1991) 

apontam que determinadas classes de palavras são mais prováveis de sofrerem o processo de 

gramaticalização visto que existem fatores que podem favorecer ou restringir o processo. A 

frequência é um dos principais fatores que contribuem para um elemento linguístico se 

gramaticalizar. Quando um elemento é muito frequente em uma língua, a probabilidade de 

ocorrer a gramaticalização é maior. 

 Para o processo de gramaticalização se concretizar, é necessário o envolvimento de 

propriedades cognitivas, pragmáticas, semânticas e sintáticas. No nível da cognição, a 

mudança está relacionada à tendência de usar elementos concretos (lexicais) para substituir 

elementos mais abstratos (gramaticais). A pragmática envolve a intenção do falante em usar 

elementos já conhecidos pelo ouvinte para que esse possa compreender da melhor forma 

possível um sentido novo que ele está empregando em tal elemento. O nível semântico 

permite que os interlocutores conheçam os significados de origem dos elementos linguísticos 

e das construções já gramaticalizadas que compartilham o mesmo discurso. E as propriedades 

sintáticas podem estimular ou não a gramaticalização além de serem responsáveis pela 

mudança tomar ou não determinado caminho. 

 Os autores Traugott e Trousdale (2013) repensam a gramaticalização como uma 

construcionalização uma vez que tratam da mudança de construções, como um pareamento de 

forma e sentido, conectadas em rede, que formam esquemas mais ou menos abstratos 

estabelecendo níveis de hierarquia. Segundo Traugott e Trousdale (2013), a 
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construcionalização é resultado da criação de novas microconstruções, subesquemas e 

esquemas, de forma gradual, dentro de uma rede de construções. 

 Nesta abordagem de mudança construcional, a mudança ocorre quando atinge alguma 

propriedade interna da construção, permitindo ou não a criação de um novo nó na rede. 

Quando há criação de novo nó, considera-se a construcionalização e quando não há, 

considera-se uma mudança construcional.  

 A abordagem construcional também faz uso dos mecanismos de analogia e reanálise, 

propostas como analogização e neoanálise, respectivamente. Além destes mecanismos, os 

autores também analisam propriedades que envolvem o aumento ou a diminuição da 

produtividade, da esquematicidade e da composicionalidade das construções dentro da rede.  

 Nesta perspectiva, há uma escala mais baixa em que as posições da construção são 

completamente fixas (microconstruções) e uma escala mais alta com posições abertas 

permitindo variações de preenchimento (esquema). Há também a possibilidade de escalas 

intermediarias (subesquemas) com posições parcialmente preenchidas. 

 No caso da construção [Aconteceque], temos uma microconstrução visto que suas 

posições estão preenchidas e são fixas (verbo acontece seguida pela conjunção integrante 

que). Pensando em um possível subesquema para a microconstrução em questão, temos o 

subesquema Verbo+Que, com a posição do verbo aberta para diferentes tipos de verbos. 

 Quanto ao esquema, mais geral e mais abstrato, temos o esquema X+Que, em que a 

posição X pode ser preenchida, por exemplo, com conectores, como na construção “exceto 

que” ou com advérbios, como em “logo que” e “ainda que”.  

 O quadro 8, abaixo, representa a produtividade do esquema [X+que], em que o slot 

pode ser preenchido por palavras de diferentes categorias disponíveis na língua. Em um nível 

abaixo, no nível do subesquema, representamos o slot preenchido com verbos. Em seguida, 

representamos a microconstrução “acontece que”, que é o objeto de pesquisa deste trabalho. 

 

Quadro 7: Esquema de “acontece que” 

ESQUEMA [X + que] 

SUBESQUEMA [Xverbo + que] 

MICROCONSTRUÇÃO [Aconteceque] 

             Fonte: o autor, 2018. 
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 A gramaticalização, então, passa a ser vista não apenas como mudança de um único 

item lexical, mas como um processo que ocorre a partir da combinação de itens lexicais, 

formando construções que são gramaticalizadas e usadas em determinados contextos de 

comunicação.  Após o processo de gramaticalização, a construção passa a exercer função 

gramatical e a ser usada de acordo com a atitude e intenção do usuário da língua, dentro de 

um contexto específico, levando em consideração relações discursivo-pragmáticas (HEINE; 

KUTEVA, 2007). 

 O desenvolvimento de formas gramaticais depende das construções as quais elas 

pertencem assim como o estudo de gramaticalização está altamente relacionado às 

construções. Assim, o objetivo principal da gramaticalização para Heine e Kuteva (2007) é 

“descrever como formas gramaticais e construções gramaticais surgem e se desenvolvem no 

tempo e no espaço e explicar por que elas são estruturadas como são.” (HEINE; KUTEVA, 

2007, p. 33). 

 Para Heine e Kuteva (2007), a proposta sobre a gramaticalização tem foco em dois 

aspectos de mudança (HEINE; KUTEVA, 2007). Um aspecto diz respeito à semântica uma 

vez que é um processo que transforma uma forma lexical em uma forma gramatical. O outro 

aspecto está relacionado à pragmática, e em particular ao papel da frequência e do contexto de 

uso. Desta forma, a gramaticalização é baseada em fatores interacionais, pragmáticos, 

semânticos, morfossintáticos e fonéticos. 

 Heine e Kuteva (2007) propõem que uma das motivações para a gramaticalização seria 

o uso linguístico de formas concretas para expressar formas menos concretas ou mais 

abstratas. Assim, através dos vários mecanismos e parâmetros que envolvem o processo de 

gramaticalização, elementos lexicais carregados de sentido passam a ser usados para 

expressar funções mais gramaticais no discurso. Os parâmetros utilizados por Heine e Kuteva 

(2007) são os seguintes: extensão, dessemantização, decategorização e erosão.  

 A proposta dos quatro parâmetros que envolvem a gramaticalização de Heine e Kuteva 

(2007) é usada em diversos estudos linguísticos como ferramenta para identificar e descrever 

formas linguísticas que sofreram o processo de gramaticalização. Tais parâmetros 

demonstram a tendência unidirecional da mudança através da gramaticalização. A extensão é 

caracterizada como o surgimento de novo significado gramatical em decorrência de utilização 

da construção em um novo contexto de uso. A extensão é o parâmetro mais complexo, pois 

está relacionada a aspectos sociolinguísticos, semânticos e discursivo-pragmáticos.  
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 Com relação ao primeiro fator, um uso inovador surge de um ato individual que pode 

se estender para outros falantes. No aspecto discursivo-pragmático, há um espalhamento da 

construção para novos contextos discursivos ou pragmáticos. No aspecto semântico, a 

construção adquire novo valor, que surge dos novos contextos de uso. 

 A dessemantização é a consequência imediata da extensão e geralmente é 

desencadeada a partir de processos metafóricos. Pode ser chamada também de bleaching ou 

redução semântica e é definida pela perda (ou generalização) de conteúdo semântico e 

aquisição de novas funções pragmático-discursivas. As construções gramaticalizadas “perdem 

valor representacional e, ao assumir a nova função gramatical, adquirem funções de natureza 

pragmático-discursiva” (MARTELOTTA, 2011, p. 108). Assim, após ocorrer a extensão, a 

nova construção perde parte de seu significado origem ao ser reanalisado nos novos 

contextos. 

 Após a perda de conteúdo semântico, ocorre a decategorização que constitui uma 

mudança de categoria gramatical. Esse parâmetro ocorre a partir do momento em que há 

perda de propriedades morfossintáticas características de formas lexicais ou formas menos 

gramaticalizadas do significado origem. De acordo com estudos de Heine e Kuteva (2007), a 

decategorização envolve, em particular, mudanças relacionadas à: 

 

 perda de habilidade no que diz respeito a flexões linguísticas (flexão nominal e flexão 

verbal); 

 perda de capacidade de assumir derivações morfológicas, perda de habilidade para 

assumir papel de modificadores; 

 perda de independência como forma autônoma, aumentando a dependência em outra 

forma; 

 perda de liberdade sintática e perda de mobilidade na sentença; 

 perda de capacidade para ser referido anaforicamente. 

 perda de membros pertencentes ao mesmo paradigma gramatical. 

 

 A decategorização geralmente está acompanhada de gradual perda de independência 

morfológica e sintática dos itens que compõem a construção em gramaticalização. Além 

disso, um verbo que sofre decategorização, por exemplo, pode perder a capacidade de ser 

flexionado em tempo, modo e pessoa, além de mudar de categoria gramatical.  
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 A erosão é considerada uma consequência da frequência de uso e diz respeito à perda 

de substância fonética. É o último parâmetro que surge durante o processo de 

gramaticalização, mas não é uma exigência para que a gramaticalização aconteça. Muitos 

fenômenos de gramaticalização já estudados sofreram erosão, que envolve os seguintes 

fatores segundo Heine e Kuteva (2007): 

 

 perda de segmentos fonéticos, incluindo perda de sílabas completas. 

 perda de propriedades suprassegmentais, como a entonação. 

 perda de autonomia fonética e adaptação à unidades fonéticas adjacentes 

 simplificação fonética. 

 

 Apresentamos abaixo um quadro com as principais características para cada um dos 

quatro parâmetros propostos por Heine e Kuteva (2007). 

 

Quadro 8: Parâmetros de gramaticalização de Heine e Kuteva (2007) 

A) Extensão: surgimento de significado gramatical em decorrência de utilização da 

construção em um novo contexto de uso 

B) Dessemantização: alteração (ou generalização) de conteúdo semântico e aquisição de 

novas funções pragmático-discursivas. 

C) Decategorização: alteração de propriedades morfossintáticas características de formas 

lexicais ou formas menos gramaticalizadas. 

D) Erosão: alteração de substância fonética. 

Fonte: o autor, 2018.  

 

 Portanto, levamos em consideração que, nos termos de Heine e Kuteva (2007), uma 

construção é gramaticalizada quando seu uso é estendido e cria-se uma nova construção que é 

recrutada em novos contextos e que desenvolverão novas funções (extensão); quando a nova 

construção é usada em um novo contexto, havendo perda ou alteração de significado total ou 

parte dele (dessemantização); quando há perda ou alteração de propriedades morfológicas e 

sintáticas do significado origem e, consequentemente, ocorrendo mudança de categoria 

gramatical da construção (decategorização); e quando há perda de material fonético (erosão), 

podendo sofrer coalescência, ou seja, a fusão de formas, ou a condensação. 
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2.3.2 Os contextos de mudança 

 

 Heine (2003) propõe o overlap model, que consiste em um processo em que: 

 

1. há uma expressão linguística A, que é recrutada para cumprir gramaticalização; 

2. essa expressão adquire um segundo padrão de uso, B, que apresenta ambiguidade em 

relação a A; 

3. finalmente A se perde, ou seja, agora há apenas B. 

 O esquema de representação deste modelo de mudança é apresentado da seguinte 

forma:  

A= x >A =x/y > A = y. 

 

 O estágio 2 não deve ser compreendido como uma coexistência entre duas formas de 

valor semântico equivalente. O estágio 2 é um estágio intermediário que carrega a 

ambiguidade entre o uso origem e o uso alvo. No estágio 3, ocorre a separação dos dois 

sentidos. Alguns processos podem ser interrompidos no estágio 2 mas, uma vez que chega ao 

estágio 3, B se convencionaliza, ou seja, se torna uma nova construção gramatical, a qual é 

incorporada às outras construções disponíveis no sistema linguístico. 

 Heine (2002) postula que a gramaticalização envolve o contraste diacrônico entre o 

significado de uma construção original (A) com o seu reflexo em construção com novo 

significado gramatical (B). O novo significado (B), que passa pelo processo de 

gramaticalização, mantém reflexos do significado original e ganha propriedades 

características de uso em um novo contexto.  O autor utiliza os termos “significado origem” 

para tratar do significado que deu origem ao novo e “significado alvo” para tratar do novo 

sentido gramatical. 

 Através da descrição e distinção de ambas as construções (A) e (B) e de seus contextos 

de uso, é possível analisar o que acontece durante o processo de A para B. Este processo se dá 

através de um continuum que envolve estágios intermediários (contexto ponte e contexto de 

mudança).  

 Heine (2002) utiliza quatro estágios para explicar o processo de gramaticalização. Para 

o autor, há um contexto inicial em que ocorre o significado origem da construção. 

Posteriormente, existe um momento de transição em que o significado origem se torna 

híbrido, ou seja, se torna ambíguo com duas leituras possíveis, chamado de contexto ponte.  
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 O contexto ponte pode ou não desenvolver significados gramaticais 

convencionalizados. Portanto, o segundo estágio é motivado por inferências sugeridas e por 

ambiguidades pragmáticas, tendo o papel de “servir de elo entre o estágio normal e o 

subsequente, já com registro de mudança.” (OLIVEIRA E ROCHA, 2016, p. 73) 

 Após o contexto ponte, Heine (2002) propõe a existência de um contexto específico 

(contexto de mudança) responsável pelo processo de gramaticalização. Esse estágio é 

caracterizado pela interação e conceptualização do contexto, o que leva a novos significados 

gramaticais. Neste contexto, o significado origem é separado do significado alvo, o qual passa 

a ter apenas uma leitura. Por fim, há o momento da convencionalização do significado alvo, 

quando há o aumento da frequência de uso e o novo significado se torna comum e 

compartilhado entre os falantes de uma comunidade linguística. 

 Diewald (2006) apresenta uma proposta de mudança por contextos assim como Heine 

(2002), mas com algumas características distintas, conforme representação no quadro 10: 

 

Quadro 9: Comparação dos contextos de Heine (2002) e Diewald (2006) 

 
Fonte: Traugott (2012, p. 9) 

 

 Heine (2002) trabalha com os estágios de uso normal, contexto ponte, contexto de 

mudança e convencionalização. Já Diewald (2006) utiliza os estágios de uso normal, contexto 

atípico, contexto crítico e contexto isolado. 

 Para Diewald (2006), o contexto normal antecede a mudança com uso regular, mais 

concreto e estabilizado. Como início de mudança, a autora utiliza os contextos atípico e 

crítico. No contexto atípico ocorrem implicaturas e inferências no nível do sentido, surgindo 
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novas características. E o contexto crítico é caracterizado pela presença de ambiguidades 

estruturais e semânticas, permitindo várias interpretações.  

  Com base no estudo de Diewald (2006), Oliveira e Rocha (2016) explicam que os 

contextos atípico e crítico 

“são marcados por ambiguidade e polissemia: no contexto atípico, essa difusão 

ocorre somente ao nível do sentido, na base de inferências e implicaturas, 

enquanto no contexto crítico tal difusão é acompanhada de rearranjos estruturais, 

envolvendo metonimização.” 

(OLIVEIRA e ROCHA, 2016, p.73) 

 

 

 O último estágio de mudança, para Diewald (2006), é chamado de contexto isolado, ou 

contexto de isolamento, em que a mudança é consolidada e cria-se um novo nó da rede de 

construções. O que difere a abordagem de Diewald (2006) da abordagem de Heine (2002) é a 

divisão do contexto de ambiguidade em dois: crítico e atípico. 

 A teoria dos modelos baseados no uso, da LCU, considera a gramaticalização a partir 

de processos cognitivos de domínio geral e, também, os fatores presentes em contextos 

específicos, que levam construções a perder traços lexicais e a adquirir funções gramaticais. 

 Para Heine & Kuteva (2007), as formas gramaticais dependem das construções às 

quais elas pertencem e, segundo Bybee (2010), estudos com base na gramaticalização 

observam a mudança em progresso, durante o uso da língua, e envolvem a criação de novas 

construções a partir de construções já existentes. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 
 

Neste capítulo, apresentamos os direcionamentos metodológicos escolhidos para a 

orientação desta pesquisa bem como suas justificativas. Abordamos questões relacionadas ao 

processo de coleta, seleção e formação do corpus, sobre os fatores de avaliação utilizados na 

análise dos dados e apresentamos alguns conceitos utilizados durante investigação da 

mudança da construção “acontece que” ao longo do tempo. 

 

3.1 Direcionamentos metodológicos 

  

 A presente pesquisa é funcionalista e utiliza pressupostos da LCU, com base em 

Bybee (2010), cuja proposta considera os aspectos gramaticais e discursivo-pragmáticos de 

uso da língua e busca compreender o seu funcionamento através da análise de dados de textos 

escritos em situações de comunicação.  

 Para o funcionalismo, a organização das línguas naturais integra-se a uma teoria global 

de interação social, com foco no estabelecimento de categoria de função. Assim, a pesquisa 

tem o objetivo de verificar como uma determinada construção é usada para atender às 

estratégias de comunicação de um determinado falante em uma determinada situação 

discursiva (Neves, 2018). 

 Consideramos o objeto de pesquisa como uma construção, por ser constituído pela 

combinação de dois elementos linguísticos que formam um único elemento com pareamento 

de forma e significado (CROFT, 2001 E GOLDBERG, 1995); e verificamos, a mudança 

linguística da construção “acontece que” à luz teoria da gramaticalização e pelo prisma dos 

modelos baseados no uso de Bybee (2010). A mudança não ocorre de forma repentina e 

abrupta, mas sim de forma gradual e com o passar do tempo.  

 Através de dados diacrônicos, podemos analisar como e em que contextos a 

construção era utilizada originalmente, e identificar os elementos linguísticos que eram 

utilizados em seu entorno. Cunha, Oliveira e Votre (1999), afirmam que  

a interação e interdependência entre sincronia e diacronia é fundamental na 

compreensão do processo de gramaticalização já que, além do exame das formas 

gramaticais como um fenômeno discursivo-pragmático, primariamente sintático, 

cabe também investigar a origem dessas formas e os caminhos/trajetórias de 

mudança por que passam.  
(CUNHA; OLIVEIRA; VOTRE, 1999, p. 1). 
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 Bybee (2010) considera a língua como um sistema adaptativo complexo e que 

“processos de mudança criam estruturas emergentes, pois estes processos ou mecanismos de 

mudança são a base fundamental para a explicação de por que a língua é como é.” (BYBEE, 

2016, p. 167). A autora afirma que estudos diacrônicos de dados de uso devem ser vistos de 

forma integrada, pois permitem a identificação de mudança gradual e comprovam que as 

próprias gramáticas incorporam a gradiência e a variabilidade na língua. 

  Uma investigação diacrônica, então, se justifica pelo fato de estarmos analisando a 

mudança linguística de uso de uma construção. E, a partir da perspectiva sincrônica da língua, 

é possível observar e descrever o uso de determinado elemento linguístico em um corte 

temporal e assim, verificar e analisar a trajetória pela qual passou o seu processo de mudança. 

Bybee (2010) explica que a mudança é uma janela para representações cognitivas e um 

criador de padrões linguísticos (BYEE, 2016, p. 167). 

 Nossa proposta consiste em realizar uma investigação diacrônica associada à descrição 

sincrônica do uso de nosso objeto de pesquisa. Desta forma, utilizando uma abordagem 

pancrônica do estudo da língua, a análise dos dados fornece ”uma descrição mais densa, com 

possibilidade de compreensão mais completa dos fenômenos sob investigação.” (CUNHA; 

OLIVEIRA; VOTRE, 1999, P. 1). 

 O uso da pancrônica se justifica, pois, para verificar a mudança, é necessário o estudo 

e a comparação entre estágios que identifiquem a trajetória de mudança, dos dados 

diacrônicos (diacronia) até o momento atual (sincronia). Assim, a língua é vista “tanto como 

variável quanto tendo categorias gradientes” (BYBEE, 2016, p. 168). 

 Nosso corpus é composto por textos escritos, antigos e atuais, com ocorrências do 

verbo acontece seguido pela conjunção integrante que. A modalidade escrita foi escolhida 

com o objetivo de observar os micropassos de mudança da construção “acontece que”, e de 

identificar os elementos linguísticos que são usados no entorno da construção, tanto na 

diacronia quanto na sincronia.  

 Verificamos textos da modalidade escrita e reservamos dados da modalidade oral para 

trabalhos posteriores. Para tal observação, selecionamos trechos dos textos em que a 

construção é utilizada e analisamos as porções textuais de informações anteriores e 

posteriores ao uso de “acontece que”. 

 Utilizamos o método misto que envolve tanto uma análise qualitativa, observando o 

cotexto de uso e seus valores pragmático-discursivos, quanto uma análise quantitativa como 

evidenciador de tendências. A partir da análise qualitativa dos dados, descrevemos e 
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interpretamos o uso da construção e observamos também suas motivações funcionais. Já com 

a análise quantitativa podemos verificar a frequência de uso de tal construção, fator este que 

contribui para o fenômeno da mudança linguística. 

 

3.2 Formação do Corpus 

  

 O corpus da presente pesquisa é composto por dados dos séculos XIV ao século XXI. 

Não encontramos registros de dados de séculos anteriores ao século XIV. Consideramos os 

dados até o século XX como a parte da diacronia e os dados do século XXI como parte da 

sincronia, uma vez que o trabalho está pautado na perspectiva pancrônica.  

 Como estamos analisando a mudança da construção em textos de períodos temporais 

distintos, dividimos os dados das construções que envolvem o processo de mudança de 

“acontece que” em padrões 1, 2 e 3, conforme as representações abaixo:  

1- [(x vezes adjunto adverbial) acontece verbo  (y vezes adjunto adverbial) [que conjunção integrante + oração 

subjetiva]]  

2- [[X conector contrastivo [acontece que]focalizador]] conector contrastivo/focalizador]]. 

3- [Aconteceque]operador argumentativo/focalizador. 

 

 Tal divisão tem o objetivo de analisar os usos de cada construção em épocas diferentes 

e com uso de elementos distintos, como adjuntos adverbiais e conectores contrastivos. No 

entanto, é possível que todas as construções sejam usadas simultaneamente. O uso de uma 

construção não apaga o outro. As características de cada construção em cada padrão são 

detalhadas no capítulo de análise de dados.  

3.2.1 Coleta e seleção dos dados 

 

Realizamos a busca e a coleta de ocorrências do verbo acontece usado próximo à 

conjunção integrante que, através da ferramenta “localizar” nos respectivos bancos de dados. 

A busca foi realizada nas seguintes amostras online: Corpus Informatizado do Português 

Medieval (CIPM), Para uma História do Português Brasileiro (PHPB), Domínio Público (DP) 

e Corpus do Português (CP). Todos os dados do século XXI foram coletados também do 

banco do Corpus do Português (CP), mas, neste caso, na parte de dados da atualidade. Entre 

as ocorrências encontradas, analisamos 93 dados no período de agosto de 2018 à outubro de 

2018. 
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3.2.2 Corpus diacrônico 

 

O Corpus Informatizado do Português Medieval
4
 (CIPM) é um banco de dados 

composto por textos portugueses medievais e criado por linguistas e estudantes da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, em 1993. O banco 

de dados é formado por textos latino-romances do século IX ao século XII e textos 

portugueses do século XII ao século XVI. Os textos são de tipo notorial, crônicas e textos em 

prosa já publicados ou fornecidos pelos próprios editores. Em nossa busca no banco de dados 

do CIPM, encontramos o seguinte número de ocorrências do verbo acontece seguido por que: 

 

Quadro 10: Ocorrências do CIPM 

Séculos Ocorrências Padrão 

XIV e XV 20 1 

- 0 2 

- 0 3 

Total de palavras 

por amostragem 2.177 - 

 

O banco de dados do PHPB
5
 (Para uma História do Português Brasileiro) foi lançado 

em abril de 1997 no I Seminário para a História do Português Brasileiro, realizado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo 

(USP). Em 1998, o projeto da equipe do Rio de Janeiro, com raízes do projeto NURC-Rio, foi 

organizado na Faculdade de Letras da UFRJ. O banco de dados PHPB-Rio contém 

transcrições de impressos do século XIX e edições diplomático-interpretativas de manuscritos 

dos séculos XVIII e XIX. Na busca da construção dos textos, encontramos o seguinte número 

de ocorrências: 

Quadro 11: Ocorrências do PHPB 

Séculos Ocorrências Padrão 

- 0 1 

XIX 2 2 

- 0 3 

Total de palavras  

por amostragem 218 - 

 

                                                           
4
 http://cipm.fcsh.unl.pt/ 

5
 http://www.phpbrj.letras.ufrj.br/ 
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O portal Domínio Público (DP) é um ambiente virtual lançado em novembro de 2004 

com o propósito principal de disponibilizar informações de forma livre e gratuita. Esse 

ambiente virtual permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento do 

conhecimento. Através de computadores e da internet, o portal possibilita o fácil acesso à 

diversas obras antigas e recentes, ou seja, é o lugar onde o passado e presente se encontram. O 

Domínio Público constitui uma biblioteca digital que está à disposição para professores, 

alunos, pesquisadores e para a população em geral buscarem informações e conhecimento. 

Durante nossa pesquisa em obras disponibilizadas no DP, encontramos poucas ocorrências de 

uso do verbo acontece e da conjunção que, conforme discriminado no quadro abaixo: 

 

Quadro 12: Ocorrências do Domínio Público 

Séculos Ocorrências Padrão 

XVI e XVII 3 1 

- 0 2 

- 0 3 

Total de palavras  

por amostragem 1.166 - 

 

O Corpus do Português
6
 pertence à Universidade Brigham Young (BYU), nos 

Estados Unidos. O banco de dados é composto por duas partes: um corpus menor com dados 

diacrônicos, no qual é possível observar as mudanças históricas; e um corpus maior do 

português moderno com 50 vezes mais dados que a parte histórica. A parte histórica possui 

cerca de 45 milhões de palavras de quase 57.000 textos em português entre os anos de 1300 a 

1900. As 20 milhões de palavras correspondentes a 1900 são uma mistura entre os gêneros de 

ficção, jornais e academia, e textos contendo diálogos. No Corpus do Português diacrônico, 

encontramos a seguinte quantidade de ocorrências: 

 

Quadro 13: Ocorrências do Corpus do Português na diacronia 

Séculos Ocorrências Padrão 

XVII 3 1 

XIX e XX 26 2 

XX 176 3 

Total geral/palavras 45.000.000 - 

 

                                                           
6
 https://www.corpusdoportugues.org/ 



72 
 

3.2.3 Corpus sincrônico  

 

 Os dados do século XXI da presente pesquisa foram coletados da parte destinada ao 

português moderno do banco de dados do Corpus do Português
7
. Os dados do português 

moderno do CP contêm aproximadamente um bilhão de palavras retiradas de mais ou menos 

um milhão de páginas da internet. 

 Para compor esta parte dos dados, buscamos as ocorrências de “acontece que” e 

selecionamos trechos de textos em que tal construção é utilizada. Os textos selecionados são 

publicações em blogs particulares e jornais online disponíveis na internet. Os textos coletados 

foram publicados neste século XXI, são do tipo dissertativo-argumentativo e apresentam 

opiniões, relatos e narrações de acontecimentos que retratam o ponto de vista do escritor do 

texto. As ocorrências de acontece que foram registradas com os seguintes números: 

 

Quadro 14: Ocorrências do Corpus do Português na sincronia  

Século Ocorrências Padrão 

XXI 129 1 

XXI 968 2 

XXI 13249 3 

Total geral/palavras 1.000.000.000 - 

 

3.3 Uso de programa estatístico 
 

 Para análise quantitativa dos dados da presente pesquisa, utilizamos o programa 

estatístico GoldVarb, um programa computacional idealizado por Steve Harlow, na 

Universidade de York, como um projeto colaborativo entre o Departamento de Ciências da 

Linguagem e Linguística e Serviços de Informática. Seu objetivo principal é realizar a 

contagem estatística de dados de pesquisa.  

 O programa é comumente utilizado para calcular dados de pesquisas de variação 

linguística na área da sociolinguística. Mas os resultados podem, também, ser usados para 

compreender melhor, de modo holístico, o comportamento da construção nas situações de 

uso, e para justificar a percepção acerca dos processos cognitivos de domínio geral, utilizados 

por Bybee (2010). 

 No caso da presente pesquisa, utilizamos o referido programa para contabilizar os 93 

dados coletados e analisar as ocorrências com base nos seguintes grupos de fatores: as 

                                                           
7
 https://www.corpusdoportugues.org/ 
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construções divididas em 3 padrões; os tipos de marcação de contraste, com base em Neves 

(2000); as relações semânticas propostas no presente trabalho, a posição da construção; e a 

divisão de uso dos padrões por séculos.  

 A partir desses grupos de fatores e da geração dos resultados através do programa 

estatístico GoldVarb, criamos tabelas e gráficos que serão analisados durante o capítulo de 

análise de dados. Apresentamos a seguir os conceitos utilizados para a elaboração dos tipos de 

marcação de contraste e das relações semânticas que serão discutidos durante a análise dos 

dados. 

 Com base nos tipos de marcação de contraste gerados com o uso do mas, proposto por 

Neves (2000), criamos os tipos de contrastes encontrados nos dados dos três padrões. 

Verificaremos, durante a análise dos dados, as ocorrências de tais tipos. As definições dos 

tipos de marcação de contraste usadas são as seguintes: 

 

Quadro 15: Tipos de marcação de contraste, com base em Neves (2000) 

A) Contraste por cotexto: argumento contrário ao anterior, com uso de palavras antônimas 

antes e depois do uso do verbo acontecer, licenciando a característica contrajuntiva da oração 

encaixada. 

 

B) Restrição com acréscimo de elemento positivo: restrição de elemento já mencionado, 

acrescentando a ela uma nova informação com caráter positivo em relação aos argumentos 

apresentados anteriormente.  

 

C) Restrição com acréscimo de elemento negativo: restrição de elemento já mencionado, 

acrescentando a ela uma nova informação com caráter negativo em relação aos argumentos 

apresentados anteriormente. 

 

D) Restrição parcial por exclusão: retomada de elemento anterior, restringindo-o 

parcialmente através de nova informação que exclui (apaga) um de seus argumentos 

anteriores. 

 

E) Eliminação de todo o argumento anterior: introdução de nova informação que elimina 

(apaga) todo o argumento anterior. 

 

F) Argumento não esperado: introdução de informação nova não esperada, ou seja, que seria 

inimaginável, a partir da leitura dos argumentos anteriores.  

 

G) Negação com inferência: introdução de informação que nega o argumento anterior 

através da inferência. 

 

H) Argumento superior (com advérbios): argumento superior ao que foi dito antes, mas que 

não o exclui. 
Fonte: o autor, 2018 
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 O uso da construção no padrão 3, como operador argumentativo, pode apresentar 

outros valores discursivo-pragmáticos. Em nossos dados selecionados verificamos, além da 

contrajunção (prototípica), a sobreposição dos valores discursivo-pragmáticos de 

explicação/justificativa, avaliação, elaboração e causa/consequência no uso de [Aconteceque], 

conforme apresentamos no quadro abaixo. Com base nas definições de operadores 

argumentativos de Koch (1992), utilizamos as seguintes definições para a análise de 

sobreposições de relações semânticas: 

 

Quadro 16: Definições das relações semânticas, com base em Koch (1992) 

A) Contraste: quando o segundo enunciado apresenta uma declaração que contrasta com a do 

primeiro, produzindo efeito retórico.  

B) Explicação/justificativa: quando se encadeia, sobre um primeiro ato de fala, outro ato que 

justifica ou explica o anterior.   

C) Avaliação: quando o segundo enunciado apresenta um ponto de vista ou uma opinião 

sobre aquilo que foi dito no enunciado anterior. 

D) Elaboração: quando o segundo enunciado elabora com detalhes um elemento retomado 

do enunciado anterior. 

E) Causa/Consequência: retoma parte relevante do enunciado anterior introduzindo uma 

informação com relação de causa-consequência. 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 O presente capítulo está dividido em quatro seções, sendo uma seção para cada padrão 

e uma seção com considerações gerais. Durante a análise dos dados selecionados, verificamos 

as ocorrências dos conceitos e das propostas teóricas discutidos nos capítulos de revisão da 

literatura e de pressupostos teóricos.   

 Apresentamos a seguir uma proposta de mudança linguística para a construção 

“acontece que”, através do processo de gramaticalização, dividida em três padrões. Essa 

mudança foi identificada através da seleção e análise de textos datados do século XIV até o 

século XXI.  

 Destacamos o fato de que é possível haver ocorrências das construções dos 3 padrões 

simultaneamente. Entretanto, o objetivo desta pesquisa é identificar os micropassos de 

mudança a partir dos processos cognitivos de domínio geral e dos mecanismos de 

gramaticalização. Portanto, nosso foco é verificar as motivações de mudanças de uso e as 

mudanças de características de um padrão para outro. Os padrões são representados de acordo 

com o quadro abaixo: 

 

Quadro 17: Representação de mudança 

Padrão 1  

 

[(x vezes adjunto adverbial) acontece verbo  (y vezes adjunto adverbial) [que conjunção integrante 

+ oração subjetiva]] 

 

Padrão 2 

 

[[X conector contrastivo [acontece que]focalizador]]conector contrastivo/focalizador]] 

 

Padrão 3 

 

[Aconteceque]operador argumentativo/focalizador       +      [enunciado]contra-argumento/informação (parcial)nova 

 

 

 
Fonte: o autor, 2018. 
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No quadro acima, é possível notar pequenas mudanças que ocorreram entre os 

padrões apresentados.  Observamos que houve uma reanálise sintático/semântico do padrão 1 

para o padrão 2, uma vez que a oração matriz e a conjunção integrante, com o uso, perderam 

suas propriedades originais. Com isso, desenvolveu-se a formação da construção do padrão 2. 

A construção do padrão 2, por sua vez, motivou a criação da construção do padrão 3, a partir 

dos processos de domínio geral e de mecanismos de gramaticalização, que serão discutidos no 

capítulo de análise de dados. 

O padrão 1 corresponde ao sentido e função originais do verbo acontecer e tem seu 

início encontrado em dados a partir do século XIV. Neste padrão, a construção é formada por 

um verbo pleno constituindo uma oração matriz seguida de oração encaixada completiva.  

A oração matriz e a oração encaixada são interligadas pela conjunção integrante 

“que”. Assim, a oração matriz e a oração encaixada estabelecem uma relação de dependência 

sintática e semântica entre si, caracterizando a soldadura, termo utilizado por Decat (1993) 

com base em Bally (1944). Além disso, a oração matriz é precedida por adjuntos adverbiais 

quantificadores aspectualizadores (muitas vezes, algumas vezes, nem sempre, às vezes, quase 

sempre).  

Neste padrão 1, o verbo acontecer pleno expressa a ideia de acontecimento e a 

conjunção integrante que introduz a oração encaixada. O uso do adjunto adverbial 

quantificador em conjunto com acontecer contribui com o valor semântico de acontecimento 

do verbo. Além disso, há uma predominância de conteúdos contrastivos presentes no cotexto 

de uso do padrão 1. 

No padrão 2 ocorre a supressão dos adjuntos adverbiais e a inclusão do uso da 

conjunção mas. Também neste padrão, a sentença introduzida pela construção já carrega 

traços de contraste devido à presença da conjunção contrajuntiva em posição anteposta ao 

verbo “acontece” juntamente com a presença de palavras antônimas e conteúdos contrastivos 

no entorno dos enunciados, bem como no padrão 1. 

Assim, há a extensão de uso da construção “acontece que”, que adquire a função de 

introduzir uma informação nova ou parcialmente nova com a presença de contra-argumento. 

Então, o verbo deixa de ser oração matriz. Neste padrão, os itens que compõem a construção 

(“acontece” e “que”) apresentam maior integração, caminhando para a formação de um 

chunking, com função de focalizador contrastivo. 

No padrão 3, o verbo “acontecer” sofre o processo de gramaticalização. O verbo 

perde propriedades semânticas de um verbo pleno com sentido de acontecimento, adquire 
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propriedades mais abstratas, deixando de ser um item lexical para ser um item mais 

gramatical, ou seja, deixa de constituir uma oração matriz e é integrado à conjunção 

integrante formando um único bloco, um chunking.  

O verbo acontecer e a conjunção que são reanalisados, formando uma construção 

que faz parte da categoria dos operadores argumentativos, visto que tal construção tem a 

função de inserir uma nova informação discursiva com valor de contrajunção, fato que ocorre 

quando um enunciado contrapõe informações relacionadas aos enunciados anteriores, com 

orientações argumentativas diferentes ou contrárias. 

Durante o período de agosto de 2018 à outubro de 2018, analisamos 93 dados, os 

quais dividimos  nos três padrões. Apresentamos os números de ocorrências encontradas para 

cada padrão na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Número de ocorrências do corpus 

Séculos Padrão Número de ocorrências  

XIV e XV 1 14 

XVII, XIX e XX 2 10 

XX e XXI 3 69 

 TOTAL 93 

  

 Essa divisão ocorreu a partir das características e comportamentos de uso do verbo 

acontecer e de que, conforme exposto no quadro 17. 

 Para fins de análise qualitativa, selecionamos três dados do padrão 1, cinco dados do 

padrão 2, e 10 dados do padrão 3. Em nossa análise, buscamos apontar características e 

mudanças encontradas em cada um dos padrões, com base nos pressupostos teóricos dos 

contextos de mudança de Diewald (2006); dos processos cognitivos de domínio geral, dos 

modelos baseados no uso, propostos por Bybee (2010); e de alguns mecanismos que 

envolvem a gramaticalização, segundo Heine e Kuteva (2007) e Bybee (2010). Além disso, 

apresentamos e discutimos as tabelas e gráficos gerados a partir do uso do programa 

estatístico GoldVarb. 

 Ao final de cada seção, definimos as propriedades de forma e de sentido identificados 

no uso de cada padrão (Croft, 2001). E, por fim, aplicamos os parâmetros propostos por Heine 

e Kuteva (2007), a fim de observar o fenômeno da gramaticalização da construção “acontece 

que”. 
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4.1 Ocorrências do padrão 1 

 

 Iniciamos nossa análise observando três dos dados coletados do século XIV ao século 

XIX. Nos dados, verificamos o cotexto de uso do verbo pleno acontecer e as pistas 

linguísticas que licenciam sua função sintática de oração matriz. O verbo em questão é 

seguido, com ou sem material interveniente, pela conjunção integrante com o papel de 

conectar a oração matriz à sua oração encaixada. Além disso, verificamos os elementos 

utilizados no entorno do verbo acontecer e as possibilidades de justificativas de uso de verbo 

pleno, conforme a seguinte representação: [(x vezes) acontece (y vezes) [que + oração]]. 

 Com base nos estudos de Diewald (2006), encontramos nestes dados diacrônicos o 

caso de contexto atípico. Tal contexto refere-se ao primeiro estágio de mudança, em que 

encontramos as primeiras alterações de características antes não habituais, que podem ocorrer 

através de implicaturas e de inferências pragmáticas. Em nossos dados, é possível observar o 

uso do verbo de acontecimento em cotexto contrastivo, através de palavras antônimas e de 

informações contrárias. Apresentamos a seguir a primeira ocorrência: 

 

(15) 

E,como quer que nós isto começassemos de fallar en como os reys devem poor 

as batalhas e depois tornamos a dizer como se as batalhas aviam de poor 

de poucos a muytos, diriam alguns que os reys non poderiam teer tam pouca 

gente en que esto pudesse cair en elles. E esto non se faz assi, ca 

muytas vezes aconteçe que os reys algU~as vezes pelejam con poucas 

gentes, mays, en esto assi dizer, non devem dar por ello muyto, ca, se as 

mays graves cousas som repairadas, as outras que non som todas ficam 

 
(Livro de Montaria. Século XIV) 

 

 No trecho (15) a sentença [ca muytas vezes aconteçe que os reys algU~as vezes 

pelejam con poucas gentes] pode ser analisada sintaticamente como uma oração encaixada 

completiva, em que consideramos “acontece” como a oração matriz  e [que os reys algU~as 

vezes pelejam con poucas gentes] como a oração encaixada subjetiva. Temos, então, o caso de 

soldadura entre a oração matriz e encaixada devido ao alto grau de dependência (Decat, 

1993). 

 Nesta construção, o verbo acontecer indica a realização de um acontecimento que é 

dito na oração encaixada [que os reys algU~as vezes pelejam con poucas gentes] ou seja,  o 

evento realizado pelos reis de lutar (pelejar) com poucas pessoas. Neste trecho, o verbo 

constitui seu papel de verbo pleno com valor lexical e faz parte de uma oração encaixada 
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completiva. Logo, seu sentido é completado na oração encaixada, estabelecendo, assim, uma 

dependência semântica e sintática. 

 A presença do adjunto adverbial aspectual vezes no sintagma adverbial “muitas 

vezes”, usado no texto em posição anteposta ao verbo, reforça o sentido pleno do verbo, 

evidenciando a principal função do adjunto adverbial, que é marcar a repetição de ocorrências 

de um evento, que neste caso é o combate. 

 Também observamos que, no uso da oração encaixada, há a apresentação de uma 

informação contrária ([pelejam con poucas gentes]) com relação ao que foi dito no enunciado 

anterior ([reys non poderiam teer tam pouca gente]). Temos aqui o caso de uso da estrutura 

sintática de oração completiva de acontecimento (GONÇALVES et all, 2009) em cotexto 

contrastivo em que a segunda oração nega a primeira. 

 Neste exemplo, verificamos o uso inicial de mudança, ou contexto atípico para 

Diewald (2006), em que o verbo e a conjunção integrante estão sendo usados em sequência 

direta sem nenhum elemento interveniente, representando o uso do verbo como um elemento 

lexical, mas seu entorno é composto por ideias contrastivas.  

 Neste uso, seu sentido necessita ser complementado sintática e semanticamente e, 

portanto, o verbo exerce o papel de predicador de oração matriz, sendo a oração encaixada sua 

dependente ([os reys algU~as vezes pelejam]). 

 

(16) 

 E Naas lha outo(r)gou com condiçom que a todos quebrasse os olhos dereit(os). A elles nom 

prouve da p(r)eitesia, e fezerom-no sab(e)r a rrei Saull e ao poboo d’Isrraell, pedindo-lhe que 

os socorressem. Quando o poboo ouvio isto, chorou e o rrei lhe prometeo acorro e veo ao 

cerco e matou aquell(e)s que os tinham cercad(os), que pouc(os) [e]scaparom. 

 

Per Naas, que q(ue)r diz(er) s(er)pent(e), se entende o diaabo, que cerca a alma p(er) 

desvairadas tentaço~oes. E acontece alghu~as vezes que ella he tam canssada de 

longuament(e) conbater q(ue) q(ue)r assi como rrequerir paz, isto he, que ella esta´ acerca de 

consentir e obedecer ao diaabo. 

(Livro 2. Caopitulo 58. Fólio 48r. Século XV) 

 

 

 Em (16) analisamos a sentença [que ella he tam canssada de longuament(e) conbater 

q(ue) q(ue)r assi como rrequerir paz] como uma oração encaixada completiva. O elemento 

“acontece” constitui a oração matriz, seguida pela conjunção integrante “que” com a função 

de integrar a oração encaixada à oração matriz. Assim, a completividade de informação de 

“acontece” (oração matriz) está expressa na oração encaixada [que ella he tam canssada de 

longuament(e) conbater q(ue) q(ue)r assi como rrequerir paz].  
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 O verbo acontecer indica as ocorrências de um evento. Neste caso, trata-se do cansaço 

de uma mulher de tanto combater as tentações do diabo, em que o acontecido é explicado na 

oração encaixada [alghu~as vezes que ella he tam canssada de longuament(e) conbater q(ue) 

q(ue)r assi como rrequerir paz]. Neste exemplo, a quantidade de ocorrências é marcada pelo 

adjunto adverbial aspectual “vezes” no sintagma adverbial “algumas vezes” em posição 

intercalada entre o verbo e a conjunção ([E acontece alghu~as vezes que]).  

 A construção, então, está presente em cotexto de contraste uma vez que a mulher sobre 

quem se fala está cercada por tentações, mas passa a querer paz por estar cansada de combater 

as tentações. Há o uso das palavras “tentações” e “paz” com léxicos opostos. Observamos, 

então, que, embora haja o uso de oração matriz (acontece) seguida de conjunção e oração 

encaixada, o cotexto favorece o sentido de contraste no uso da oração encaixada completiva 

de acontecimento (Gonçalves et all, 2009). 

 

(17) 

E com este estrondo entra no terreiro da execução, onde está o que há de padecer, que o está 

esperando com grande coragem com uma espada de pau na mão, diante de quem chega o 

matador, e lhe diz que se defenda, porque vem para o matar, a quem responde o preso com 

mil roncarias; mas o solto remete a ele com a sua espada de ambas as mãos, da qual se quer 

desviar o preso para alguma banda, mas os que têm cuidado das cordas puxam por elas de 

feição que o fazem esperar a pancada; e acontece muitas vezes que o preso, primeiro que 

morra, chega com a sua espada ao matador que o trata muito mal, sem embargo de lhe não 

deixarem as cordas chegar a ele; por mais que o pobre trabalhe, não lhe aproveita, porque 

tudo é dilatar a vida mais dois credos, onde a rende nas mãos do seu inimigo, que lhe faz a 

cabeça em pedaços com sua espada 

 

Tratado Descritivo do Brasil em 1587 - GABRIEL SOARES DE SOUSA) 

 

 O trecho (17) apresenta uma narrativa sobre a luta entre o matador e o solto (preso 

fugitivo). Observamos na sentença [e acontece muitas vezes que o preso, primeiro que morra, 

chega com a sua espada ao matador que o trata muito mal] o uso do verbo acontecer com 

sentido pleno, constituindo uma oração matriz “e acontece muitas vezes”.  

 O evento realizado é expresso na oração encaixada [que o preso, primeiro que morra, 

chega com a sua espada ao matador que o trata muito mal]. A oração encaixada informa a 

chegada do preso para a sua execução com uma espada na mão, fato que ocorre 

repetidamente. Temos, então, o caso de uma análise sintática de oração encaixada completiva 

subjetiva. 

 Além do uso de encaixamento com predicado de acontecimento, o cotexto contrastivo 

também é verificado neste dado, pois, em um momento anterior, é falado ao preso que ele 
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poderia se defender antes de sua execução e que teriam o cuidado de deixar as cordas soltas. 

Mas, quando é chegada a hora da execução, o “matador o trata muito mal” e ainda é 

acrescentado o fato de “não deixarem as cordas chegar a ele”. 

 Conforme exposto durante as análises dos dados acima, encontramos um padrão de 

uso do verbo acontecer em dados diacrônicos (séculos XIV, XV e XVI): o uso de “acontece” 

como elemento lexical, exercendo funções de verbo pleno; seguido pela conjunção integrante 

(com elementos intervenientes ou não); complemento do sentido do verbo expresso na oração 

encaixada mostrando um alto grau de dependência e de integração entre o verbo (oração 

matriz) e a oração encaixada.  

 Verificamos também que o cotexto do padrão 1 já carrega traços de contraste junto ao 

tempo, fornecidos pelo conteúdo contrastivo do texto, bem como o uso de palavras antônimas 

no entorno da construção. Expomos abaixo a tabela referente aos tipos de contraste para 

verificar o comportamento da construção do padrão 1. 

 

Tabela 2: Tipos de marcação de contraste – Padrão 1 

Tipo de marcação de contraste expresso na informação 

nova (ou parcialmente nova): 

Padrão 1 

Contraste pelo cotexto 13 

Restrição com acréscimo de um elemento positivo 0 

Restrição com acréscimo de um elemento negativo 1 

Restrição parcial por Exclusão 0 

Argumento não esperado 1 

Eliminação de todo o argumento anterior 0 

Negação com Inferência 0 

Argumento superior (com advérbios) 0 

 

 Na tabela 2, verificamos que, no padrão 1, o contraste pelo cotexto é predominante 

visto que corresponde ao uso origem com o uso do verbo pleno indicando realização de 

eventos. Assim, o contraste é evidenciado apenas através do cotexto, mostrando ideias 

opostas. O contraste por argumento não esperado também aparece, mas apenas em menor 

frequência. 

 A presença dos adjuntos adverbiais aspectuais com o item vezes em posição anteposta 

ou posposta ao verbo marca o uso do verbo pleno. Assim, o sentido original do verbo de 

realização/acontecimento de eventos é mantido. Também, a oração complexa, formada pelo 

verbo pleno acontecer em posição de oração matriz e oração encaixada, aparece em meio a 

informações opostas.  
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 No quadro abaixo, pontuamos as propriedades verificadas durante a análise dos dados 

referentes à construção do padrão 1. Detalhamos as propriedades de pareamento forma e 

sentido da construção do padrão 1 

 Croft (2001) descreve as propriedades da forma: sintáticas, morfológicas e 

fonológicas; e as propriedades do sentido: da semântica, pragmática, e as propriedades 

discursivo-funcionais. Como nosso objeto de pesquisa foi verificado em textos 

exclusivamente na modalidade escrita, optamos por não abordar a propriedade. 

 

Quadro 18: Propriedades referentes à construção do padrão 1 

 

 

 

 

FORMA 

 

 

 

Sintática 

 Verbo acontecer como oração matriz; 

 Posição do verbo acontecer anteposta à conjunção 

integrante que; 

 Presença de adjuntos adverbiais aspectuais 

preenchendo slots antes e depois do verbo. 

 

 

Morfológica 

 

 

 Propriedades morfológicas de flexões de número e 

de tempo originais de verbo de acontecimento. 

 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

 

Semântica/pragmática 

 Valor semântico original de verbo pleno: sentido 

de realização/acontecimento de eventos. 

 

Discursivo-funcional 

 Além do valor de tempo/acontecimento expresso 

pelo verbo acontecer, há a presença de um tênue 

valor de contraste expresso pelo cotexto de uso. 

Fonte: o autor, 2018. Adaptado de Croft  (2001) 

 

4.2 Ocorrências do padrão 2 

 

 Agora, analisaremos, nesta seção, cinco ocorrências de “acontece que” inserido na 

construção [[Xconector contrastivo [acontece que]focalizador]]conector contrastivo/focalizador]], 

encontradas em dados dos séculos XIX e XX. Devido à existência de opacidade semântica e 

de alterações estruturais, relacionamos os dados do padrão 2 ao contexto crítico de Diewald 

(2006). Vejamos a seguir os exemplos e suas respectivas análises referente ao padrão 2. 
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(11) reescrito como (18) 

Apresentou-se em casa de D. Emília e pediu a mão de Aurélia, que lhe foi concedida. V ao 

saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus 

planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa idéia, cogitou no 

modo de não perder a partida. A única idéia que lhe ocorreu foi de expediente banal; mas 

acontece que são estes precisamente os que surtem melhor efeito quando se trata de assuntos 

que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via 

Seixas à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina, apontada entre as elegantes da Corte. 

Para o nosso jornalista fora inqualificável grosse-ria, encontrar-se com uma senhora bela e 

distinta, sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admi-ração.  

 

(Título: Senhora. Autor: José de Alencar. Ano: 1875) 

 

 No dado (18), extraído de um texto escrito no século XIX, destacamos a sentença 

encabeçada pela conjunção mas: “mas acontece que são estes precisamente os que surtem 

melhor efeito quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais” em 

que há a presença do mas em posição inicial e anteposto a “acontece que”. 

 O uso desta conjunção coordenativa, segundo Neves (2000), marca uma orientação 

argumentativa diferente entre a oração [A única ideia que lhe ocorreu foi de expediente banal] 

e a oração introduzida pela construção. A oração [estes precisamente os que surtem melhor 

efeito quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais] contém o 

pronome demonstrativo “estes” que retoma o sintagma nominal “expediente banal” presente 

no enunciado anterior e apresenta uma avaliação contrária e negativa referente ao sintagma 

nominal, ao afirmar serem os expedientes banais que “surtem melhor efeito”. A oração 

apresenta informação parcialmente nova, pois há retomada de elementos citados antes. 

 Verificamos também a oposição dos adjetivos “banal” e “melhor efeito” com relação 

ao expediente, e a presença do uso do adjunto adverbial “precisamente” para reforçar a 

opinião do autor. Assim, a sequência “mas acontece que” introduz um argumento superior em 

relação à informação dada no enunciado anterior. 

 Enquadramos este dado no padrão 2, que se encaixa no contexto crítico postulado por 

Diewald (2006) porque observamos as seguintes reorganizações estruturais: a construção 

formada pelo verbo acontece e pela conjunção que está mais integrada, e acumula a nova 

função de introduzir um novo argumento/informação, focalizando a informação nova [são 

estes precisamente os que surtem melhor efeito quando se trata de assuntos que se resolvem 

pelas conveniências sociais], dando mais destaque a ela, o que o leva ao focalizador 

contrastivo. 
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  (19)  

Por exemplo, na Cultura temos vivido de uma acção genericamente importada, embora 

tenhamos ainda potencialidades que podemos aproveitar. # É preciso inscrever a Batalha - - 

com um Mosteiro que é Património Mundial - - nos roteiros culturais nacionais. # Mas o 

Mosteiro da Batalha encontra-se já entre os monumentos mais visitados do país. # Mas 

acontece que, esgotado o tempo da visita, as pessoas vao-se embora. E, no entanto, temos o 

Reguengo do Fètal, a Rebolaria, São Mamede, a Torre as Grutas e nada disso está valorizado. 

Uma das prioridades passa pela criação de um roteiro que leve as pessoas a conhecerem-nos, 

a valorizarem-nos e a criarem-se as condições para um diálogo indispensável para 

construirmos a qualidade. Se cada aldeia valorizar o seu património local, as pessoas serão 

levadas a visitarem esses pontos e não apenas o Mosteiro. 

(Título «Nao tenho espírito de sucessor». Data: 17 de Outubro de 1997 ) 

 

  

 O texto (19), escrito no século XX, apresenta a informação de que o Mosteiro da 

Batalha é um dos monumentos mais visitados em Portugal. Na sentença [Mas acontece que, 

esgotado o tempo da visita, as pessoas vao-se embora.], verificamos também o uso do mas 

como operador argumentativo, e não como conjunção, por estar em posição inicial de 

enunciado (Neves, 2000), além de fazer o papel de introduzir um contra-argumento de que, 

após o horário de visitação, o Mosteiro da Batalha fica vazio pois seus visitantes deixam o 

local.  

 Então, o dado (19) apresenta a oposição entre o argumento do enunciado anterior de 

que o monumento é um dos mais visitados do país e o argumento introduzido por mas, 

marcando uma oposição entre o tempo de visita e o momento em que as pessoas vão-se 

embora. Neste caso, pressupõe-se, através de inferência, que, por ser um monumento muito 

visitado, deveriam ser criadas mais opções de eventos culturais para um maior aproveitamento 

do espaço e para as pessoas continuarem no local por mais tempo. 

 Portanto, a sequência de elementos de verbo e conjunção integrante funciona como 

focalizador contrastivo da informação (parcial) nova, enquanto o mas exerce a função de 

operador argumentativo de contrajunção, estabelecendo a relação de contraste. Tais mudanças 

estruturais e semânticas caracterizam o estágio de contexto crítico. 

 

(20) 

Dentro dos sindicatos, temos filiados a diversos partidos, com predominância para o PT e o 

PSB. Mas, acredito que se o trabalhador rural tivesse consciência política, faria todos os 

governadores. Somos a maior categoria no Estado. Sei que o nosso voto vale tanto quanto o 

dos demais, mas acontece que o analfabetismo e a pressão psicológica em que a pessoa do 

campo vive, são muito fortes. E ainda tem a fome. Ninguém consegue pensar de barriga vazia. 

O processo de conscientização política para as camadas mais pobres, sejam rurais ou urbanas, 

ainda é um problema muito sério. E é exatamente ai que entram os políticos aproveitadores: 
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eles vêm, trazem migalhas e promessas e vão se perpetuando. Isso, infelizmente, é uma 

realidade. JC - O sr. defende a reconciliação da aliança 

 

(Titulo: Manoel dos Santos. Data: 09-14-1997) 

 

  

 No texto (20), também do século XX, sobre sindicatos e partidos políticos, vamos 

observar a sentença contrastiva [mas acontece que o analfabetismo e a pressão psicológica em 

que a pessoa do campo vive, são muito fortes.]. Verificamos inicialmente que, em enunciado 

anterior, expõe-se o argumento de que os votos são iguais para qualquer pessoa. No 

enunciado introduzido por mas, a expressão “a pessoa do campo” retoma a expressão 

“trabalhador rural” do enunciado anterior e apresenta dois argumentos contrários com valores 

negativos com relação à afirmação anterior de que os votos são iguais.  

 Os argumentos negativos são: o analfabetismo que atinge a população rural; e a 

pressão psicológica que essas pessoas sofrem. Tais fatos impedem que o voto da população 

rural tenha o mesmo valor do voto das demais pessoas da zona urbana. Logo, temos a 

introdução de argumento contrário que elimina, negando, parcialmente, o argumento de que 

“nosso voto vale tanto quanto o dos demais”. 

 Nesta ocorrência, identificamos o uso de mas que, além de coordenar duas orações 

marcando contraste entre positivo e negativo, apresenta um efeito de suspense, uma estratégia 

argumentativa para Koch (1992), em relação ao que será apresentado pelo enunciado 

seguinte. O leitor não sabe o que será informado a seguir, mas sabe que será algo novo e 

diferente do que leu até o dado momento. Enquanto mas realiza as funções mencionadas 

acima, o [Aconteceque] focaliza a sentença que o segue [o analfabetismo e a pressão 

psicológica em que a pessoa do campo vive, são muito fortes]. 

 

(21)  

Quando havia festas procuravam-se actividades culturais, a que os moradoresiam aderindo 

mais ou menos. Numa ocasião programamos um filme de humor negro inglês, que eu achava 

absolutamente hilariante: era uma história clássica de músicos e caixões, com peripécias e 

equívocos abundantes. A sala encheu, mas acontece que ninguém se riu. Só então percebi o 

erro. O que me parecia simples e óbvio de entender, era afinal o resultado de camadas de 

referências culturais que, sem dar por isso, eu tinha e eles não tinham de todo. Nada a fazer: 

as pessoas foram saindo, a sessão foi um fiasco e eu percebi que há barreiras intransponíveis.  

(Titulo: Pimbas em noites de Verao. Data: 21/08/1997) 
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 Em (21), o autor do texto publicado no século XX informa que escolheu um filme com 

característica de humor negro inglês para assistir e que, em sua opinião, o filme é hilariante. 

Em seguida, na sentença [A sala encheu, mas acontece que ninguém se riu.] afirma-se que a 

sala encheu para assistir ao filme (ponto positivo) e, por outro lado, ninguém riu (ponto 

negativo). Pela apresentação da descrição do filme, feita pelo autor do texto, infere-se que 

todos achariam graça do filme. Neste caso, a conjunção coordenativa marca a relação de 

desigualdade entre o primeiro segmento (“a sala encheu”) e o segundo segmento (“ninguém 

riu”), que nega o primeiro por inferência (Neves, 2000). 

 Relacionamos o dado (21) ao contexto crítico (Diewald, 2006). Tal fato pode ser 

justificado devido à alteração de uso de “acontece que”, que adquire o papel de focalizar a 

informação nova apresentada a seguir [ninguém se riu]. Junto ao mas, a construção  

[Aconteceque] evidencia o argumento contrário de que ninguém achou o filme engraçado. 

 

(22)  

Não exijo, mas a bem dizer imploro, mesmo. - Impossível, palavra de honra. Só em fins de 

outubro ou começos de novembro. Ela levantou-se e despediu-se. Ele ofereceu-se para 

mandar levá-la no seu carro. - Não aceito. Não é carro de família.. Ele deu uma risada, puxou 

as calças dando um repelão rio cinto. - Mas acontece que a estas horas tórridas só passam por 

aqui caminhões. Advirto-a, de mais a mais, que não é de boa política enfezar-me. - Está bem, 

aceito, caso o carro esteja disponível. Ainda assim, não chegaria a tempo ao Cosme Velho 

porque o trânsito estava encalhado na esquina da Rua do Catete com a Rua Santo Amaro, 

devido ao interminável acompanhamento dum enterro saído da Beneficência Portuguesa. 

Raymonde fechou os olhos para não ver. Quis rezar; não conseguia. 

 

(Titulo: A Mais que Branca. Autor: Vieira, José Geraldo. Século: XX) 

 

 

 O trecho (22), de um texto do século XX, descreve uma situação em que uma moça 

recebe o convite para ser levada de carro ao seu destino, após um encontro. Num primeiro 

momento ela não aceita. Depois, na sentença [Mas acontece que a estas horas tórridas só 

passam por aqui caminhões.] observamos o uso do mas marcando a apresentação de uma 

informação nova com orientação argumentativa diferente. 

 A informação nova [a estas horas tórridas só passam por aqui caminhões] é 

introduzida pelo mas operador argumentativo, visto que o mesmo está em posição inicial, 

unindo dois enunciados (Neves, 2000). Neste exemplo, um motorista oferece uma carona de 

carro para a moça, mas ela não aceita. Então, o motorista ressalta que seria, naquele horário, 

somente carona de caminhão. O “acontece que” focaliza o que é negativo para uma moça e a 

conjunção mas contrasta por inferência que a moça de família não anda de caminhão. 
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 Classificamos o trecho (22) no padrão 2, que corresponde ao contexto crítico 

(Diewald, 2006) uma vez que o verbo e a conjunção são reestruturados e usados como 

focalizador da sentença iniciada por “mas acontece que”. 

 Verificamos que, assim como nos dados do padrão 1, nos cotextos dos dados do 

padrão 2, também há a presença de elementos lexicais opostos e informações contrárias, seja 

explicitamente ou por inferência, podendo ser total ou parcial. Outra característica semelhante 

à do padrão 1 é o fato de a sentença com o verbo acontecer ser sempre carregada de 

informação nova ou parcialmente nova, com retomada de pelo menos um elemento de 

sentença anterior. 

 Ainda comparando os dados do padrão 1 com os dados do padrão 2, observamos como 

características distintas a ausência do uso do adjunto adverbial próximo ao verbo acontecer e 

o conector contrastivo, geralmente o mas, anteposto ao verbo.  

 Neste padrão, identificamos perdas e ganhos de características no uso da construção, 

tanto em seu pareamento forma e sentido quanto em seu cotexto, com característica 

contrastiva, o que contribui para o caminho de gramaticalização da construção. Ao 

analisarmos os dados do padrão 2, não identificamos mais o uso do verbo pleno e da 

conjunção integrante constituindo oração matriz e encaixada, evidenciando a expressão de um 

acontecimento ou realização de eventos, como no padrão 1. 

 Assim, observamos uma perda lexical do verbo e sua integração com a conjunção 

integrante. Com isso, o uso dos elementos acontece e que na construção assumem, juntos, a 

função de contrastar e de  dar foco à informação nova ou parcialmente nova. E consideramos 

que o mas continua sendo o elemento prototípico de contraste, cumprindo a função de 

coordenar ou introduzir ideias opostas.  

 Com relação aos tipos de contraste estabelecidos para este trabalho, identificamos na 

tabela 3, abaixo, a distribuição dos dados do padrão 2 de acordo com os tipos de marcação de 

contraste estabelecidos para esta pesquisa. Tal fato evidencia que seu uso está se expandido 

para além do valor unicamente contrastivo.  

 

Tabela 3: Tipos de marcação de contraste 

Tipo de marcação de contraste expresso na informação nova (ou 

parcialmente nova): 

Padrão 2 

Contraste lexical pelo cotexto 0 

Restrição com acréscimo de um elemento positivo 1 

Restrição com acréscimo de um elemento negativo 0 

Restrição parcial por Exclusão 2 

Argumento não esperado 0 



88 
 

Eliminação de todo o argumento anterior 2 

Negação com Inferência 3 

Argumento superior (com advérbios) 1 

 

 A construção do padrão 2 apresenta a marca de contraste do mas acrescido da 

propriedade focalizadora de “acontece que” uma vez que a informação contrastiva por ele 

inserida no enunciado prevalece em relação ao enunciado anterior, podendo eliminá-lo ou 

restringi-lo. 

 No padrão 2, a sequência de elementos “mas acontece que” acumula as funções de 

introduzir um contra-argumento para algo dito anteriormente e de focalizar a sentença 

posterior à construção. O uso do mas, representante prototípico de valor contrajuntivo, assume 

o papel de introduzir um novo enunciado com a presença de um contra-argumento em relação 

ao que foi dito antes, enquanto que o “acontece que” assume a função de focalizador 

sentencial. 

 As características citadas anteriormente estão esquematizadas no quadro abaixo, de 

acordo com a proposta de Croft (2001). 

 

Quadro 19: Propriedades referentes à construção do padrão 2 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

 

 

Sintática 

 Ausência de adjuntos adverbiais aspectuais; 

 Slot vazio antes do verbo; 

 Verbo seguido obrigatoriamente pela conjunção 

integrante que, mais integrada ao verbo; 

 

 

Morfológica 

 

 Propriedades morfológicas de flexões de número e 

de tempo originais de verbo pleno. 

 

 

 

 

 

 

SENTIDO 

 

Semântica/pragmática 

 Perda de sentido original de acontecimento do 

verbo acontecer. 

 Presença de conector contrastivo como parte da 

construção. 

 

Discursivo-funcional 

 Introdução de uma porção textual com argumentos 

contrários à informação anterior. 

 “acontece que” focaliza a informação nova ou 

parcialmente nova. 

Fonte: o autor, 2018. Adaptado de Croft  (2001) 
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 A partir da análise dos dados, observamos que o uso do padrão 2 também ocorre 

concomitantemente durante o século XXI, ainda que em menor frequência se comparado à 

frequência de uso de “acontece que”. 

 

4.3 Ocorrências do padrão 3 

 

 Apresentamos, nesta seção, a análise de 10 dados que classificamos como pertencentes 

ao padrão 3, que equivale ao contexto de isolamento de Diewald (2006), e buscamos 

identificar os processos de domínio geral chunking, analogia e categorização (Bybee, 2010) e 

dos mecanismos básicos de gramaticalização, que envolvem autonomia crescente, 

generalização por analogia, habituação e inferência pragmática. (Bybee, 2010).  

 Os dados de (23) a (27) são trechos de textos datados do século XX e os dados de (28) 

a (32) são trechos de textos publicados no século XXI. Nesta segunda parte, do (28) ao (32), 

discutimos mais especificamente sobre as sobreposições de relações semânticas, além da de 

contraste, conforme apresentadas no quadro 13, no capítulo de metodologia. Começamos 

nossa análise pelo trecho (23):  

 

(23) 

Isso faz com que se perca o grande estímulo do nosso turismo, os preços. JC - O senhor está 

pessimista. Por que? Da Mata - Estou vendo no dia-a-dia uma legião de [pequenos 

empresários quebrando]. A quebradeira está enorme. Isso é verdade, não adianta escamotear a 

verdade. Acontece que o [ajuste da economia tem sido em cima dos pequenos e médios] [por 

conta da elevadíssima taxa de juros]. O governo alega que tem de ficar assim para equilibrar 

as finanças. Claro, está alta porque financia o déficit interno. Se baixar, o governo não vai 

suportar porque a pressão das taxas é precisamente dos credores da dívida interna brasileira.  

Título Nelson da Mata. Data: 17/08/1997 

  

 No trecho (23), em meio a dificuldades financeiras, o autor do texto apresenta o fato 

de pequenos empresários estarem “quebrando” financeiramente. Mesmo com o fato de os 

pequenos empresários estarem quebrados, sem dinheiro, o governo decide continuar o ajuste 

da economia impondo o aumento da taxa de juros justamente em cima destes pequenos 

empresários, piorando a situação deles. Observamos a contra-argumentação através de 

inferência, pois se os pequenos empresários já estavam quebrados, os mesmos deveriam ficar 

de fora do ajuste na taxa de juros. 

 A construção analisada tem a função de introduzir a nova informação de que os ajustes 

são feitos em cima dos pequenos empresários. Essa nova informação se opõe à expectativa 
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gerada pelo enunciado anterior [pequenos empresários quebrando]. O argumento contrário, e 

não esperado, acerca dos ajustes [tem sido em cima dos pequenos e médios] é seguido pela 

explicação que tal fato seria devido ao aumento da taxa de juros. 

 Assim, verificamos o uso da construção com a função de introduzir uma orientação 

argumentativa contrária, semelhante ao uso do operador argumentativo mas, que é o operador 

argumentativo prototípico de contraste. Atrelado a isso, identificamos o processo de analogia, 

proposto por Bybee (2010), a partir do uso do mas em dados do padrão 2. Ao ser usado junto 

ao mas no padrão 2, “acontece que” assimila seu traço contrastivo. Logo, o processo de 

analogia, junto à inferência sugerida, licencia o uso da nova construção, no padrão 3, como 

construção de foco contrastivo. 

 Além da analogia, identificamos o uso sequencial dos elementos “acontece” e “que”. 

Tal uso caracteriza o processo cognitivo de domínio geral chunking por Bybee (2010), ou 

seja, o uso dos dois elementos seguidos passa a ser um todo, sendo acessados ao mesmo 

tempo.  

 Enquadramos este dado no padrão 3, que se encaixa no contexto de isolamento, 

conforme Diewald (2006), pois a construção formada pelo verbo “acontece” e pela conjunção 

“que” torna-se um chunk, e adquire a nova função de introduzir um (a) novo (a) 

argumento/informação, ou seja, há a formação de uma nova construção, que torna-se 

autônoma através do mecanismo de habituação de uso. 

 

(24) 

Só sei que eles eram bem relacionados com o Cândido, inclusive de fazer visitas familiares, 

especialmente a doutora Solange. OP - E o seu relacionamento com o doutor Cândido? CL - 

Eu não o conhecia. Votei nele a pedido de um colega que compunh a mesma chapa. Vim 

conhecê-lo pouco antes de toda a confusão, durante manifestações dos juízes federais sobre o 

livre exercício da advocacia. OP - A senhora alega, então, que não cometeu qualquer 

irregularidade? CL - Não vou dizer que cometi irregularidades porque não cometi. Acontece 

que [como trabalho com um número muito grande de processos, não posso garantir que todos 

estejam em perfeitas condições]. O trabalho é feito por muitas pessoas. Tenho advogados 

consorciados e podem haver equívocos. Mas garanto que jamais houve a intenção de não 

repassar dinheiro. Deus me livre. Se não houve repasse no momento foi devido a muito 

trabalho.  

 

Title Cleide Lousada. Data: 18/05/1997 

  

 No texto (24), o enunciado introduzido pela construção [Aconteceque] se opõe à 

afirmação anterior [Não vou dizer que cometi irregularidades porque não cometi] negando-a 

parcialmente, ao mesmo tempo. Inicialmente, o autor do texto afirma que não comete 



91 
 

irregularidades para logo em seguida, com o uso da construção, apresentar um contra-

argumento que justifica eventuais ocorrências de irregularidades [como trabalho com um 

número muito grande de processos, não posso garantir que todos estejam em perfeitas 

condições].  

 Então, neste caso, é possível que irregularidades ocorram devido à grande quantidade 

de processos. Logo, a afirmação de que não se comete irregularidades não poderia ser feita. 

Confirmamos a formação do chunking, ou seja, a sequência de uso de [Aconteceque], uma 

vez que os dois elementos são acessados juntos (Bybee, 2010), no momento da escolha de uso 

de um operador argumentativo para a continuação do texto. E, devido ao ambiente específico 

de mudança gramatical em que é utilizada, a construção se encaixa já no contexto isolado, 

proposto por Diewald (2006). 

 O escritor opta por usar tal construção, pois a mesma funciona como construção 

contrastiva, pela analogia com a construção do padrão 2; e focalizador sentencial contrastivo 

da nova informação/argumento/justificativa [como trabalho com um número muito grande de 

processos, não posso garantir que todos estejam em perfeitas condições].  

 Em tal uso, verificam-se, por semelhança, traços característicos de construções com 

conectores e focalizadores contrastivos. Por inferência pragmática, o produtor do texto 

considera que a construção “acontece que” incorpora tais funções peculiares, e de contextos 

próprios, de construções contrastivas, tornando a nova construção convencionalizada e 

autônoma.     

 

(25) 

No caso do Estado que tenha determinados setores " inchados ", antes da demissão dos 

estáveis dessas áreas terão de ser afastados todos os nao-estáveis das outras áreas? Moreira - 

A minha proposta era que houvesse primeiro a demissão dos nao-estáveis, mas não de forma 

absoluta. [Ela seria acompanhada por uma avaliação de uma necessidade dos serviços do 

servidor] e aí a administração faria uma avaliação para saber se demitiria ou não, em função 

da necessidade pública. Acontece que [o que as lideranças negociaram para que a lei fosse 

aprovada levou a uma definição muito mais radical do que aquela que o substitutivo propôs.] 

Levou a essa coisa que parece excessiva: a demissão dos nao-estáveis de maneira genérica. 

Estado - E com relação aos setores que apresentassem " inchaço "? Moreira - Essa hipótese de 

inchaço em outra área não existe.  

 

Title Moreira Franco. Data: 13/07/1997 

  

 No texto (25), o assunto é uma proposta de demissão, mas não de modo absoluto, dos 

não estáveis, porque seria acompanhado de uma avaliação. Após a apresentação da proposta, 

o autor do texto utiliza a construção para apresentar o contra-argumento de que as lideranças 
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aprovaram a lei de forma radical, ignorando a primeira proposta feita para o caso. Ou seja, o 

argumento introduzido pela construção elimina parte da informação anterior, pois afirma que 

todos os não estáveis seriam demitidos de forma absoluta. 

 Observamos neste dado que a construção [Aconteceque] é usada com função 

gramatical de auxiliar na organização de ideias do texto, marcar sua orientação argumentativa 

contrária a partir de seu uso e ser usada como construção que focaliza a nova informação [o 

que as lideranças negociaram para que a lei fosse aprovada levou a uma definição muito 

mais radical do que aquela que o substitutivo propôs.] 

 Verificamos, então, o processo de gramaticalização da construção, pois há a perda de 

sua propriedade semântica de indicação de acontecimento; e da conjunção integrante de 

gramatical para mais gramatical devido a sua perda de função sintática de integrar oração 

matriz e oração encaixada. Tal fato pode ser explicado pelo mecanismo de autonomia. Uma 

construção gramaticalizada torna-se autônoma e independente à medida que é utilizada 

habitualmente. 

 Além disso, há a integração dos dois elementos sendo cognitivamente acessados 

juntos, caracterizando a formação de um chunk. Neste padrão, a construção [Aconteceque], 

por analogia à construção do padrão 2, assimila as funções do mas e permanece com a função 

de focalizador, generalizando-se em novos contextos contrastivos, e tornando-se autônomo, 

como membro da categoria de operador argumentativo contrajuntivo. 

 

 (26) 

 Os autores repetem esses modelos. Moliere, em quase todas as peças, repete a história do pai 

que quer casar a filha com alguém que ela não quer, mas que é útil para ele. Em O Avarento, é 

um cara que vai trazer dinheiro, enquanto em O Doente Imaginário é um médico que vai curar 

as doenças dele. Com relação aos gêmeos, é uma situação clássica de comédia, a confusão de 

identidades. Dentro dela há variações, mas isso você tem em Plauto, Shakespeare e Goldoni. 

Acontece que [a platéia contemporânea e a mídia querem sempre a novidade]. Na época dos 

gregos não era a novidade, mas a repetição que interessava. Eurípedes escrevia uma peça com 

o mesmo tema de Sófocles, mas com pequenas variações.  

 

Title Cacá Rosset. 12/04/1997  

  

 O autor do texto (26) comenta sobre o fato de que autores de peças antigas repetem 

modelos de enredos em peças teatrais. O autor do texto dá alguns exemplos de alguns 

modelos clássicos, para depois usar a construção para apresentar o contra-argumento de que a 

plateia e a mídia modernas desejam novidade, ao contrário da informação anterior que diz que 
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autores clássicos repetem os modelos. Logo, temos a introdução de um contra-argumento com 

informação parcialmente nova, restringindo parcialmente a informação anterior. 

 Desta forma, analisamos a construção como exercendo a função de operador 

argumentativo, pois participa da orientação argumentativa do texto ao indicar que, logo em 

seguida, será apresentada uma informação nova, ou parcialmente, que contraria algo que foi 

dito antes.   

 Por isso, podemos afirmar que a construção passou por gramaticalização já que é 

possível identificar a perda de sentido do verbo acontecer e que a conjunção integrante não 

mais tem o papel de integrar oração matriz e oração encaixada, ou seja, houve a formação de 

uma construção autônoma.  

 Além disso, como os dois elementos são usados ao mesmo tempo e em sequência, há a 

formação do chunk, ou seja, o uso de acontece e que em sequência, criando uma nova 

construção. A construção [Aconteceque], por analogia, assimila o valor contrastivo do mas e 

se generaliza em novas situações como um chunk, que traz para si a função de contrajunção 

aliada a ideia de foco, sua função anterior. Em todas as situações de uso, o cotexto é 

contrastivo. E, a partir do dado, observamos a fixação de uso da construção na situação 

comunicativa de contra-argumentação, com novas funções e características, evidenciando o 

contexto de isolamento. 

 

 (27) 

O segundo filme, No Mundo da Lua, também foi feito no mesmo esquema, com a Violeta 

Ferraz e Walter D' Avila. Estado - Com o terceiro, Cidade Ameaçada, você foi a Cannes. 

Como conseguiu? Faria - Escrevi o roteiro e dirigi o filme em São Paulo, com Eva Wilma e 

meu irmão Reginaldo no elenco e acabei sendo selecionado para Cannes. Tomei um susto. 

Tinha sete anos de cinema e 25 de idade. Eu me considerava muito imaturo ainda. Não 

esperava nada do cinema, muito menos ir a Cannes. Acontece que [o crítico francês George 

Sadoul estava no Brasil naquela ocasião. Nós nos encontramos e ele me perguntou se eu iria a 

Cannes. Eu disse que não. Ele me respondeu que eu tinha de ir. Só que não havia dinheiro 

para a viagem. Estado - O que você fez? Faria - Comecei a me virar. Mas ninguém queria 

patrocinar minha ida à França. Eu conhecia a Eneida, que na época era uma famosa cronista.]  

Title Roberto Faria. 19/04/1997  

 

 O autor do texto (27) informa que ele foi selecionado para o festival de cinema de 

Cannes, na França, e que não pretendia ir, pois se considerava muito novo e imaturo no 

mundo do cinema para ir a Cannes. Em seguida, ao usar a construção, o autor apresenta um 
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fato inesperado com uma informação nova, que fez com que ele mudasse de ideia e 

resolvesse, então, ir ao festival.  

 Temos, neste momento, duas ideias opostas: não estar ou estar preparado para ir ao 

festival. O fato inesperado foi o encontro dele com um crítico francês que estava no Brasil na 

época da divulgação da seleção para o festival. E, neste encontro, o crítico afirmou que ele 

deveria ir sim ao festival. A informação nova sobre o encontro com o crítico não é esperada 

pelo leitor do texto. Além disso, o uso da construção dá foco à informação nova e anuncia que 

um fator surpresa será apresentado a seguir. 

 Aqui também observamos o uso da construção com perda de léxico do verbo 

“acontece” e perda de função de integrar orações da conjunção “que”, evidenciando a 

mudança da construção por gramaticalização. Logo, a construção assume um uso gramatical 

com funções operador argumentativo contrastivo e a função de focalizador, tornando-se 

autônoma.  

 O uso do padrão 3 equivale ao contexto isolado de Diewald (2006), com a construção 

menos composicional e, portanto, gramaticalizada. Por inferência, pode-se observar a 

incorporação de usos e funções da construção contrastiva e focalizadora de “acontece que” é a 

que se generaliza no século XXI. 

 Nos dados de (28) a (32), observamos e discutimos as sobreposições de relações 

semânticas (explicação/justificativa, avaliação, elaboração e causa/consequência, além da 

relação de contraste) criadas pelo uso da construção em relação às duas porções textuais: a 

informação dada em posição anteposta à construção; e da informação nova, em posição 

posposta à construção. 

 

(09) reescrito como  (28) 

Repare também, na frase acima, o uso da 2° pessoa do plural: Nós. A liderança sustentável 

exige distribuição de poder. Este estilo de liderança sabe reconhecer os seus pontos fortes e 

fracos. É por isso que o líder sustentável se cerca de pessoas qualificadas. Há um conto dos 

séculos passados que narra às histórias dos mensageiros dos reis. Para quem não sabe: os reis 

matavam os mensageiros que traziam más notícias. Acontece que [os mensageiros não 

poderiam julgar previamente se a notícia era boa ou ruim]. Com medo de morrer os 

mensageiros pararam de informar o Rei. Agora julgue você o restante da história.  

http://www.ideiademarketing.com.br/2013/04/05/as-vantagens-da-lideranca-sustentavel/ 

  

 

 Em (28) é apresentada a informação de que os reis matavam os mensageiros que 

traziam notícias ruins. Após esta informação, a construção tem a função de introduzir uma 



95 
 

informação parcialmente nova que afirma que os reis não deveriam matar os mensageiros, 

pois os mensageiros não faziam tal julgamento.  

 Desta forma, a construção atua como um operador argumentativo que introduz uma 

argumentação contrária em relação à informação anterior. Neste dado, a informação nova [os 

mensageiros não poderiam julgar previamente se a notícia era boa ou ruim] nega a 

informação dada anteriormente [os reis matavam os mensageiros que traziam más notícias]. 

Assim, a construção [Aconteceque] é utilizada para focalizar o contraste entre os dois 

enunciados.  

 

 (05), reescrito como (29) 

A França, tradicional inimiga da Inglaterra, tinha um exército muito poderoso e era governada 

por um grande general, Napoleão Bonaparte, que não conseguia dominar a Inglaterra. 

Para enfraquecer a Inglaterra, desorganizando sua economia, Napoleão decretou o “Bloqueio 

Continental” , proibindo que os países da Europa comprassem os produtos ingleses. Acontece 

que, [Portugal era aliado da Inglaterra, assim não podia aceitar o “Bloqueio” ]. Assim sendo, 

Napoleão resolveu invadir Portugal. 

http://www.grupoescolar.com/pesquisa/a-corte-portuguesa-no-brasil.html 

  

 No trecho (29), o assunto é sobre a guerra entre França e Inglaterra. Para enfraquecer 

sua inimiga Inglaterra, o general da França decretou um bloqueio continental. Mas a 

introdução de uma nova informação [Portugal era aliado da Inglaterra, assim não podia 

aceitar o “Bloqueio”] dificulta a concretização desse decreto. O fato de Portugal ser aliado da 

França em assuntos comerciais de compra e venda de mercadorias atrapalharia a 

implementação do bloqueio continental. 

 Logo, a informação nova [Portugal era aliado da Inglaterra, assim não podia aceitar 

o “Bloqueio”] prevalece em relação à informação do enunciado anterior [Napoleão decretou 

o “Bloqueio Continental”, proibindo que os países da Europa comprassem os produtos 

ingleses], com valor exclusivo de contraste. Posteriormente, há a apresentação da solução para 

o caso [Napoleão resolveu invadir Portugal]. 

 Aqui, verificamos que a construção [Aconteceque], além de introduzir um contra-

argumento com valor contrastivo, também funciona como focalizador da informação nova 

[Portugal era aliado da Inglaterra, assim não podia aceitar o “Bloqueio”], que, ao mesmo 

tempo, é um fato inesperado. 

 

 (30) 

Quanto mais eu olho ao redor, mais eu vejo a gente se amando de menos. Mais eu vejo a 

gente se encaixando em modelos perfeitinhos para ser admirado pelo o outro. Mais eu vejo a 
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gente calando nosso jeito para encontrar a tal pessoa ideal. Mais eu vejo a gente aceitando 

qualquer coisa que apareça por aí, até desamor. Acontece que [quando a gente não se destina 

a devida quantidade de amor, a gente recebe dos outros qualquer migalhazinha de carinho e 

acha que está bom]. A gente recebe qualquer sentimentozinho xoxo e fica contente. A gente é 

destratado e acha que está ok. Acho válido começarmos a espalhar por aí: mais amor, por 

favor. Só que amor próprio.  

http://www.depoisdosquinze.com/2013/07/30/a-gente-se-ama-do-jeito-que-acha-que-merece/ 

  

 Em (30) o autor do texto expõe sua visão de mundo de acordo com suas experiências 

sobre a busca pela pessoa ideal. Depois, a construção introduz um contra-argumento que 

apresenta a opinião do autor de que, quando pedimos pouco do outro, recebemos pouco, e que 

o ideal seria dar e saber qual é a devida quantidade de amor que merecemos.   

 Aqui, percebemos uma relação de causa e consequência entre a informação velha de 

que aceitamos qualquer coisa e a informação parcialmente nova de que com isso, recebemos 

migalhas e as aceitamos normalmente. 

 

 (30) 

O que, por exemplo, faz com que as crianças fiquem imantadas diante da tevê? Certamente as 

imagens e sons, mas também o ritmo da narrativa ou da apresentação. As imagens sucedem-se 

e as crianças seguem com elas. À velocidade dos takes acrescentem-se técnicas de filmagem. 

Acontece que a velocidade dos takes apresentados e o uso indiscriminado de técnicas podem 

ser incompatíveis com a transmissão de informações. As imagens que se sucedem na tela 

prendem a respiração da criança, de tão interessadas elas viajam em sucessivas imagens, mas 

a velocidade dificulta ao mesmo tempo o processamento das informações que estão sendo 

transmitidas. A criança fica soterrada debaixo do aluvião visual. No fim, ela poderá dizer: 

"Não me lembro de nada, não sei do que se trata, mas foi tudo muito fascinante!" 

http://www.capparelli.com.br/tv.php  

  

 Em (31) o autor do texto comenta sobre o que pode manter uma criança em frente a 

uma televisão por muito tempo. Ao iniciar um novo enunciado, o autor utiliza [Aconteceque] 

para retomar e acrescentar as informações sobre os takes. [a velocidade dos takes são 

incompatíveis com a transmissão de informações geradas pela televisão].  

 Neste caso, a informação parcialmente nova, com retomada do sintagma “a velocidade 

dos takes”, [a velocidade dos takes apresentados e o uso indiscriminado de técnicas podem 

ser incompatíveis com a transmissão de informações], é contrária à informação dada [As 

imagens sucedem-se e as crianças seguem com elas. À velocidade dos takes acrescentem-se 

técnicas de filmagem.], pois apresenta o contra-argumento de que a velocidade dos takes é 

incompatível com a transmissão de informações e pode ser prejudicial à criança. 

 Neste dado, observamos a exposição de uma avaliação sobre a velocidade dos takes 

relacionados às crianças. O sintagma nominal “velocidade dos takes” é retomado e, por 
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inferência, entendemos que a visualização de takes em alta velocidade pode prejudicar a visão 

das crianças. Conforme Neves (2000), o contraste por inferência ocorre quando o novo 

enunciado é contrário à inferência provocada em enunciado anterior. 

 

 (32) 

Já faz tempo que cresce a tendência em linkar valores como sustentabilidade e preservação do 

meio ambiente à imagem corporativa. Sem falar em responsabilidade social, a mais antiga das 

preocupações ao que me parece. Acontece que, [atualmente, está ainda mais na moda falar 

nestes valores, [já que as pessoas tornaram-se mais exigentes e conscientes em relação aos 

deveres e obrigações dos empresários para com a comunidade e a natureza], e cobram por 

isso. 

http://www.comunicacaoetendencias.com.br/responsabilidade-social-de-fachada  

 

 

 O trecho (32) apresenta informações sobre a tendência de relacionar valores e imagem 

corporativa com sustentabilidade e meio ambiente, além da responsabilidade social como 

preocupação antiga. O autor contrapõe a informação de que está mais na moda falar nos 

valores de sustentabilidade e preservação do ambiente porque as pessoas estão mais exigentes 

e conscientes sobre o assunto.  

 Neste exemplo, temos o caso de introdução de um contra-argumento que é superior à 

informação velha. No enunciado introduzido por [Aconteceque], o substantivo “valores” é 

retomado para o autor explicar que, mesmo sendo uma preocupação antiga, o assunto 

continua sendo comentado, porém é dada a ele mais importância.  

 Além disso, nesse mesmo enunciado introduzido pela construção [Aconteceque], há a 

explicação/motivo sobre o que gerou o crescimento do assunto em questão: [já que as pessoas 

tornaram-se mais exigentes e conscientes em relação aos deveres e obrigações dos 

empresários para com a comunidade e a natureza]. Assim, observamos que, no enunciado 

introduzido pela construção, há a presença de uso do advérbio “atualmente” e da expressão 

“ainda mais na moda” que compara duas épocas distintas, e aponta a relevância da época 

atual. 

 Após a análise dos dados do padrão 3, estabelecemos algumas características de 

acordo com tais propriedades conforme a observação do uso da nova construção, aqui 

proposto como sendo parte da categoria dos operadores argumentativos. 

 No que concerne à forma da construção do padrão 3, a construção é usada, 

normalmente, em posição fixa de início de sentença, sem possibilidade de deslocamento ou de 

inserção de material interveniente e o verbo da construção está flexionado na 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo. Neste padrão, o verbo perde suas propriedades sintáticas 
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(não é parte integrante do predicado de uma oração) e morfológicas (flexão de tempo/modo e 

número/pessoal) originais. A conjunção integrante deixa de exercer seu papel de introduzir 

orações encaixadas e passa a formar uma nova construção com o verbo acontecer. 

 Com relação ao sentido da construção do padrão 3, há um desbotamento e uma 

abstração do valor semântico do verbo, ou seja, o item deixa de ser um verbo pleno, sai da 

categoria do léxico, e passa a pertencer à categoria gramatical de operador argumentativo 

unido à conjunção que. Assim, não há dependência semântica entre o verbo e a oração 

seguinte como seu complemento. 

 Além disso, de acordo com seu uso, a construção pode introduzir enunciados com 

diferentes valores semânticos (explicação, avaliação, elaboração ou causa/consequência) e 

possui função encadeadora, podendo ser, então, responsável pela organização dos enunciados 

de um texto, com a função principal de introduzir um novo enunciado com uma contra-

argumentação em uma nova porção de informação. O quadro abaixo contém um resumo das 

características mencionadas. 

 

 Quadro 20: Propriedades referentes à construção do padrão 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

 

Sintática 

 Posição inicial fixa de enunciado; 

 Não há possibilidade de inserção de material 

interveniente entre o verbo e a conjunção; 

 Perda de propriedades sintáticas do verbo 

acontecer: o verbo não seleciona argumentos. 

 Perda da característica original da conjunção 

integrante de unir uma oração subordinada a uma 

oração matriz. 

 Perda de dependência sintática: o verbo não está 

diretamente ligado à oração seguinte. 

 

Morfológica 

 Verbo flexionado na 3ª pessoa do singular do 

presente do indicativo; 

 Verbo seguido obrigatoriamente pela conjunção 

integrante que (formação de chunking). 

 

 

Semântica/pragmática  Alteração de valor semântico do verbo (para 

+abstração): de acontecimento para contraste; 

 Perda de dependência semântica: o sentido do 
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SENTIDO 

verbo não indica a realização de evento. 

 Integração da conjunção ao verbo, formando um 

único sentido (chunking). 

 Sobreposição de relações semânticas. 

Discursivo-funcional  Encadeador de enunciados (conector não 

oracional); 

 Responsável pela organização de enunciados; 

 Função textual principal de introduzir um novo 

enunciado, com a presença de contra-argumentos. 

 Focalizador sentencial contrastivo. 

Fonte: o autor, 2018. Adaptado de Croft  (2001) 

 

 

 Por fim, retomamos os parâmetros de gramaticalização propostos por Heine e Kuteva 

(2007) citados no capítulo de pressupostos teóricos para a elaboração do quadro a seguir, com 

a aplicação de tais parâmetros ao objeto de pesquisa deste trabalho, a construção 

[Aconteceque] no padrão 3. 

 

Quadro 21: Parâmetros de gramaticalização do padrão 3 

A) Extensão:  Novo contexto de uso do verbo e da conjunção integrante 

(oração matriz  > operador argumentativo); 

 

 Uso estendido, utilizado com outro propósito comunicativo. 

B) Dessemantização:  Alteração de conteúdo semântico do verbo pleno “acontecer” que 

não mais expressa o sentido de acontecimento ou realização de um 

ato ou evento;  

 Aquisição de características discursivo-pragmáticas; 

 Aquisição de função gramatical/textual. 

C) Decategorização:  Alteração das propriedades morfológicas do verbo “acontecer”;  

 Posição fixa e flexão em 3ª pessoa do singular do presente do 

indicativo dentro da construção; 

 O verbo pleno acontecer integrado à conjunção que torna-se 

membro de uma outra categoria (operador argumentativo); 

D) Erosão: Não há. 

Fonte: o autor, 2018. 
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4.4 Considerações gerais sobre os 3 padrões 

 

 Na presente seção, faremos algumas considerações gerais acerca das características 

observadas no uso da construção de cada padrão estabelecido durante a análise dos dados. 

Primeiramente, destacamos que, a partir da identificação das sobreposições de relações 

semânticas além de contraste (prototípico) nos dados analisados, elaboramos o gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 O gráfico 1 refere-se às relações semânticas que são estabelecidas entre o novo 

enunciado introduzido pelas construções (informação (parcial) nova) com relação ao 

enunciado anterior (informação dada), além da relação semântica prototípica de contraste. 

 Observamos, então, que no padrão 1 predomina a relação de contraste. O uso da 

sobreposição de relação de explicação e de avaliação aparece com menor frequência. No 

padrão 2, o contraste, permanece com maior frequência, mas também há presença de 

sobreposição de avaliação e de explicação em menor quantidade. Por outro lado, no padrão 3, 

houve um aumento no uso da construção para, além do contraste, evidenciar explicação; 

avaliação, elaboração ou, ainda, causa/consequência. 

 Em seguida, também observamos que, conforme [Aconteceque] cresce em automonia, 

formando um chunk, em cotextos contrastivos/opositivos, também generaliza-se em novos 

usos, assimilando recursos peculiares do foco contrastivo. Ou seja, nota-se a similaridade 
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Gráfico 1: Relações semânticas 
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entre o cotexto contrastivo e o tipo de foco que  a construção passa a funcionar com mais 

frequência.  

 No padrão 3, portanto, a construção [Aconteceque] exerce a função de introduzir um 

enunciado com a presença de um contra-argumento em relação ao enunciado anterior. Além 

disso, verificamos que o cotexto da construção apresenta sempre características contrastivas, e 

que a construção acumula a função de construção contrastiva, pois assimilou o valor de 

contraste do mas, por analogia, devido aos seus usos de vizinhança no padrão 2, e a função de 

focalizador sentencial contrastivo. 

 De modo geral, em todos os dados coletados a partir do século XX referentes ao 

padrão 3, observamos que uso da construção “acontece que” ocorre em posição inicial de 

enunciado e sem a presença de adjuntos adverbiais ou de conectores contrastivos, como a 

conjunção mas. O gráfico 2 apresenta a frequência das posições de “acontece que” em início 

de sentença/oração ou de enunciado. Em nossos dados, encontramos as posições de início de 

sentença/oração ou de início de enunciado, distribuídas da seguinte forma entre os padrões: 

 

 

 

 Assim, temos a posição inicial predominante no padrão 1 devido ao seu uso origem 

em formação de período complexo por encaixamento. No padrão 2, verificamos a posição 

medial de sentença com maior quantidade pois, em transição, a construção ainda possui a 

característica de ocorrência em meio de sentença e com a presença de conectores contrastivos 

como o e, mas e agora anteposto a “acontece que” como construção contrastivo. A posição 
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inicial de enunciado já começa a ser usada no padrão 2, apresentando menor frequência de 

ocorrências. Neste padrão 2, o mas ainda assume a função de coordenar ou introduzir 

argumentos contrários.  

 Fazendo um comparativo entre os três padrões, verificamos, primeiramente, a ausência 

de uso de adjuntos adverbiais no entorno do verbo acontecer no padrão 1. Tal fato 

evidenciava o uso de acontecer como verbo pleno com sentido de indicar a realização de 

eventos/acontecimentos em cotexto de ideias opostas.  

 O cotexto contrastivo no padrão 1 favoreceu o uso de conectores contrastivos junto ao 

verbo acontecer. E, no padrão 2, o uso, geralmente, do mas antes do verbo tornou possível a 

assimilação de seu traço contrastivo para “acontece que”, caracterizando o processo de 

analogia, permitindo seu uso como construção contrajuntiva com autonomia, e acumulando a 

função focalizadora no padrão 3. 

 Com base na proposta de gramaticalização (Bybee, 2010), observamos nos dados 

analisados que o elemento lexical, o verbo pleno acontecer, se torna gramatical e autônomo, 

sem dependência sintática e semântica em relação aos outros elementos linguísticos que 

aparecem em seu entorno linguístico. Combinado a isso, houve uma integração com a 

conjunção integrante, o que contribui para a formação de um chunk. 

 Tal fato pode ser visto também no dado (29), retomado abaixo, em que a construção 

tem a função gramatical de introduzir o contra-argumento [atualmente, está ainda mais na 

moda falar nestes valores]. Logo, há perda de valor lexical de realização de acontecimento do 

verbo pleno. 

 

(32) 

Já faz tempo que cresce a tendência em linkar valores como sustentabilidade e preservação do 

meio ambiente à imagem corporativa. Sem falar em responsabilidade social, a mais antiga das 

preocupações ao que me parece. Acontece que, [atualmente, está ainda mais na moda falar 

nestes valores], [já que as pessoas tornaram-se mais exigentes e conscientes em relação aos 

deveres e obrigações dos empresários para com a comunidade e a natureza], e cobram por 

isso. 

http://www.comunicacaoetendencias.com.br/responsabilidade-social-de-fachada  

  

 Na verificação dos micropassos de mudança da construção, identificamos o processo 

de gramaticalização através dos mecanismos básicos de mudança postulados por Bybee 

(2010), que são a generalização por analogia, a habituação, a autonomia crescente. Tais 

mecanismos foram verificados durante a análise dos dados, confirmando que gramaticalização 

contribuiu para a criação da construção [Aconteceque]. 
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 Com relação aos processos cognitivos de domínio geral, confirmamos a criação de um 

chunking, ou seja, o processo cognitivo de domínio geral em que dois elementos são 

acessados juntos em sequência; e a criação de uma nova construção de contraste para fazer 

parte da categoria dos operadores argumentativos de contrajunção, ou, ainda, das construções 

contrajuntivas. Isso pode ser explicado através do processo de categorização, pois, através dos 

traços similares, há o agrupamento de uma nova construção, tornando-a um membro não 

prototípico da categoria. 

 Tal categoria tem o mas como seu representante central e mais frequente. Agora, a 

construção [Aconteceque] faz parte da categoria dos operadores argumentativos como uma 

construção de contrajunção que está à margem da categoria, ou seja, é um membro marginal 

enquanto que o mas é o membro prototípico. 

 Podemos dizer que o mas, usado no padrão 2, tem um papel importante na formação 

da construção “acontece que”, pois o mesmo, por analogia, empresta sua característica de 

contraste, o que torna possível seu uso nesse contexto contrastivo sozinho, no padrão 3, para 

cumprir a função tanto de introdução de contra-argumento quanto de focalizador sentencial. 

 Identificamos, também, o processo de reanálise ao observar os dados selecionados e 

seus traços de mudança. No padrão 1, os dados apresentam o uso de acontecer como verbo 

pleno que faz parte de uma oração matriz. O verbo é seguido por que, a conjunção integrante 

responsável por unir a oração matriz e a oração encaixada.  

 Já nos padrões 2 e 3, analisamos os dados como a reinterpretação de uso do verbo 

seguido da conjunção em novo contexto. Nos padrões 2 e 3, sem a presença de adjuntos 

adverbiais e em posição inicial de enunciado, a construção “acontece que” exerce a função de 

introduzir uma porção textual maior com a presença de um contra-argumento em relação ao 

enunciado anterior, focalizando a informação (parcial) nova. 

 Confirmamos, então, a reanálise, que é definida por Bybee (2010) como um processo 

que contribui com a gramaticalização de uma construção, em seu processo de mudança, uma 

vez que uma nova construção ([Aconteceque]) foi criada a partir da reinterpretação de uma 

construção já existente na língua, com item lexical (“acontece” como verbo pleno e “que” 

como conjunção integrante).  

 A partir dos dados, também identificamos a perda de analisabilidade na construção, 

devido à não identificação das partes (“acontece” e “que”) separadamente, como um verbo 

pleno, formando uma oração matriz, e a conjunção integrante, para ligar uma oração 
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encaixada à sua oração matriz. Também verificamos a perda de composicionalidade visto que 

não há interpretação de significado de cada elemento, mas sim o todo (chunking). 

 As características apresentadas até aqui configuram um processo de mudança gradual 

de uso dos elementos acontece e que em novos contextos, conforme o passar dos anos. Diante 

disso, entendemos que, com base na análise de uso da construção [Aconteceque] no padrão 3, 

todos esses processos e mecanismos aqui verificados estão interligados e contribuem para o 

processo de mudança linguística através do fenômeno da gramaticalização da construção. 

 A partir dos estudos de gramaticalização e das propostas dos mecanismos e dos 

parâmetros da gramaticalização aqui abordados, verificamos a ocorrência do processo de 

gramaticalização na construção escolhida como objeto desta pesquisa, uma vez que há 

alteração de propriedades no nível da forma e do sentido do verbo acontecer integrado à 

conjunção integrante com o passar do tempo e com sua frequência de uso. 

 No gráfico 3, a seguir, verificamos a distribuição de ocorrências de cada padrão em 

porcentagem. Dentro dos 93 dados analisados, o maior número de ocorrências está no padrão 

3, o que nos evidencia a alta frequência de uso de [Aconteceque] gramaticalizado. Os dados 

do padrão 2 estão em menor frequência, justificando o seu uso de mudança, caminhando para 

o padrão 3. E o padrão 1, o uso que deu origem à nova construção, apresenta um pouco mais 

de ocorrências que os dados do padrão 2. A seguir a representação gráfica do número de 

ocorrências: 

 

 

 No gráfico 4, abaixo, apresentamos a distribuição de dados de cada padrão por 

séculos. Nela, observamos que, nos dados selecionados, o uso do verbo pleno como oração 

matriz seguida pela conjunção integrante, correspondente ao padrão 1, tem ocorrências dos 

Gráfico 3: Frequência por padrão 

Padrão 1

Padrão 2

Padrão 3
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séculos XIV ao XX, caracterizando o uso da construção origem. Não foram encontrados 

dados correspondentes ao século XVIII registrados nos bancos de dados utilizados nesta 

pesquisa. Por isso, não há uma barra no gráfico correspondente a ele. 

 A presença do mas anteposto ao verbo acontecer caracterizando o padrão 2 tem seu 

início de uso no século XIX e permanece até o século XXI. E a construção gramaticalizada 

como operador argumentativo aparece com maior frequência no padrão 3, mas teve seu início 

no século XX, juntamente com o uso do padrão 2 de mudança e ainda junto com o uso do 

padrão 1 de origem, conforme registros do gráfico abaixo. 

 

 

  

 Reforçamos a informação de que no século XXI há, concomitantemente, ocorrências 

de “acontece que” nas construções dos 3 padrões. Entretanto, a análise quantitativa realizada 

neste trabalho foi feita com base nos 93 dados coletados durante o período da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa buscou identificar os micropassos de mudança linguística 

envolvendo a construção “acontece que”. Durante nossa análise de dados da sincronia do 

século XXI, confirmamos nossa hipótese de que a construção funciona como operador 

argumentativo de contrajunção que, com base na definição de Koch (1992), é um elemento 

gramatical que indica a posição argumentativa dos enunciados e que é responsável pela 

estruturação de enunciados de um texto através de encadeamentos sucessivos. 

 Verificamos que essa mudança linguística ocorreu através do fenômeno da 

gramaticalização uma vez que o verbo acontecer perdeu alguns traços e adquiriu novas 

características. E, para chegar ao novo uso, da categoria de operador argumentativo, 

encontramos, nos dados diacrônicos, outras duas construções envolvendo o uso do verbo 

acontecer e da conjunção que:  

 

A- [(x vezes adjunto adverbial) acontece verbo  (y vezes adjunto adverbial) [que conjunção integrante + oração 

subjetiva]]  

 

B- [[X conector contrastivo [acontece que]focalizador]] conector contrastivo/focalizador]] 

 

 Conforme observamos durante nossa análise, as construções dos padrões 1 e 2 em 

dados diacrônicos licenciam o uso da nova construção [Aconteceque] da sincronia do século 

XXI. Além disso, confirmamos que a nova construção encontra-se gramaticalizada uma vez 

que seu uso encontra-se frequente e estabilizado no cotidiano dos falantes do português 

brasileiro. 

 A confirmação da gramaticalização da construção também foi possível através da 

verificação da presença dos processos cognitivos de domínio geral de chunking, categorização 

e analogia combinados à proposta de gramaticalização de Bybee (2010) com os mecanismos 

básicos de mudança. Tais processos e mecanismos contribuíram para a formação de uma nova 

construção, assim como os contextos de mudança de Diewald (2006) e os parâmetros de 

gramaticalização propostos por Heine e Kuteva (2007). 

 A construção [Aconteceque] gramaticalizada caracteriza a formação de um chunk pois 

os dois elementos que formam a construção, “acontece” e “que”, são acessados juntos e em 

sequência; existe a categorização uma vez que o uso deste chunk passa a ter a função 
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característica de uma nova categoria, a de operador argumentativo; há uma reanálise da 

construção origem a partir de uma reinterpretação de uso dos elementos acontece e que com 

uma nova função; e o processo de analogia está presente na construção do padrão 2 devido à 

transferência do traço contrastivo de conectores usados em posição anteposta ao “acontece 

que”. Na aplicação dos dados, trabalhamos com os traços semânticos do mas, com base em 

Neves (2000). 

 Aplicamos os contextos de mudança de Diewald (2006) para explicar o processo 

gradual de mudança, em que existem estágios em que ocorrem alterações semânticas e 

reorganizações estruturais para chegar até uma nova construção e, então, a criação de um 

novo nó na rede de construções. O contexto atípico foi identificado pelo uso da construção do 

padrão 1 e contexto crítico refere-se ao uso da construção do padrão 2. E, por último, 

enquadramos a construção [Aconteceque], do padrão 3, no contexto de isolamento.  

 Com base em nossos pressupostos teóricos, também foi possível identificar os 

parâmetros de gramaticalização de extensão, de dessemantização e de decategorização, 

postulados por Heine e Kuteva (2007), na formação da construção [Aconteceque], conforme 

descrição do quadro 18, apresentado no capítulo de análise de dados. 

 Com base nos pressupostos teóricos apresentados neste trabalho, identificamos 

também que a construção [Aconteceque] pode ser classificada como uma construção de foco 

sentencial contrastivo, uma vez que a construção tem a característica padrão de exercer a 

função de colocar em destaque a informação nova, ou parcialmente nova, com a presença de 

um contra-argumento no enunciado que a segue, acumulando, assim, as funções de 

focalizador sentencial contrastivo com a de operador argumentativo de contrajunção. 

 Diante da vasta área da mudança linguística envolvendo construções e modelos 

baseados no uso, o presente trabalho buscou fornecer explicações e justificativas para as 

mudanças que ocorrem na língua. Consideramos a língua como um sistema de rede de 

construções que fornece opções de escolhas para os falantes que fazem uso dos elementos 

linguísticos de acordo com determinada situação comunicativa. Este fato demonstra um 

caráter adaptativo para a língua, visto que podemos apresentar construções alternativas para 

padrões gramaticais. 

 Como a língua está em constante mudança, estamos sempre aptos a modificá-la 

durante seu uso. Logo, a mudança acontece através e na língua em uso. Por isso, destacamos, 

então, a importância de pesquisas pautadas na linguística centrada no uso. Além disso, 

constatamos que, conforme a proposta de Bybee (2010), novas construções são criadas a 
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partir de construções já existentes para atender às necessidades do usuário da língua. 

Entretanto, esta mudança não acontece instantaneamente. A mudança ocorre de forma 

gradual, ao longo do tempo.  

O objeto de análise deste trabalho é realizar um estudo sobre a mudança linguística da 

construção “acontece que” e, através de uma análise pancrônica, foi possível verificar 

mudanças sofridas em suas propriedades formais, estruturais e de sentido nos contextos de 

uso ao longo do tempo. Analisamos no corpus desta pesquisa as ocorrências da construção em 

estudo quanto ao seu uso com a função gramatical de operador argumentativo. Para chegar a 

tal uso, a construção passou pelo processo de gramaticalização. 

Assim, a presente pesquisa buscou contribuir não só com estudos funcionalistas e 

pesquisas a partir de dados de uso, mas também motivar pesquisas no âmbito da mudança 

linguística e dos processos de criação de novas construções. 
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