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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o uso de construções de mudança de 

estado (CME) em português e em espanhol em dois séculos do período arcaico e em 

todo o período moderno. A mudança de estado pode ser expressa por meio de 

construções verbais, construções predicativas e perífrases. Esta dissertação opta por 

acompanhar e analisar o perfil de dez destas construções nos períodos históricos 

mencionados. Como os verbos ‘ficar e quedar’ são os mais prototípicos na expressão da 

CME predicativa nessas duas línguas, inicialmente analisamos o comportamento desses 

verbos de maneira geral para depois passar à análise das CME predicativas construídas 

com esses verbos, bem como as correspondentes construções verbais. 

 Por meio da metodologia da linguística de corpus, utilizamos três corpora 

eletrônicos para nossa pesquisa: Corpus Diacrónico del Español (CORDE) para o 

espanhol, o Corpus do Português e o Corpus do Português Medieval (CIPM) para o 

português. Por meio da metodologia de contagem de types e tokens, selecionamos cinco 

types de construções predicativas bem como suas correspondentes verbais (total de 10 

types) e analisamos a sua frequência através dos séculos nos corpora.  

A expressão da mudança de estado na atualidade se dá de maneira inversa em 

português e espanhol. Como observa Correa (2007), o PB exibe preferência pelas 

predicativas e o espanhol, pelas verbais. A pesquisa diacrônica revela, no entanto, que 

em grande parte do período analisado não se observa essa polarização na representação 

de certas construções entre as línguas. Nossos resultados apontam que as línguas 

começam a diferenciar-se sistematicamente na expressão das CME somente no século 

XIX. 

 

PALAVRAS CHAVE: MUDANÇA DE ESTADO; LINGUÍSTICA HISTÓRICA; 

LÍNGUAS ROMANCE. 
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Abstract 

 

This study aims at analyzing change-of-state constructions in Portuguese and in 

Spanish along two centuries of the archaic period and in the whole modern period. In 

these languages change of state (COS) may be expressed by verbal or predicative 

constructions, as well as by periphrases. This study analyzes the behavior of ten selected 

constructions diachronically. As the verbs ‘ficar’ and ‘quedar’ are the most prototypical 

ones for expressing predicative COS in both languages, initially we analyze the 

behavior of these verbs and then we proceed to the analysis of predicative CME built 

with these verbs, as well as the corresponding verbal ones.  

Under the corpus linguistics framework we used three corpora: Corpus 

Diacrónico del Español (CORDE) for gathering Spanish data and Corpus do Português 

e o Corpus do Português Medieval (CIPM) for Portuguese data. By means of types and 

tokens analysis we selected 5 types of predicative constructions as well as their 

corresponding verbal ones (total=10 types) and analyzed their token frequency along the 

referred centuries. 

Portuguese and Spanish nowadays show a different behavior when expressing 

change of state, as Correa (2007) points out: The former exhibits a preference for 

predicative constructions and the latter, for verbal ones. Nevertheless, our diachronic 

study revealed that this split might be recent since this was not observed in most of the 

centuries studied. Languages seem to begin differentiating systematically only from 

XIX century on. 

 

KEYWORDS: HISTORICAL LINGUISTICS – CHANGE OF STATE – ROMANCE 

LANGUAGES 
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1 

Introdução 

 

Esta pesquisa visa a observar as construções de mudança de estado (CME) ao 

longo dos séculos XIII e XIX em português e espanhol através de uma análise de dados 

diacrônicos. Para realizar este trabalho, observaremos o uso das construções 

predicativas de mudança de estado representadas pelo verbo copulativo de maior 

abrangência nessas construções acompanhado de um adjetivo e sua construção verbal 

correspondente. 

Elegemos os verbos copulativos “quedar(se)” em espanhol
1
 e o verbo “ficar” em 

português
2
 porque detêm uma quantidade representativa de construções de mudança de 

estado. Esses dois verbos aparecem em construções de adjetivos e particípios que 

veiculam inúmeros conteúdos semânticos e os selecionam para construir a ideia de 

mudança de estado. Também contrapomos os dados obtidos com as construções 

predicativas às suas respectivas construções verbais (acompanhadas dos pronomes 

reflexivos) no período histórico acima mencionado. 

Como apontado por Correa (2007), tanto em espanhol como em português, a 

expressão da mudança de estado pode representar-se através de dois tipos estruturais: 

construções verbais e construções predicativas. Em seu estudo sincrônico, o autor 

assinala que a distribuição desses dois tipos estruturais é inversa entre as duas línguas: 

as construções predicativas têm maior distribuição e frequência em PB enquanto no 

espanhol são as verbais as mais frequentes e de maior distribuição, enquanto as 

predicativas são marcadas.  

Para exemplificarmos essa observação, fizemos uma contagem básica, no 

buscador de páginas da Internet Google, que corroborou as observações do autor 

citado
3
. Assim, para observarmos a frequência dessas construções em português e em 

                                                           
1
 Quando nos referimos à língua espanhola, estamos aceitando o fato de ser uma língua usada em mais de 

20 países na atualidade, mas, como nossa pesquisa é inteiramente diacrônica, observamos que o sistema 

linguístico espanhol era muito mais uniforme no período analisado do que nos dias atuais. Ainda 

observamos que as CME na língua espanhola se comporta de forma bem semelhante nos inúmeros países 

de fala espana. 
2
 É importante ressaltar que no período analisado a maior produção de língua portuguesa era de autores 

portugueses, portanto somente foi possível contar com um corpus mais abrangente de língua portuguesa 

falada no Brasil a partir do século XIX. 
3
 Correa (2007) baseou a sua pesquisa nos seguintes corpora eletrônicos: Amostra Censo (Peul/UFRJ) 

para o PB e Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), disponível online, para o espanhol. 



14 
 

espanhol, procuramos na página de buscas Google do Brasil
4
, todas as páginas em 

português, e da Espanha, todas as páginas em espanhol, as sentenças abaixo 

relacionadas: 

(1a) Él se entristeció. 

(1b) Él entristeció. 

(1c) Ele (se) entristeceu.  

(2a) Él (se) quedó triste.  

(2b) Ele ficou triste. 

 

Estes exemplos referem-se a construções de mudança de estado psicológico em 

espanhol (1a) e (2a) e em português (1b) e (2b). Em ambas as línguas, a mudança de 

estado pode se expressar por meio de uma construção verbal, exemplos (1a), (1b) e (1c), 

que o predicado possui um núcleo verbal, ou por meio de uma construção predicativa, 

exemplos (2a) e (2b), que o núcleo do predicado é o adjetivo com função sintática de 

predicativo do sujeito e não o verbo “ficar” / “quedar(se)” que possui características 

semelhantes aos verbos copulativos (ou de ligação) “ser” e “estar”.  

No entanto, atestamos através da pesquisa no Google que as preferências do 

espanhol e do português do Brasil
5
 são distintas para a expressão da mudança de estado. 

No buscador em espanhol, a construção verbal (1a) foi utilizada em 86 entradas e a 

construção (1b) foi encontrada em 84 entradas, compondo um total de 170 entradas com 

as construções verbais. A construção predicativa (2a) foi utilizada em 38 entradas (24 

entradas para a construção com o pronome “se” e 14 entradas sem o pronome: “Él se 

quedó triste” e “Él quedó triste”, respectivamente). Já nas construções em português, 

observamos o efeito inverso: a construção verbal (1c) aparece em menor proporção em 

relação às CME predicativas, 288 entradas com o pronome “se” e 55 entradas sem o 

mesmo pronome, totalizando 343 entradas; já a construção predicativa (2b) aparece em 

maior escala, totalizando 477 entradas.  

Tais evidências corroboram a observação de Correa (2007), de que o uso das 

CME em PB e espanhol é diferente no estágio atual das línguas. Atualmente, no Brasil, 

publicam-se vários estudos linguísticos veiculados às CME, no entanto, ainda há 

necessidade de discutir este tema no ponto de vista diacrônico. Além disso, vemos esta 

                                                           
4
 Esta pesquisa eletrônica foi realizada em maio de 2011. 

5
 Restringimos a pesquisa ao Google Brasil, por isso há um número mais elevado de usos do português 

brasileiro, porém a pesquisa no buscador também abarca registros de língua portuguesa de outros países, 

sendo a minoria dos registros. 
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pesquisa, como inovadora, pois há poucos estudos históricos sobre este tema, já que os 

trabalhos desenvolvidos, mais especificamente a partir da década de 90, procuram 

analisá-lo sincronicamente. 

Ao escolhermos este tema, observamos que os estudos desenvolvidos no Brasil 

sobre as CME no espanhol, têm, em grande parte, como foco os aprendizes de língua 

espanhola. Quando aprende o verbo espanhol “quedar(se)”, o aprendiz o integra à 

interlíngua – língua desenvolvida pelo falante durante o processo de aprendizagem da 

língua estrangeira – com a maioria das propriedades aspectuais do verbo “ficar” em 

português e a partir desse momento começa a usá-lo, relexificado
6
  como quedar(se) 

(cf.: Correa, 2009) com a mesma abrangência que o verbo brasileiro possui, porém este 

uso não é compatível com as propriedades de quedar(se) do espanhol, o verbo 

copulativo. Outro problema é que esta não é a forma mais empregada no espanhol, que 

utiliza mais as construções verbais, exemplificadas em (1a). 

 A proposta deste trabalho é fazer um breve retorno ao latim, especificamente ao 

latim vulgar, para observar as formações sintáticas que deram origem às CME no 

português e no espanhol, passando brevemente pelo galego-português. 

Deste modo, é relevante analisar as CME, não só nos dias atuais, mas também 

poder contar com estudo histórico sobre o tema nas duas línguas: o português e o 

espanhol. A trajetória histórica do tema nos leva a compreender melhor as CME, bem 

como saber em que momento nas duas línguas houve o distanciamento semântico no 

uso das construções, já que ambas originaram-se da mesma língua: o latim.  

Nosso estudo prioriza as construções predicativas com os verbos “quedar(se)” 

em espanhol e “ficar” em português. Esta escolha se justifica pela abrangência destes 

verbos, em termos de distribuição, tanto no sistema do PB quanto do espanhol atuais, 

extrapolando o seu uso para além do domínio da expressão de mudança de estado. A 

seguir, apresentaremos a justificativa para a realização deste estudo, na seção 1.1; os 

objetivos que estipulamos para esta pesquisa, seção 1.2; a descrição do problema 

presente na seção 1.3; e o roteiro da dissertação, na seção 1.4.   

 

1.1. Justificativa. 

 

                                                           
6
 Há a manutenção da sintaxe básica do verbo, neste caso, o verbo “ficar”, mas há a substituição do léxico 

para “quedar(se)”. 
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 Os estudos desenvolvidos nessa área têm como base a análise sincrônica dos 

verbos de mudança de estado, descrições linguísticas de aprendizes de espanhol como 

língua estrangeira, estudos de tradução, entre outros. Não temos conhecimento de 

estudos de corte diacrônico sobre o tema. Além disso, as publicações de referência 

sobre ME, como Porroche (1998), se dedicam a descrever a ME no espanhol, não 

conseguimos encontrar nenhum trabalho que fizesse uma análise histórica do assunto.  

Por outro lado, nas gramáticas históricas do espanhol pesquisadas, Penny (2006) 

e Lathrop (2009), encontramos alguns dados relevantes sobre estrutura verbal no 

período arcaico e moderno, mas que não tratavam especificamente das CME, ou seja, 

não obtivemos uma explicação clara para o uso em questão. As gramáticas 

contemporâneas do espanhol e do português pouco mencionam sobre o tema, que é 

mais comum em gramáticas escolares, visto que há necessidade de categorização dos 

“verbos de cambio” do espanhol para os aprendizes de espanhol como segunda língua, 

pelo fato de o verbo “ficar” do PB ter diferentes equivalentes léxicos no espanhol. 

A classificação das gramáticas escolares carece de explicações e, quando os 

aprendizes brasileiros se deparam com este seção gramatical, automaticamente associam 

grande parte dos valores do verbo “ficar” para o verbo “quedar(se)”, como salienta 

Andrade (2002). As construções verbais correspondentes deveriam ser mencionadas 

nesse mesmo fragmento do manual didático, o que não acontece, e o verbo “ponerse”, 

que também expressa ME, é esquecido no livro didático porque o verbo “quedar(se)” 

assume até os usos que não são seus.  

Por todos os motivos acima levantados, vemos a necessidade de um estudo 

diacrônico das CME predicativas e verbais, pois assim este tema contará com uma 

análise histórica e contribuirá para a difusão dos estudos de ME. 

 

1.2. Objetivos. 

 

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar descritivamente as CME em 

português e em espanhol no período compreendido entre os séculos XIV e XIX com 

base em estudos históricos e linguísticos sobre o tema.  A partir disso, temos como 

objetivos secundários: 

1.2.1. Estabelecer critérios para uma descrição adequada dos aspectos 

relacionados às CME em português e espanhol entre os séculos XIV e XIX. 
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1.2.2. Observar as características aspectuais em construções predicativas e 

verbais em cada língua nos diferentes momentos históricos relacionados.  

1.2.3. Apurar a ocorrência do emprego dos verbos “ficar” e “quedar(se)” 

acompanhados de adjetivos em contraposição às construções verbais 

referentes. 

 

1.3. Descrição do problema. 

 

 Neste estudo, procuramos identificar e descrever um dado interessante: as CME 

mais utilizadas no período histórico pesquisado são aquelas com os verbos “ficar” (em 

português) e “quedar(se)” (em espanhol). Com relação ao espanhol, é importante 

ressaltar que esta língua, entretanto, também conta com o verbo “ponerse”, de uso 

corrente, para expressar a ME
7
. Feita essa observação, notamos que os dados do 

espanhol dos séculos citados demonstram uma preferência pelo verbo “quedar(se)” a 

“ponerse”, como se observa na atualidade
8
. Também vimos que as construções verbais 

aparecem em maior quantidade que as predicativas em todos os períodos pesquisados.  

 Com base nos estudos contemporâneos das CME no português e no espanhol, 

observamos que no português, as CME verbais aparecem em muitas ocorrências, mas 

há um aumento das CME predicativas no período moderno. Construímos algumas 

perguntas que circundam nossa pesquisa: 

 

1. O uso das CME predicativas sempre se sobrepôs ao uso das CME verbais na língua 

portuguesa? 

2. O número de CME predicativas e verbais em português e espanhol varia de acordo 

com o período analisado ou há uma constância no uso das CME? 

3. Em que momento do período moderno há o crescimento das CME predicativas na 

língua portuguesa? 

4. Em algum século analisado as CME predicativas passam a ser menos frequentes na 

língua espanhola? 

 

                                                           
7
 Esclareceremos adiante a diferença entre mudança de estado e mudança de propriedade (ou qualidade) 

apresentada por Porroche (1998). Entretanto, é importante acrescentar que esta pesquisa priorizará a 

expressão da mudança de estado com os verbos: quedar(se) em espanhol e “ficar” em português. 
8
 Ainda que esses verbos veiculem traços semânticos que matizam diferentemente o evento de mudança a 

que fazem referência. 
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 Atualmente, as CME são expressas majoritariamente com duas estruturas 

sintáticas distintas no português (construção predicativa) e no espanhol (construção 

verbal). Tal fato nos levou a pensar nas preferências sintáticas quanto à expressão da 

mudança de estado nessas duas línguas durante os séculos XIV e XIX. Com o 

desenvolvimento da pesquisa, observamos que o comportamento das CME na língua 

espanhola na nossa pesquisa é bem parecido em todos os séculos observados, enquanto 

que na língua portuguesa há um movimento de mudança no século XIX. Neste século, 

vimos que há a preferência pelas construções predicativas em relação às construções 

verbais na nossa amostra. 

 A seguir, apresentamos o roteiro da dissertação. 

 

1.4. Roteiro da dissertação.  

 

Este primeiro capítulo faz uma breve introdução ao tema, apresenta as 

justificativas, objetivos e descreve o problema encontrado para analisar historicamente 

as CME. O segundo capítulo retrata as perspectivas históricas da mudança de estado, o 

percurso histórico dos verbos “ficar” e “quedar(se)” que originaram as CME 

predicativas em português e espanhol, respectivamente, também expõe a noção de 

estado e o valor incoativo no latim. 

 O capítulo 3 consiste na fundamentação teórica que embasa este estudo. 

Transcorremos pelo conceito de mudança de estado e abordamos as visões de diferentes 

autores sobre o tema. Ao identificar algumas diferenças e semelhanças entre as CME no 

português e no espanhol, mostramos que a expressão da mudança de estado nas duas 

línguas se manifesta de forma distinta. Também apresentaremos neste capítulo nossas 

escolhas metodológicas para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

O quarto capítulo trata da análise das CME em português no período arcaico e 

moderno. A pesquisa foi realizada com a finalidade de analisar dez types
9
 de CME, 

cinco construções verbais e cinco construções predicativas, através de dois corpora, 

como mencionado no item anterior. Este capítulo também apresenta uma pesquisa do 

comportamento do verbo “quedar” em português. 

Iniciamos o capítulo 5 com uma breve análise do comportamento do verbo 

“ficar” na língua espanhola. Em seguida, expomos a análise das CME no espanhol em 

                                                           
9
 Esta terminologia corresponde aos tipos de construções analisados na nossa pesquisa que será mais bem 

explicado na nota 17. 
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suas formas verbais e predicativas durante os séculos XIV e XIX. Para realizar a 

pesquisa, consultamos dois corpora, já citados anteriormente, contabilizamos os dados e 

registramos a produtividade das CME estudadas.  

Terminamos nosso trabalho, informando as conclusões obtidas com o 

desenvolvimento desta pesquisa. O último capítulo também estabelece uma análise 

comparativa das CME pesquisadas, contrapondo os resultados obtidos e as semelhanças 

e diferenças encontradas na análise das CME nas duas línguas. 
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2 

Perspectivas históricas da Mudança de Estado 

 

2.1. Quietare e Figicare. 

 

Primeiramente, compreenderemos o percurso histórico dos verbos “ficar” 

(português) e “quedar(se)” (espanhol). Corominas & Pascual (1985) percorrem a 

etimologia dos verbos e as primeiras ocorrências de ambos nas línguas. Segundo os 

autores, a forma “ficar” é herança latina de a forma vulgar, figicare, do verbo figere, 

que significa “cravar”, “fincar”, “fixar”, “deter”. De todas as línguas romances da 

Península Ibérica, somente no português e no galego que havia a distinção entre “fincar” 

(cravar) e “ficar” (permanecer).  Nas demais línguas, o uso era distinto: fazia-se a 

escolha por um dos verbos (“fincar” ou “ficar”) e o verbo escolhido era utilizado tanto 

para a noção semântica de “cravar” como para a noção semântica de “permanecer”. 

Também havia a possibilidade do uso alternado entre “ficar” e “fincar”. 

 O verbo “ficar” caiu em desuso no espanhol, foi substituído por “hincar” que 

manteve, somente, a noção de “cravar”. Corominas & Pascual (1985) afirmam que a 

forma “quedar”, proveniente do latim tardio quietare, significa “aquietar” e “fazer 

calar”, também era usada no português com a noção de “estar quedo” (“estar quieto”, 

“permanecer”). A forma “quedo” foi substituída, tanto em português, como em espanhol 

por “quieto” e o uso de “quedar” se enfraqueceu na língua portuguesa. No entanto, o 

espanhol passou a selecionar o verbo “quedar” como substituto do verbo “ficar” para 

expressar a noção de “permanecer”. 

Também Covarrubias (1611) mostra em sua obra que o verbo “quedar” provém 

do verbo latino quietare que significa “deixar em paz”, “dar descanso”, “manter 

quieto”. Neste primeiro momento, o verbo era sinônimo de “aquietar”, porém 

“quedar(se)” se gramaticalizou, recebeu novos significados, diferentes do verbo original 

quietare e seu significado mais próximo é o de “estar em algum lugar”.  

Ainda conforme Covarrubias (1611), o verbo “ficar” se originou de outra raiz 

latina, herança do verbo figere que em espanhol formou o substantivo fijo (fixo, em 

português) e depois o verbo “fijar” (fixar). Segundo Cunha (1982), o verbo “ficar” 

origina-se na forma frequentativa do verbo figere, figicare, que significa fincar, 
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estabelecer-se em algum lugar. Esta forma frequentativa era usada para determinar uma 

ação repetida que um número de pequenas ações acontecia várias vezes.  

Assim, o verbo “ficar” é etimologicamente diferente de “quedar(se)” e ainda 

tem uma característica que pode justificar sua ênfase no componente aspectual 

resultativo do evento ao qual se refere. As construções copulativas construídas com 

esses verbos nos séculos analisados em português e espanhol nunca foram sinônimas, 

porque desde sua origem “quedar(se)” e “ficar” representam ideias diferentes.  

O verbo espanhol, “quedar(se)”, que expressa ME apresenta o mesmo caráter 

das construções verbais: o valor incoativo de início de mudança, o que ocorre é um 

evento durativo que o olhar principal está no processo. Enquanto o verbo português, 

“ficar”, mais usado para expressar essa mudança possui duas características, valor 

incoativo e valor frequentativo, que no latim clássico não poderiam ser exercidas por 

um mesmo verbo, assim como no espanhol.  

 

2.2. As construções verbais: do latim clássico às línguas ibero-romances. 

 

Com apoio nos estudos da linguística histórica, percorremos a morfossintaxe do 

latim clássico e as modificações obtidas no latim vulgar para podermos entender os 

processos de formação das CME nas línguas espanhola e portuguesa ao longo do 

período arcaico e moderno. Para tanto, faz-se necessária uma breve introdução ao 

sistema verbal latino que era organizado de forma diferente ao das línguas peninsulares 

atuais. A princípio, o latim poderia ser representado por três vozes verbais: ativa, 

passiva e média.  

Segundo Bechara (2003), a voz ativa se realiza quando o sujeito concorda com o 

verbo e é o responsável pela ação, ele é o agente, como se pode ver no exemplo (1a). Já 

na voz passiva, a posição de sujeito (nominativo) é ocupada por quem ou pelo que sofre 

a ação, é o que acontece em (1b), pois quem é o agente da oração é o ablativo amore e 

não os nominativos: causa e fructus: 

 

(1a) Amor non quaerit causam, nec fructum. 
10

 (S. Bernardo) 

(1b) Amore non quaeritur causa, nec fructus.
 11

  

  

                                                           
10

 O amor fino não busca causa nem fruto: tradução livre. 
11

 A causa e o fruto não são buscados pelo amor: tradução livre.  
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Poucos autores contemporâneos explicam o uso da voz média, um deles é 

Câmara Jr. (1959) que subdividiu a voz média ou voz medial em quatro: reflexiva (2), 

dinâmica (3), estilística (4) e passiva (5). O autor também acrescenta que a voz média 

foi constituída nas línguas indo-europeias, o latim se inclui nesse grupo, e é uma voz 

pronominal que está entre a voz passiva e a voz ativa, pois o sujeito é, ao mesmo tempo, 

quem age e quem sofre a ação.   

 

(2) O menino se machucou. 

(3) O menino se molhou com o suco. 

(4) O menino se riu. 

(5) A obra se realizou. 

 

Cidrás (1990 apud Mascoso Mato, 2000) interpreta a voz média como aquela em 

que o termo semântico aparece como sujeito sintático, mas o agente semântico não está 

presente na construção. Nesses casos, as construções auxiliar + particípio poderiam ter 

também uma forma pronominal, como nos exemplos (6a) e (6b). No entanto, somente o 

castelhano medieval opta pela construção pronominal, o galego medieval, que deu 

origem ao português, prefere as construções auxiliar + particípio (Aleza, 1987 apud 

Mascoso Mato 2000). 

 

(6a) Está realizada. 

(6b) Se realizó. 

 

Desta forma, podemos concluir que há alguma semelhança entre o uso das 

construções verbais acrescidas do pronome “se” no espanhol com a construção média 

latina. Entretanto, este acontecimento não se estendeu por completo ao galego e ao 

português, apesar da influência linguística castelhana à língua portuguesa no período de 

unificação entre as duas coroas. 

 

2.3. A noção de estado no latim vulgar. 

 

 Segundo Basseto (2005), entre outros autores, o latim clássico era uma língua 

essencialmente sintética, pois o uso dos recursos flexionais expressava uma gama de 

relações entre os termos da oração. No entanto, com as mudanças linguísticas que 
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ocorreram no latim vulgar, principalmente com a diminuição do número das declinações 

que passaram de cinco a três, a língua tornou-se mais analítica.  Em consequência, todas 

as línguas que surgiram posteriormente mantiveram esta característica do latim vulgar, 

assim como o espanhol e o português. 

Tarallo (1990) afirma que o latim falado (ou latim vulgar) apresentava maior 

tendência à perífrase, diferente do latim clássico (ou escrito). Esta característica 

perifrástica nada mais é que um traço indicador de linguagem oral que, no caso do latim 

vulgar, apelou para as simplificações das estruturas latinas clássicas que já não faziam 

muito sentido na oralidade. Um exemplo desse fenômeno foi a simplificação da voz 

passiva, que no latim clássico se expressava de duas formas diferentes, de acordo com o 

tempo verbal utilizado. 

Penny (2006) relata que no latim clássico se encontravam passivas sintéticas 

formadas pelos tempos infectum (presente do indicativo e do subjuntivo, imperfeito do 

indicativo e subjuntivo, futuro) e passivas analíticas formadas pelos tempos perfectum 

(pretérito perfeito do indicativo e subjuntivo, pluscuamperfecto do indicativo e 

subjuntivo, futuro perfeito). Os morfemas “-ur” (variáveis em “-or” no latim vulgar) 

eram acrescidos às formas ativas e originavam as passivas sintéticas. Já as passivas 

analíticas eram compostas pelo verbo principal no particípio e o verbo auxiliar esse 

(“ser”/”estar”) conjugado. 

Almeida (2011) explica que a passiva no latim é realizada com o verbo sum, o 

particípio passado varia de acordo com a concordância de gênero e número. A ordem 

em que se emprega o auxiliar para a passiva é a seguinte: no perfeito usa-se o presente, 

no mais-que-perfeito se usa o imperfeito e no futuro anterior usa-se o futuro imperfeito. 

Observando os exemplos abaixo fica mais fácil a compreensão do uso da passiva na 

língua latina.  

 

(7a) Amor. (Sou amado.) 

(7b) Amabar. (Era amado.) 

(7c) Amatus sum. (Fui amado.) 

(7d) Amatus eram. (Tinha sido amado.)  

   

De acordo com Penny (2006), quando um verbo do tipo perfectum era 

transformado em voz passiva, a conjugação do verbo esse não equivalia à mesma 

construção do tempo perfectum, mas sim a um tempo verbal antecedente, como no 
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exemplo (7c). A forma ativa no pretérito perfeito amavit (amou) possuía a passiva 

amatus est (foi amado) o que passou a causar grande desentendimento durante o uso 

corrente do latim, já que o verbo esse estava no presente do indicativo (est). Os falantes 

começaram a associar a forma passiva do pretérito, que era analítica, com a forma do 

presente, sintética.  

Da mesma maneira, a forma sintética do presente do indicativo (amatur) caiu 

em desuso, assim como todas as passivas no imperfectum, e foi substituída, no latim 

vulgar – e consequentemente no espanhol e no português – pela forma passiva que 

pertencia ao pretérito perfeito. Assim, amatus est passou a ser interpretado como “é 

amado” e amatus fuit (fui amado) ganhou o lugar da forma anterior, ou seja, houve uma 

adequação morfossintática na estrutura da língua corrente. Penny (2006) também 

acrescenta que devido às inúmeras mudanças que aconteciam na língua falada, as 

pessoas já não compreendiam muito bem o uso das formas sintéticas.   

No latim clássico, o verbo esse era usado com o sentido de existência, em 

alguns casos, posse, e não ocupava o posto de verbo auxiliar
12

. O verbo esse, até então 

irregular, recebeu o radical latino comum aos demais verbos e passou a essere (com 

modificações fonéticas, tornou-se o verbo “ser”) e também sofreu um processo de 

gramaticalização, até se estabilizar na função de auxiliar nas línguas ibero-romances.  

No latim clássico, não havia oposição entre os verbos “ser” e “estar”, e foi no 

latim vulgar que se deu a divisão semântica do verbo essere nos dois verbos que são 

encontrados, atualmente, no espanhol e no português. No entanto, esses dois verbos se 

apropriaram dos novos valores semânticos paulatinamente, assim como explica Saussol 

(1978 apud Mascoso Mato, 2000) quando se refere a não delimitação das noções dos 

verbos na obra Cantar de mío Cid, século XII. Mascoso Mato (2000) ressalta que seria 

pouco oportuno afirmar que haveria uma arbitrariedade no uso dos verbos e prefere 

ressaltar que há uma diferença entre o uso arcaico e o contemporâneo. 

Segundo Lapesa (2000), por sua vez, a dissociação do verbo essere em “estar” 

e “ser” fez com que o verbo “ser” deixasse de apresentar as noções de estado e 

localização que passaram a ser exercidas pelo verbo “estar”. A construção desses verbos 

(auxiliar + particípio) era comum a outros tipos de verbos no castelhano e galego como 

“haber”/“tener” e demais verbos auxiliares (“quedar”, “venir”, “andar”, “seguir”, etc) 

                                                           
12

 Mascoso Mato (2000) relata que, no período medieval, o verbo habere era o auxiliar por excelência e o 

principal indicador de posse e, com o decorrer dos anos, passou a expressar também o valor de existência 

em suas formas impessoais. 
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que também formavam construções atributivas e carregavam a noção do verbo “estar”. 

Para expressar as atribuições semânticas deste verbo, alguns verbos passaram a ser 

empregados em situações que antes não eram utilizados. Este foi o caso do verbo 

“quedar(se)” no castelhano. 

 

2.4. O valor incoativo desde o latim vulgar até as línguas peninsulares. 

 

Lathrop (2009) assinala que o latim clássico possuía um grupo de verbos que se 

caracterizavam pelo seu valor incoativo, ou seja, somente estes poderiam marcar o 

início de uma ação. Todos os outros verbos latinos determinavam o desenvolvimento de 

uma ação, mas somente aqueles que possuíam a terminação “-scere” podiam exercer a 

função de início do evento. Desse modo, os verbos das conjugações latinas recebiam o 

morfema que os identificava como incoativos e tinham seu sentido modificado, isto é, o 

verbo amare (“amar”), passava a amascere (“começar a amar”). 

Ainda segundo o autor, os verbos incoativos se mantiveram no latim vulgar, e 

também nas línguas ibero-romances, mas perderam sua característica principal. No 

entanto, apesar de não exercerem mais a função de começo da ação, a terminação verbal 

“-scere” se popularizou e foi aplicada em outros verbos do latim clássico como 

oboedire (obedecer), merere (merecer) e parere (parecer) na Península Ibérica. 

Posteriormente, o espanhol medieval adotou o morfema em verbos com terminação na 

primeira pessoa do singular “-go”: “condugo” (espanhol medieval) torna-se “conduzco” 

no espanhol moderno como salienta Penny (2006).   

De alguma forma o valor incoativo deveria estar inserido nas línguas medievais 

peninsulares. Para expressar o início de uma ação, foram eleitas as seguintes 

construções: médias (construções verbais acompanhadas de pronome) em (6a), repetido 

aqui como (8a); predicativas (construções compostas por um verbo acompanhado de 

particípio) em (6b), repetida aqui como (8b); e as perífrases verbais em (9):  

 

(8a) Está realizada. 

(8b) Se realizó. 

(9) Juan pasó a ser actor. 
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Diferentemente do italiano e do francês que possuem um verbo para expressar a 

mudança de estado – diventare e devenir, respectivamente –, o espanhol e o português 

dispõem de diferentes recursos para estabelecer esse aspecto. 

À nossa compreensão, todos os fatores históricos relatados nessa seção são 

imensamente importantes para compreender as CME em português e espanhol. Devido 

à escassez de estudos sobre as CME no período histórico analisado, tivemos que buscar 

informações paralelas para conseguirmos desenvolver este tema. 
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3 

Fundamentos teórico-metodológicos 

 

3.1 A mudança de estado. 

 

 O conceito de mudança de estado não aparece com muita frequência em língua 

portuguesa, quando explorado se restringe aos estudos comparativos com a língua 

espanhola. Deste modo, a seleção de autores para a revisão bibliográfica do tema abarca 

os estudos comparativos entre as duas línguas ou estudos linguísticos da língua 

espanhola.  A revisão bibliográfica apresenta as leituras sobre mudança de estado e 

analisa o conceito segundo o ponto de vista dos seguintes autores: Porroche (1998), 

Correa (2007), Andrade (2002), entre outros.  

A ME é encontrada em um conjunto mais extenso de construções de mudança 

que se classificam como mudança de estado, de propriedade (cualidad) ou de 

localização (ubicación). Mendikoetxea (1999) não faz diferença entre a mudança de 

estado e a mudança de propriedade, mas faz distinção entre as mudanças de estado e de 

localização. Por outro lado, Porroche (1998) relata que as mudanças podem ocorrer para 

expressar duas aquisições: do estado ou da propriedade. 

Em relação à mudança de propriedade, esta se manifesta quando o ser que 

aparece no enunciado é modificado na sua essência. Este acontecimento se dá através de 

um verbo derivado de substantivo ou de adjetivo, ou ainda, de uma construção 

predicativa composta pelos verbos: “volverse”, “hacerse” (usados em maior proporção) 

“convertirse en”, “tornarse” e “trocarse en” (usados em menor proporção) acrescidos 

de um adjetivo ou substantivo, no espanhol. As construções de mudança de propriedade 

e de estado diferem porque os estados se desenvolvem em um período transitório, 

enquanto as propriedades demonstram uma alteração da essência do ser, diferenciando-

o dos outros seres da sua mesma espécie devido a essa característica (cf. Porroche, 

1998). 

Na língua portuguesa, contamos com o verbo “virar” para expressar a ideia de 

mudança de propriedade, assim como os verbos “tornar-se” acrescido de substantivo e 

“converter-se” acrescido de substantivo. Estes últimos são usados em situações mais 

específicas com o uso marcado. Dessa forma, em português tendemos a utilizar um 

único verbo (“virar”) para representar o que em espanhol se estabelece por dois verbos: 
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“hacerse” e “volverse”. Para especificar melhor o uso dos verbos que expressam 

mudança de propriedade em espanhol, preparamos a tabela a seguir:   

 

Verbos  Mudança e 

propriedade 

Propriedade e 

mudança gradual 

Voluntariedade e 

esforço 

Situações 

marcadas 

volverse sim não não não 

hacerse não sim sim não 

convertirse en sim sim não sim 

tornarse sim não não sim 

trocarse en sim não não sim 

Tabela 1: Propriedades semânticas dos verbos copulativos em espanhol (mudança de propriedade) 

(Baseada em Porroche, 1998) 

 

No entanto, nosso estudo não se prende às explicações referentes à mudança de 

propriedade. Este trabalho aborda as inúmeras questões que concernem apenas às 

mudanças de estado em português e espanhol que inclui não só os verbos léxicos de 

ME, como também as construções predicativas. 

 

3.1.1. As construções de mudança de estado predicativas e verbais no espanhol. 

  

Para expressar a ME em espanhol, contamos com as construções predicativas 

que são formadas por um verbo classificado como de cópula ou pseudo-cópula e um 

sintagma adjetival. Porroche (1998) apresenta os verbos de ME como copulativos e por 

isso os engloba em uma categoria mais ampla, já que, para a gramática tradicional, os 

verbos copulativos típicos são “ser”, “estar” e “parecer” que se caracterizam por 

fazerem a ligação entre o sujeito (sintagma nominal) e o seu predicativo (sintagma 

adjetival). 

Vemos a categorização de Demonte & Masullo (1999) como a mais apropriada 

para designar os verbos que expressam ME. Estes teóricos atribuem aos verbos 

“quedar(se)” e “ponerse” a nomenclatura de pseudo-cópulas, pois entendem que não se 

comportam como os verbos copulativos autênticos (“ser”, “estar” e “permanecer”), 

visto que o particípio desses verbos pode ser substituído por “lo” sem alterar o sentido 

do enunciado, como se pode observar nos exemplos abaixo: 

 

(1a) Permanece cerrada. 

(1b) Lo permanece. 
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Diferentemente dos verbos copulativos, as pseudo-cópulas não podem substituir 

o seu predicativo (sintagma adjetival) pelo pronome “lo”. Tal fato tornaria o enunciado 

agramatical, como em (2b): 

 

(2a) Se quedó triste por tres días. 

(2b) * Se lo quedó por tres días. 

 

Além disso, o conteúdo semântico das pseudo-cópulas possui valor aspectual 

que expressa a ME e pode ser substituído por um verbo léxico que expresse a ME sem 

perder a noção de mudança. 

 Outra observação importante, esta de Porroche (1998), é que em espanhol não 

há um verbo que seja equivalente ao verbo “devenir” do francês e ao “diventare” do 

italiano para expressar a mudança. A mesma autora acrescenta que o espanhol dispõe de 

diferentes procedimentos, sejam eles: léxicos, morfológicos ou sintáticos, para 

determinar a noção de mudança. Bermejo Calleja (1990) salienta que, quando não se 

utiliza o pronome “se”, o predicativo (sintagma adjetival ao qual a pseudo-cópula está 

interligada) se referirá ao complemento direto, conforme encontramos nos exemplos a 

seguir
13

: 

 

(3a) Ellos se pusieron muy contentos de vernos. 

(3b) Nuestra visita los puso muy contentos. 

 

Como já mencionamos anteriormente, nosso trabalho abrange às CME 

predicativas e verbais.  No caso do espanhol, nos detivemos a pesquisar as construções 

predicativas com a pseudo-cópula “quedar(se)”. Entretanto, achamos necessário 

explicitar os aspectos gramaticais que opõem as construções com “quedar(se)” e 

“ponerse”. Ambos os tipos de construções predicativas (com os verbos “quedar(se)” ou 

“ponerse”) possuem valor incoativo, ou seja, retratam o início da ME, porém as 

construções com “ponerse” são pontuais e carecem de caráter durativo, ao contrário das 

construções com o verbo “quedar(se)”, que detém o caráter de permanência na ME 

(durativo). A seguir, apresentamos uma tabela para melhor expor esses dados: 

                                                           
13

 Exemplos retirados de: Bermejo Calleja (1990: 48). 
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Tabela 2: Propriedades semânticas dos verbos copulativos em espanhol (mudança de estado) 

(Porroche, 1998 e Correa, 2007). 

 

Quanto às CME verbais, estas são mais frequentes no espanhol e a diferença 

entre estas e as construções predicativas (ou passivas adjetivais) não se dão somente por 

questões estilísticas ou sintáticas. Correa (2009) ressalta que a preferência pelas 

construções verbais de ME que podem ser lidas como um tipo de construção média – 

este termo remete-se à voz média latina, explicada na seção 2.2 da dissertação –, ocorre 

devido a “implicaturas semântico-aspectuais”
14

 que são compreendidas através da tabela 

a seguir: 

 

Construções de Mudança de 

Estado 

Valor exclusivamente incoativo Valor incoativo e durativo 

quedar(se) + adjetivo não sim 

ponerse + adjetivo sim não 

construção média (verbal) sim não 

Tabela 3: Mudança de estado e aspecto (Correa, 2009). 

 

Ao analisar a tabela, podemos observar que tanto a construção copulativa com 

“ponerse” como a construção verbal possuem as mesmas características: representam o 

início da mudança de estado, mas somente “quedar(se)” possui o caráter durativo. Este 

motivo explica a preferência da pseudo-cópula com “quedar(se)” para expressar a ME, 

como afirma Porroche (1998:132), essa construção copulativa é muito frequente no 

espanhol e seu uso só não é maior que o dos verbos copulativos “ser” e “estar”. Dessa 

maneira, entendemos que a construção predicativa “quedar(se) + adjetivo” tem um uso 

particular, pois marca o valor incoativo e também expressa o aspecto durativo. 

As características aspectuais desta pseudo-cópula diferem tanto da construção 

verbal quanto da outra construção predicativa (“ponerse + adjetivo”). Por outro lado, 

sabemos que o uso das construções verbais para expressar ME em espanhol é 

imensamente superior ao uso da construção com “quedar(se)”, de acordo com a 

quantificação relatada em Correa (2007). Na próxima seção, trataremos das CME na 

língua portuguesa e apresentaremos algumas comparações com o espanhol. 

                                                           
14  “En lo que respecta a las expresiones pasibles de expresar el cambio de estado, la diferencia entre 

pasivas adjetivales u medias no es meramente sintáctica. La elección por representar determinado 

contenido linguístico por medio de construcciones verbales o no verbales tiene implicaturas semántico-

aspectuales.” (Correa, 2009: 125) 

Pseudo-

cópulas 

Mudança e 

estado 

Valor 

incoativo 

Caráter 

durativo 

Caráter 

pontual 

Ponerse sim sim não sim 

Quedar(se) sim sim sim não 
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3.1.2. As construções de mudança de estado predicativas e verbais no português. 

 

No português, assim como na língua espanhola, são encontrados dois tipos de 

construções para expressar ME: a predicativa e a verbal. A construção predicativa típica 

do português brasileiro contemporâneo é a pseudo-cópula “ficar” acrescida de um 

sintagma adjetival (particípio ou adjetivo) que exerce a função de núcleo do predicado. 

A língua portuguesa é representada por algumas construções que expressam a ME, mas 

a construção com o verbo “ficar” é preponderante. Na língua espanhola, diferentemente 

do português, as construções predicativas para expressar ME podem ser representadas 

por dois verbos pseudo-copulativos: “ponerse” e “quedar(se)”.  

Correa (2007) destaca que são poucas as construções predicativas (“ficar” + 

particípio) no português brasileiro (doravante PB) que apresentam o valor incoativo. 

Segundo o autor, as construções desse tipo no PB detêm um caráter durativo e 

demonstram uma grande permanência em determinado estado físico. Nos exemplos (4a) 

e (4b)
15

, comprovamos o caráter aspectual durativo do verbo“ficar” acompanhado de 

particípio:  

 

(4a) *Ela ficou caída quando escorregou. 

(4b) Ela ficou caída esperando socorro. 

 

No entanto, ainda que em pequena quantidade, existem construções predicativas 

com o verbo “ficar” que possuem o valor incoativo. Em contraposição ao espanhol, as 

construções predicativas no PB apresentam dois aspectos gramaticais diferentes: 

incoativo e durativo. Correa (2007) explica que o aspecto durativo não expressa 

mudança, porém é possível obter na mesma construção uma mudança de estado (valor 

incoativo) e uma permanência no estado
16

. Dessa forma, concordamos com Garcia 

(2000: 6) que identifica dois verbos “ficar”: 

 

Os verbos ficar também satisfazem todos os critérios de classificação dos verbos 

designativos: não aceitam passiva, podem ter inúmeros tipos de sujeito, têm 

colocação ampla, aceitam duas ou mais predicações, não admitem sinônimos e têm 

um caráter aspectual marcado. A diferença entre eles reside justamente no seu 

caráter aspectual, pois enquanto o verbo ficar1 tem caráter aspectual imperfectivo 

                                                           
15

 Ambos exemplos foram retirados de Correa (2007:40) 
16

 O uso do verbo “ficar” contendo estes dois valores (incoativo e durativo) em português é habitual, mas 

no espanhol este uso somente pode ser marcado com o verbo “quedar(se)” que não possui o valor 

continuativo na mesma proporção do verbo da língua portuguesa. 
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(juntamente com as fases retrospectiva e prospectiva), o verbo ficar2 tem caráter 

aspectual ingressivo (indica que uma situação que não existia passa a existir).  

 

Garcia (2000) apresenta “ficar” como dois verbos diferentes, devido às 

características já evidenciadas em Correa (2007), ou seja, “ficar” não só expressa 

mudança de estado, mas também se destaca pelo seu valor durativo (ou continuativo 

porque também expressa continuidade). O primeiro autor também o considera um verbo 

designativo para não denominá-lo verbo de ligação, visto que apresenta características 

que destoam dos demais verbos copulativos. Garcia (2000) acrescenta que os verbos 

“ficar” podem possuir um valor incoativo ou ingressivo, mas também um valor 

imperfectivo, dependendo da situação estabelecida.  

A pseudo-cópula “ficar” pode vir acompanhada de um sintagma preposicional 

que seria o núcleo do predicado como em (5a). Nesse tipo de construção, elementos 

podem ser acrescidos ao sintagma preposicional que serão analisados como mudança de 

estado, no exemplo (5b), ou receberão o aspecto gramatical durativo, na sentença (5c). 

Há ainda um tipo de construção que retém os valores: incoativo e durativo 

simultaneamente, tal situação ocorre em (5a). Observemos os exemplos: 

 

(5a) Ele ficou com sono. 

(5b) Ele ficou com sono, ao ouvir a canção de ninar. 

(5c) Ele ficou com sono, mas teve que estudar a noite toda. 

(6) Ao ver o assalto, a menina ficou com medo por cinco horas. 

 

Assim como no espanhol, a expressão da ME no português brasileiro pode ser 

representada por meio de construções verbais. Segundo Correa (2007), estas 

construções podem apresentar um pronome clítico, mais comum nas CME psicológico, 

ou ainda não utilizá-lo, o que acontece com a maioria das CME físico, o que pode ser 

observado, respectivamente, nos exemplos (7a) e (7b), abaixo: 

 

(7a) Ela se esqueceu de fazer a tarefa. 

(7b) Ela esqueceu de fazer a tarefa. 

 

Ao analisar as características gramaticais relacionadas ao aspecto das CME 

verbais no PB, vemos que elas se diferenciam da construção com o verbo “ficar”, que 
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em alguns casos expressa permanência, pois sempre possuem o caráter incoativo. As 

construções verbais no PB mostram um evento pontual, assim como a construção 

predicativa com “ponerse” em espanhol. Assim, complementos que atribuem um caráter 

durativo ao enunciado só serão aceitos se a leitura do evento for iterativa, ou seja, o 

evento será composto por vários eventos repetidos que expressam início de ME, o que 

não quer dizer que há duração: 

 

(8a) A criança se apavorou quando começou o tiroteio. 

(8b) A criança se apavorou com os disparos durante toda a noite. 

 

Com objetivo de conhecer melhor as diferenças entre as CME em português e 

em espanhol, produzimos um quadro comparativo que abrange todas as considerações 

que fizemos sobre o assunto anteriormente. A tabela mostra que a pseudo-cópula “ficar” 

abrange todas as possibilidades aspectuais e se assemelha à construção com 

“quedar(se)” porque são as únicas que podem manifestar início de mudança e duração. 

Por esse motivo há tantas complicações no uso da pseudo-cópula “quedar(se)” por 

aprendizes brasileiros, pois esta é a que mais se aproxima da construção mais frequente 

no PB contemporâneo: 

 

Construções de mudança de estado Valor incoativo Valores incoativo e durativo 

“Ficar” + adjetivo (PB) sim sim 

Construção verbal (PB) sim não 

Quedar(se) + adjetivo (E) não sim 

Ponerse + adjetivo (E) sim não 

Construção verbal (E) sim não 

Tabela 4: Construções de mudança de estado e aspecto veiculado (Correa 2009:126) 

 

 Fanjul (2002), baseando-se em estudos da Análise do Discurso, ao trabalhar com 

o conceito foulcautiano de formações discursivas, afirma que a discursividade brasileira 

apresenta uma tendência em considerar eventos no presente como resultados já 

alcançados e que isso é demarcado na discursividade do PB. Na comparação efetuada 

pelo autor, os argentinos, por sua vez, interpretam os mesmos fatos como processos. 

Esta análise de Fanjul (2002) justificaria a preferência no espanhol pelas construções 

médias devido ao fato de que, em espanhol, há uma tendência a considerar tais eventos 

no seu aspecto processual que é marcada sintaticamente pela construção verbal.  
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 Nesse primeiro momento, procuramos explicar brevemente os fatores que 

diferenciam as CME no espanhol e no português para, a partir disso, começar a traçar os 

possíveis caminhos que estas construções percorreram durante todo o período histórico 

que nos dispusemos a comentar. Na próxima seção, apresentaremos a metodologia 

utilizada no nosso trabalho. 

 

3.2. Metodologia. 

 

Esta investigação se estrutura por meio de uma pesquisa diacrônica sobre as 

CME. A coleta dos dados será feita através de uma análise quantitativa de dados 

provenientes de dois corpora para língua portuguesa: o “Corpus do Português” e o 

“Corpus Informatizado do Português Medieval” (CIPM) e outros dois corpora para 

língua espanhola: o “Corpus del Español”  e o “Corpus Diacrónico del Español” 

(CORDE).  

Todos os corpora utilizados nesta pesquisa estão disponíveis eletronicamente. 

Os corpora, Corpus do Português e Corpus del Español, foram elaborados pelo 

professor Mark Davies, pesquisador da Brigham Young University. O CIPM foi 

desenvolvido por uma equipe do Centro Linguístico da Universidade Nova de Lisboa e 

o CORDE foi organizado por estudiosos da Real Academia Española (RAE). Como 

nossa pesquisa perdura por um período muito extenso, optamos pela obtenção de dados 

através destes quatro corpora. 

Efetuamos uma análise para observar as características aspectuais e 

distribucionais das CME em ambas as línguas. Fizemos uma comparação das estruturas 

predicativas que expressam a ME de maior abrangência em português (com o verbo 

“ficar”) e em espanhol (com o verbo “quedar(se)”). Num primeiro momento da 

pesquisa, elegemos as dez construções predicativas mais encontradas com os verbos 

“ficar” e “quedar(se)” durante os séculos pesquisados e, consequentemente, suas 

construções de núcleo verbal referente. 

Em seguida, fizemos a separação através do período em que foram encontradas 

para observar a maior ou menor frequência da expressão da ME através de construções 

predicativas ou verbais. Por fim, analisamos as CME, levando-se em conta o período 

histórico vivido pelos países de língua espanhola e língua portuguesa e, também, os 

gêneros registrados em cada língua entre os séculos XIII e XIX. Posteriormente, 
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reduzimos em cinco types predicativos e cinco types verbais para cada língua, devido ao 

vasto número de ocorrências encontrado. 

Por último, avaliamos as CME quanto a sua produtividade na língua. Além de 

fazer a análise através do número de ocorrências obtidas, contabilizamos também o 

nível de produtividade que cada CME apresentou na pesquisa. Este procedimento foi 

possível mediante ao uso do método types e tokens que consiste em registrar e analisar 

todas as entradas possíveis de cada CME e será mais bem explicado na seção 3.3.4. 

 O aparecimento de entradas em tempos e modos verbais diferentes determina a 

produtividade da construção. A avaliação da CME predicativa “ficar tranquilo” com 

cinco ocorrências entre os séculos XV e XIX seria determinada não só pelo número de 

resultados, mas também pela diversidade de entradas encontradas.  

De acordo com o método types e tokens, se a CME “ficar tranquilo” obtivesse 

cinco entradas verbais diferentes – hipoteticamente: “ficou tranquila”, “ficava 

tranquilo”, “ficaremos tranquilos”, “fica tranquilo” e “ficaram tranquilos” –, poderia ser 

mais produtiva que a construção “ficar calmo”, com sete ocorrências, se todas as 

ocorrências de “ficar calmo” tivessem somente uma construção morfológica – 

hipoteticamente: “ficou calmo”. 

 

3.2.1. O Corpus. 

 

 Segundo Sardinha (2000), os corpora eletrônicos mais gerais podem ser usados 

para a elaboração de corpora mais específicos. Elaboramos um sub-corpus a partir das 

consultas realizadas nos corpora utilizados. Em um momento inicial, fizemos nossa 

pesquisa apenas nos dois corpora elaborados pelo professor Mark Davies. 

Posteriormente, optamos por utilizar dois corpora para a língua portuguesa, o CIPM, 

elaborado por equipe da Universidade Nova de Lisboa, em que consultamos obras entre 

os séculos XIII e XVI e o “Corpus do Português”, elaborado por Mark Davies e equipe, 

em que consultamos obras entre os séculos XIV e XIX.  

Sardinha (2000) complementa que o corpus é categorizado de acordo com o 

número de palavras que apresenta. O autor destaca que para observar com mais eficácia 

o fenômeno linguístico que se propõe é necessário que o corpus seja grande, com um 

alto número de palavras. A tabela a seguir, elaborada por Sardinha (2000), apresenta os 

diversos tipos de corpus com base no número de palavras: 
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Tabela 5: Classificação do corpus através do número de palavras 

 

 

Com base na tabela 5, selecionamos os textos que tivessem um grande número 

de palavras e apresentassem um número elevado de CME. Optamos por utilizar textos 

narrativos disponíveis através dos corpora eletrônicos, restringimos nossa seleção de 

obras aos seguintes gêneros: prosa histórica (crônicas, viagens, etc), prosa narrativa 

(histórias romanceadas, romances, contos, etc) e teatro (somente utilizamos uma obra 

para o português, Eva e Ave ou Maria Triunfante, e uma obra para o espanhol, La 

Celestina). Nos corpora eletrônicos não há muitos textos de dramaturgia, por isso a 

seleção de textos dialogados não foi tão frequente na pesquisa. 

Na tabela 6 apresentamos as obras utilizadas na análise das CME na língua 

portuguesa durante o período arcaico. Este sub-corpus contém 15 obras dos séculos 

XIV e XV, são três obras do século XIV com um total de 805.015 palavras e doze 

textos do século XV com um total de 1.134.109 palavras.  

 

Obra Siglas Ano/ Século Autor Palavras 

Crônica Geral de Espanha de 

1344 

CGE Século XIV Desconhecido 424017 

Cronica Troyana  CT 1388 Desconhecido 206982 

Primeyra partida  PP Século XIV Afonso X 171016 

Leal Conselheiro  LC 1438 D. Duarte 105825 

Crônica de Portugal CP 1419 Desconhecido 107443 

Livro de Solilóquio de 

Sancto Agostinho (tradução) 

LSA Século XV Desconhecido 24305 

Demanda do Santo Graal DSG Século XV Desconhecido 211903 

Orto do Esposo OE Século XV Desconhecido 138984 

Imitação de Cristo IC 1477 Cepeda 12485 

Euangelhos e epistolas con 

suas exposições en romãce 

EER 1497 Gonçalo Garcia de 

Santa Maria 

166760 

Corte Enperial CE Século XV Adelino Calado (ed.) 113070 

Crônica do condestável 

Nuno Alvarez 

CNA 1431 Desconhecido 37436 

Crónica de D. Duarte CDD Século XV Rui de Pina 38754 

Cronica de Dom Fernando CDF Século XV Fernão Lopes 119401 

Estoria de Nuno Alvares 

Pereyra 

ENA Século XV Desconhecido 57743 

Tabela 6: Obras selecionadas de língua portuguesa no período arcaico 
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Tabela 7: Obras selecionadas de língua portuguesa no período moderno 

 

Obra Sigla Ano/ Século Autor Palavras 

Contos e histórias de proveito e 

exemplo 

CPE 1575 Gonçalo Fernandes 

Trancoso 

70057 

Historia do Japam 1 HJ1 1560-1580 Luís Fróis 138523 

Historia do Japam 2 HJ2 1560-1580 Luís Fróis 175865 

Historia do Japam 3 HJ3 1560-1580 Luís Fróis 120952 

Vidas e feitos d’el-rey Dom João 

Segundo 

VJS 1533 Garcia de Resende 100597 

Báculo Pastoral de Flores BPF 1624 Francisco Saraiva de 

Sousa 

5241 

Infortúnios trágicos da constante 

Florinda 

ITF Século XVII Gaspar Pires Ribelo 23497 

Crônica da Companhia de Jesus CCJ 1663 Simão de Vasconcelos 38913 

Da Monarquia Lusitana DML 1601 Bernardo de Brito 47991 

Cartas Espirituais CES 1665 Antonio das Chagas 50636 

Cartas CAR 1626-1692 Padre António Vieira 487626 

Eva e Ave ou Maria Triunfante EAM 1734 Antonio de Sousa de 

Macedo 

314112 

Cartas CCO 1756 Cavaleiro de Oliveira 49060 

Aventura de Diófanes AVD 1752 Teresa Margarida da 

Silva e Orta 

39376 

Cartas Familiares CFA 1736 Francisco Xavier de 

Oliveira 

35593 

Cartas CJC 1707 J. Cunha Brochado 31766 

Cartas CAG 1735 Alexandre Gusmão 28660 

Obras Completas  OBC 1756 Correia Garção 24230 

Aves Ilustradas AVI 1739 Soror Maria do Céu 12399 

Os dois amores DAM 1848 Joaquim Manuel de 

Macedo 

104352 

A luneta mágica ALM 1869 Joaquim Manuel de 

Macedo 

56178 

Histórias da avozinha HAV 1896 Alberto Figueiredo 

Pimentel 

54365 

Os fidalgos da casa mourisca FDM 1871 Júlio de Dinis 143400 

A morgadinha dos carnavais MOC 1868 Júlio de Dinis 148597 

As pupilas do Senhor Reitor PSR 1863 Júlio de Dinis 94651 

Uma família inglesa UFI 1868 Júlio de Dinis 122256 

O matuto MAT 1878 Franklin da Távora 75911 

Girândola de amores GDA 1900 Aluísio de Azevedo 94752 

O mulato MUL 1881 Aluísio de Azevedo 108493 

Sonhos d’ouro SOU 1872 José de Alencar 72561 

Cinco minutos CMN 1856 José de Alencar 14430 

Iaiá Garcia IAG 1878 Machado de Assis 55398 

Helena HEL 1876 Machado de Assis 55379 

Dom Casmurro DCA 1899 Machado de Assis 66105 

A escrava Isaura AEI 1875 Bernardo de 

Guimarães 

52676 
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A tabela 7 apresenta as 35 obras que utilizamos para analisar as CME de língua 

portuguesa no período moderno, entre os séculos XVI e XIX. Para a pesquisa no século 

XVI, utilizamos cinco obras que somam 605.994 palavras. No século XVII elegemos 

seis obras para a análise que somam 653.904 palavras. No século XVIII
17

, selecionamos 

oito obras que totalizam 535.196 palavras.  

No século XIX
18

, há uma grande variedade de textos literários disponíveis no 

“Corpus do Português”, selecionamos um maior número de obras nesse período para 

avaliarmos com mais exatidão o perfil das CME nesse século, selecionamos 16 obras 

que somam 1.319.504 palavras. Segundo a tabela elaborada por Sardinha (2000), os 

corpora selecionados estão classificados entre médio, séculos XIV, XVI, XVII e XVIII, 

e médio-grande, séculos XV e XIX. 

Vale ressaltar que no século XIX, foi proclamada a independência do Brasil 

(1822), este acontecimento corroborou para que os usos linguísticos brasileiros fossem 

mais autênticos. As marcas linguísticas deixadas pela língua da metrópole na língua 

falada no Brasil eram menos aparentes depois da independência brasileira. Segundo 

Tessyer (2004), o escritor romancista brasileiro José de Alencar reivindica originalidade 

sem ter a pretensão de escrever numa língua diferente do português europeu. Ainda 

segundo Tessyer (2004), os regionalistas do fim do século XIX, utilizam palavras que 

imitam o falar rude do povo e muitos brasileirismos, mas existiam escritores mais 

puristas em matéria de língua, como Machado de Assis. 

Na próxima tabela, relacionamos as obras selecionadas para a pesquisa das CME 

predicativas e verbais na língua espanhola no período arcaico. No século XIV, 

pesquisamos as CME em quatro obras que somam 434.819 palavras. No século XV, 

selecionamos oito obras que totalizam 1.649.730 palavras. O corpus do século XIV é 

considerado pela classificação de Sardinha (2000) um corpus médio e o corpus do 

século XV é considerado pelo autor como médio-grande. 

 

 

 

 

                                                           
17

 O século XVIII apresenta um número de ocorrências de CME inferior aos observados nos séculos XVI 

e XVII, por isso optamos por acrescentar ao nosso corpus um texto teatral, pois além de conter um 

número elevado de palavras, os textos dialogados se assemelham a interação real e a possibilidade de 

encontrarmos CME nesse texto seria maior. 
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Obra Sigla Ano Autor Palavras 

Barlaam e Josafat BEJ 1400 Desconhecido 39.423 

El baladro del sabio Merlín 

con sus profecías 

BSM 1400 - 1498 Desconhecido 127.704 

Libro del cavallero Cifar LCC 1300 - 1305 Desconhecido 154.710 

Libro de los exemplos por A. 

B. C. 

LEX 1400 - 1421 Clemente             

Sánchez de 

Vercial  

112.982 

La Corónica de Adramón LCA 1492 Desconhecido 213.502 

Amadís de Gaula, libros I y II       AMG 1482-1492 Garci Rodríguez 

de Montalvo 

486.425 

La Celestina LAC 1499-1502 Fernando de 

Rojas 

67.638 

Crónica del rey don Rodrigo, 

postrimero rey de los godos 

CDR 1430 Pedro de Corral 339389 

Traducción y glosas de la 

Eneida. Libros I-III 

TGE 1427-1428 Enrique de 

Villena  

298478 

Traducción de Lanzarote del 

Lago 

TLL 1414 Desconhecido 244298 

Tabela 8: Obras selecionadas de língua espanhola no período arcaico. 

 

A tabela 9 apresenta as obras de língua espanhola utilizadas na pesquisa das 

CME. Foram usadas 23 obras de língua espanhola no período moderno. No século XVI, 

selecionamos quatro obras para a pesquisa que somam 1.082.726 palavras. No século 

XVII, selecionamos cinco obras que totalizam 924.091 palavras. No século XVIII, 

utilizamos oito obras que somam 944.560 palavras. No século XIX, utilizamos seis 

obras que somam 1.489.793 palavras. Os corpora dos séculos XVI e XIX são 

classificados como médio-grande e os corpora dos séculos XVII e XIX classificados 

como grande, todas as classificações segundo Sardinha (2000).     
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Obra Sigla Ano Autor Palavras 

La Galatea LGA 1585 Miguel de Cervantes 

Saavedra 

120801 

Baldo BAL 1542 Desconhecido 249067 

Palmerín de Olivia POL 1511 Desconhecido 249724 

Espejo de príncipes y 

caballeros. [El caballero del 

Febo] 

EPC 1555 Diego Ortúñez de 

Calahorra 

463134 

Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la 

Mancha 

SDQ 1615 Miguel de Cervantes 

Saavedra 

198691 

El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha 

HDQ 1605 Miguel de Cervantes 

Saavedra 

187634 

Los trabajos de Persiles y 

Segismunda 

TPS 1616 Miguel de Cervantes 

Saavedra 

145144 

Desengaños amorosos. Parte 

segunda del Sarao y 

Entretenimien 

DAM 1647-1649 María de Zayas y 

Sotomayor  

139354 

El desierto prodigioso y 

prodigio del desierto 

DPD 1650 Pedro de Solís y 

Valenzuela  

253268 

Voz de la naturaleza VNA 1787 - 1803      Ignacio García Malo 122200 

Visiones y visitas de Torres 

con Don Francisco de 

Quevedo 

VTQ 1727 - 1728      Diego de Torres 

Villarroel 

57700 

Historia verídica de la Judith 

española 

HJE 1799 Luis  Gutiérrez  27518 

Correo del otro mundo COM 1725 Diego de Torres 

Villarroel 

25350 

Historia del famoso predicador 

Fray Gerundio de Campazas 

ali 

HFG 1758 José Francisco de Isla  252809 

El Lazarillo de ciegos 

caminantes 

LAC 1775 Concolorcorvo 

(Alonso Carrió de la 

Vande) 

131307 

Eusebio EUS 1786 Pedro Montengón 313495 

Virtud al uso y mística a la 

moda 

VMM 1729 Fulgencio Afán de 

Ribera 

14181 

La Regenta LRE 1884 - 1885 Clarín (Leopoldo 

Alas)                    

309723 

La Quijotita y su prima LQP 1818 José Joaquín 

Fernández de Lizardi  

172696 

Fortunata y Jacinta FOJ 1885 - 1887 Benito Pérez Galdós  396272 

La Bruja de Madrid LBM 1850 Wenceslao Ayguals 

de Izco  

267909 

Los trabajos del infatigable 

creador Pío Cid 

TPC 1898 Ángel Ganivet                           158915 

Sancho Saldaña o El 

Castellano de Cuéllar 

SSC 1834 José de                      

Espronceda  

184278 

Tabela 9: Obras selecionadas de língua espanhola no período moderno. 
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Nossa pesquisa buscou selecionar o maior número de obras no português e no 

espanhol para analisarmos o maior número possível de CME nas duas línguas no 

período arcaico e no período moderno. A classificação dos corpora é importante, pois 

mostra que nossa intenção foi pesquisar o maior número de palavras possíveis nos 

séculos, já que Sardinha (2000) aponta que quanto maior o número de palavras do 

corpus, mais coerente será a análise do objeto pesquisado naquele período de tempo. No 

entanto, lembramos que nossa pesquisa é apenas uma amostra. Não é possível afirmar 

se há semelhança entre os resultados obtidos nessa amostra e o comportamento das 

CME em todas as obras de língua espanhola e língua portuguesa publicadas nos 

períodos analisados. 

A seguir, explicaremos como delimitamos a nossa pesquisa na língua portuguesa 

e na língua espanhola. 

 

3.2.1.1. A pesquisa na língua portuguesa. 

 

Para realizar esta análise, delimitamos nossa pesquisa em dez types, ou seja, 

cinco types predicativos e cinco types verbais que formam cinco pares de construções 

predicativas com o verbo “ficar” e construções verbais equivalentes. Fizemos uma 

primeira contagem de dados entre os séculos XV e XIX em que observamos os types 

que apresentavam o maior número de ocorrências e, a partir dessa consulta, chegamos 

aos dez types dessa pesquisa: “ficar admirado”, “admirar-se”, “ficar alegre”, “alegrar-

se”, “ficar triste”, “entristecer-se”, “ficar espantado”, “espantar-se”, “ficar satisfeito” e 

“satisfazer-se”, como se visualiza na tabela abaixo. 

 

Ficar + adjetivo Ocorrências Construções 

verbais 

Ocorrências 

Ficar admirado 53 Admirar-se 208 

Ficar alegre 13 Alegrar-se 232 

Ficar aflito 7 Afligir-se 43 

Ficar calmo 1 Acalmar-se 20 

Ficar cansado 5 Cansar-se 112 

Ficar triste 79 Entristecer-se 34 

Ficar espantado 64 Espantar-se 182 

Ficar maravilhado 20 Maravilhar-se 99 

Ficar satisfeito 86 Satisfazer-se 117 

Ficar tranquilo 5 Tranquilizar-se 1 
Tabela 10: CME no português entre os séculos XV e XIX 
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 A necessidade de uma análise histórica sobre o tema nos levou à seleção do 

período cronológico analisado. Optamos por diminuir o número de construções para 

poder descrevê-las e estudá-las com maior cuidado em um período de anos maior. Desta 

maneira, observamos as construções em dois períodos: arcaico, entre os séculos XIII e 

XV, e moderno, entre os séculos XVI e XIX. No entanto, devido à carência de dados no 

corpus buscado em relação ao período arcaico, foi necessário estabelecer critérios 

abrangentes para a escolha do gênero a ser analisado.  

 A análise preliminar foi feita para avaliar a presença das construções de 

mudança de estado na língua portuguesa e se havia preferência pelas construções 

predicativas como nos dias de hoje, como indica Correa (2007). As construções verbais 

foram pesquisadas em menor número, contemplando somente a construção com o 

pronome “se” referente às terceiras pessoas do singular e do plural. Ao observar a 

primeira pesquisa, que não fazia delimitação de gêneros, resolvemos optar por uma 

análise mais restritiva, por isso o gênero narrativo foi eleito. 

 No entanto, compreendemos que focalizar a pesquisa no gênero narrativo seria 

ainda muito abrangente, ainda que houvesse certa necessidade de um nível maior de 

abrangência por conta dos séculos que nos dedicamos a pesquisar. Assim, fizemos 

nosso estudo em diferentes tipos de narrativas: histórias de viagens, cartas, crônicas, 

textos literários em prosa, entre outros. Descartamos as ocorrências de textos como 

adágios, textos em versos, recomendações médicas, guias gramaticais, etc. Também 

foram ignorados os dados encontrados em textos em que não foi possível confirmar a 

data de publicação e/ou o nome do autor, salvo em casos de publicação no período 

arcaico, pela carência e escassez de dados neste período. 

 Quanto às construções verbais, optamos por analisar os pronomes em posição 

proclítica, antepostos aos verbos. Em alguns séculos analisados, a língua portuguesa 

contava com uma maior flexibilidade de regras
19

, o hífen não tinha o emprego 

homogêneo em relação aos verbos, era possível encontrar um pronome e um verbo no 

mesmo vocábulo, diferentemente dos dias atuais.  Pela dificuldade em lançar esse tipo 

de entrada no corpus, excluímos os verbos que os pronomes estavam em ênclise ou 

mesóclise. 

 Preferimos analisar as construções verbais nos modos: indicativo e subjuntivo, 

mas não descartamos os verbos conjugados no imperativo.   Os verbos no indicativo e 

                                                           
19

 O limite vocabular passa a admitir novas marcas e o encontro de sílabas pode ser alterado dentro do 

vocábulo (cf. Back: 1970)  
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no subjuntivo contam com um maior número de pronomes antepostos e obtém tempos 

no presente, passado e futuro, podendo analisar as construções predicativas e verbais. 

Buscamos analisar as CME não só pelo número de resultados obtidos, mas também a 

partir da sua produtividade, ou seja, a quantidade de modos e tempos verbais que são 

encontradas, quantidade de pessoas verbais que aparecem com a construção analisada. 

Este método é conhecido na linguística como “types” e “tokens”. 

 

3.2.1.2. A pesquisa na língua espanhola. 

 

Com o auxílio da pesquisa de Correa (2007), selecionamos os dez pares de CME 

mais produtivos na língua espanhola no período contemporâneo. Correa (2007) realiza 

uma análise sincrônica das CME que nos auxilia em nossa pesquisa diacrônica. A partir 

dos types registrados em Correa (2007). selecionamos os types mais produtivos na 

língua espanhola durante os períodos arcaico e moderno. Fizemos essa primeira 

consulta no “Corpus del Español”, elaborado pelo professor Mark Davies, e 

observamos o comportamento das CME predicativas e verbais durante os séculos XV e 

XIX. Esta primeira avaliação foi necessária para descobrirmos quais seriam as CME 

mais produtivas na nossa amostra da língua espanhola durante os séculos analisados. 

 

Quedar(se) + adjetivo Ocorrências Construções verbais 

correspondentes 

Ocorrências 

Quedar(se) admirado 163 Admirarse 676 

Quedar(se) alegre 8 Alegrarse 1049 

Quedar(se) aterrado 20 Aterrarse 33 

Quedar(se) calmo 3 Calmarse 83 

Quedar(se) harto 32 Hartarse 292 

Quedar(se) triste 55 Entristecerse 172 

Quedar(se) espantado 88 Espantarse 665 

Quedar(se) maravillado 34 Maravillarse 663 

Quedar(se) satisfecho 380 Satisfacerse 445 

Quedar(se)tranquilo 40 Tranquilizarse 58 
Tabela 11: CME no espanhol entre os séculos XV e XIX. 

 

 Na tabela 16, apresentamos as vinte CME mais produtivas durante os séculos 

XV e XIX na nossa primeira amostra. Esta análise não abarcou todas as pessoas verbais, 

selecionamos apenas a terceira pessoa do singular e do plural como base para a coleta 

de dados. Segundo a pesquisa de Correa (2007), o verbo “quedar(se)” é mais 

selecionado que “ponerse” na língua espanhola do período contemporâneo. 
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Contabilizamos as ocorrências das dez construções predicativas com “quedar(se)” e 

suas respectivas construções verbais, partindo da seleção das CME feita por Correa 

(2007). 

Como nosso objetivo sempre foi fazer um estudo comparativo das CME no 

português e no espanhol, decidimos escolher as construções mais selecionadas nas duas 

línguas. Desse modo, na língua espanhola elegemos os cinco types predicativos: 

“quedar(se) admirado”, “quedar(se) alegre”, “quedar(se) espantado”, “quedar(se) 

triste” e “quedar(se) satisfecho”, e seus respectivos types verbais: “admirarse”, 

“alegrarse”, “espantarse”, “entristecerse” e “satisfacerse”.  

Existem alguns pontos que diferenciam a nossa pesquisa inicial da pesquisa que 

expomos na dissertação, tais como a mudança de corpus, o número de ocorrências e o 

gênero textual. A pesquisa desenvolvida no capítulo 5 não possui o mesmo corpus que a 

primeira coleta de dados, para constituir uma pesquisa mais precisa, decidimos utilizar o 

CORDE, “Corpus Diacrónico del Español”, banco de dados disponível pela internet na 

página da “Real Academia Española” (RAE). Este banco de dados dispõe de meios 

facilitadores para a coleta de dados o que auxiliou muito a pesquisa.  

O CORDE conta com um número muito superior de ocorrências de CME que o 

corpus que utilizamos para a língua portuguesa, o “Corpus do Português”. Dessa forma, 

fizemos algumas adaptações para que não houvesse discrepância no número de 

ocorrências dos dois corpora: adotamos uma metodologia diferente da que utilizamos 

para a língua portuguesa e delimitamos com maior rigor o gênero textual. Não 

podíamos fazer uma seleção com um número extenso de obras, como fizemos na língua 

portuguesa, porque, ao contrário do que aconteceu na língua portuguesa, contávamos 

com muitas ocorrências e muitas obras nos séculos. 

Desta forma, selecionamos aproximadamente as seis obras com o maior número 

de ocorrências entre as CME predicativas e verbais em cada século. Nos séculos XIV e 

XV, obtivemos um número inferior de ocorrências que os demais séculos por conta do 

resumido número de obras escritas nesta fase. Assim, fizemos a análise das CME nestes 

séculos com um número mais extenso de CME para que conseguíssemos avaliar com 

mais exatidão a presença das CME no espanhol arcaico. 

Quanto à escolha do gênero textual, restringimos nossa busca no corpus somente 

entre os séculos XVI e XIX. Durante estes séculos que fazem parte do período moderno, 

foi possível escolher, entre as possibilidades de prosas narrativas, um recorte mais 

favorável à pesquisa. Optamos pelas entradas que obtivessem o gênero intitulado pelo 



45 
 

CORDE: “Relato extenso novela y otros”, mas também utilizamos relatos curtos e uma 

obra de dramaturgia (La Celestina). Com isso, descartamos todos os dados que não 

fizessem parte deste gênero, pois, nosso objetivo era encontrar as CME predicativas e 

verbais nas obras literárias em prosa no espanhol. 

 

3.3. Embasamentos teóricos.   

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa nos apoiamos nas teorias relacionadas à 

mudança de estado. No entanto, estas teorias não são suficientes para explicar o uso das 

construções selecionadas num período diacrônico e nos corpora eletrônicos utilizados. 

Além disso, observamos a necessidade de incorporar aos nossos estudos o conceito de 

mudança, já que acompanhamos através do corpus um processo de uma mudança no 

uso das CME na língua portuguesa e na língua espanhola.  

Como estamos utilizando a terminologia types para tipos de construções e tokens 

para as ocorrências encontradas nos corpora, aprofundamos, na seção 3.3.4., os estudos 

relacionados a este método. A seguir, apresentaremos as teorias em que nossa 

dissertação foi apresentada, analisada e discutida. 

 

3.3.1.  A periodização linguística. 

 

Devido às inúmeras classificações de periodização linguística feitas por 

diferentes e conceituados autores na língua portuguesa e na língua espanhola, a escolha 

da periodização linguística torna-se muito difícil.  A periodização é determinante para 

compreender os processos de mudança da língua e pode ser diferente de uma língua 

para outra. Encontramos aproximadamente cinco possibilidades de periodização 

linguística para as duas línguas, algumas periodizações não tinham como critério a 

língua em si, mas sim fatos históricos mundiais. Optamos por descrever as 

periodizações mais utilizadas nas duas línguas 

 

3.3.1.1. Periodização da língua portuguesa. 

 

Bechara (1985) apresenta uma série de periodizações da língua portuguesa tendo 

como base na visão de alguns autores. O primeiro citado por Bechara (1985) é José 

Leite de Vasconcelos foi o primeiro a propor uma periodização linguística da língua 
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portuguesa. Vasconcelos divide a língua portuguesa em dois períodos: período arcaico 

ou antigo (século IX aos meados do século XVI) e português moderno (século XVI ao 

XX). Outros autores dividem a língua portuguesa da mesma maneira, mas utilizando 

terminologias diferentes. 

Ainda segundo Bechara (1985), Said Ali utiliza a terminologia português antigo 

para determinar o período, Carolina Michaelis Vasconcelos acrescenta um novo período 

à língua entre os séculos XVIII ou XIX (a autora não explica claramente) e XX 

intitulado “português hodioderno”. Para Paul Tessyer, a periodização da língua 

portuguesa passa pelo período galego-português (século XIII a 1350 aproximadamente) 

e o período português europeu: arcaico (entre os séculos XIV e XVI até Camões) e 

moderno (do século XVI até os dias atuais).  

A periodização proposta por Bechara (1985) se diferencia das demais, não só 

pelas nomenclaturas das fases, mas principalmente pela inclusão da fase contemporânea 

(século XVIII aos nossos dias) e pela divisão do período arcaico em fase arcaica (século 

XIII ao final do século XIV) e fase arcaica média (metade do século XV até a metade 

do século XVI). A periodização para a língua portuguesa dentro da nossa pesquisa não 

pode ser muito diferente da selecionada para a língua espanhola, portanto, optamos pela 

classificação de Paul Tessyer em português arcaico e português moderno, incluindo 

também os dados do português brasileiro nos séculos do período moderno. 

 

3.3.1.2. Periodização da língua espanhola. 

 

 Eberenz (1991) comenta sobre inúmeras periodizações linguísticas em seu 

artigo. Selecionamos quatro periodizações para discuti-las, desde a mais clássica até a 

classificação proposta pelo autor. A periodização de Keniston divide a língua a partir 

dos momentos históricos e culturais vividos que seriam a Idade Média (século XIII a 

século XVI), o período moderno (século XVII a 1900) e fase contemporânea (1900 aos 

dias atuais). A periodização do primeiro Dicionário Histórico da RAE era apenas uma 

divisão por períodos históricos da humanidade: Idade Média (antes de 1500) e Idade 

Moderna (depois de 1500). Posteriormente, a RAE publicou seu segundo dicionário que 

apresentava uma classificação mais categórica. 

 O 2º. Dicionário Histórico da RAE separa a língua em três momentos: período 

medieval (séculos XIII a XV), séculos XVI e XVII e a terceira fase que é de 1700 

(século XVIII) ao momento atual. Sempre de acordo com Eberenz (1991), Marcos 
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Marín também propõe sua periodização que tem como base os acontecimentos 

históricos, e não as mudanças linguísticas que ocorreram no espanhol. Marín periodiza a 

língua quatro momentos: 1) segunda metade do século XIII ao humanismo; 2) 

humanismo (aproximadamente século XVI e XVII); 3) século XVIII; 4) 2ª. Guerra 

Mundial (século XX).  

 Por fim, apresentamos a periodização de Eberenz (1991) que parece ser a mais 

adequada de todas as periodizações propostas para a língua espanhola. Eberenz (1991) 

separa a língua em três fases denominadas em: fase antiga (de 1200 a 1450), fase média 

(de 1450 a 1650) e fase moderna (de 1650 a nossos dias). O mesmo autor justifica a 

periodização apresentando as mudanças fonético-fonológicas e morfossintáticas que 

aconteceram na língua nas três fases. Entendemos que após o Século de Ouro espanhol, 

aproximadamente 1640, a língua espanhola manteve um “nuevo sistema esencialmente 

estable” (Eberenz, 1991: 106), mas também acreditamos que usos do espanhol do 

século XX são diferentes desse período classificado como moderno por Eberenz (1991).  

 Portanto, a periodização usada na dissertação para a língua espanhola seguirá a 

mesma nomenclatura utilizada para a língua portuguesa: espanhol arcaico (entre os 

séculos XIV e XV) que equivale aproximadamente à fase antiga de Eberenz (1991); e 

espanhol moderno (entre os séculos XV e XIX) que abrange a fase média e a fase 

moderna do autor. Esta classificação que fizemos não é a mais adequada tendo-se em 

conta todas as transformações linguísticas que aconteceram no espanhol durante a fase 

média de Eberenz (1991), mas acreditamos que por uma questão de unificação de 

nomenclaturas, a decisão mais coerente é classificar os períodos como espanhol arcaico 

e espanhol moderno na dissertação.  

 

3.3.2. A Linguística de Corpus.  

 

Como já foi mencionado na seção 3.2., nossa pesquisa foi realizada através de 

corpora eletrônicos. A partir disso, notamos a necessidade de utilizar um recurso 

teórico adequado à seleção e à análise de dados que foram tão importantes no 

desenvolvimento deste trabalho. Optamos por incluir teoricamente a Linguística de 

Corpus no nosso trabalho, pois toda a metodologia usada na pesquisa já se baseava nos 

propósitos teóricos da Linguística de Corpus. 

Segundo Sardinha (2004) a Linguística de Corpus propõe-se a realizar a coleta e 

a seleção criteriosa de corpora para que estes conjuntos de dados sejam utilizados na 
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pesquisa de uma língua ou variedade linguística. O autor acrescenta que já havia 

corpora antes do computador, mas comenta que com o avanço tecnológico no século 

XX o estudo da Linguística de Corpus tornou-se mais abrangente. A utilização de 

microcomputadores propiciou a popularização dos corpora que eram manuais e restritos 

aos pesquisadores que os coletavam.  

A escolha desse recurso teórico se justifica porque a Linguística de Corpus 

admite uma abordagem empírica, não racionalista da linguagem (cf. Sardinha, 2004:30). 

Podemos dizer que parte da nossa pesquisa foi realizada por meios empíricos, pois não 

tínhamos dados linguísticos das CME no português e no espanhol nos séculos 

analisados. Ainda de acordo com Sardinha (2004), a Linguística de Corpus se baseia na 

“visão probabilística da linguagem”, ou seja, alguns traços linguísticos podem existir, 

porém não acontecem com a mesma regularidade que outros. 

Sardinha (2004) aponta que alguns autores da Linguística de Corpus não a 

consideram uma teoria linguística, mas sim uma abordagem para a pesquisa linguística 

baseada na coleta de dados. Sempre segundo Sardinha (2004), há a necessidade de que 

os linguistas de corpus complementem teoricamente as pesquisas realizadas para que a 

Linguística de Corpus não seja somente uma metodologia para a coleta de dados. Para a 

Linguística de Corpus a frequência com que a palavra é encontrada no corpus eletrônico 

determina os usos linguísticos das formas pesquisadas. 

Ao longo do nosso trabalho utilizamos os termos types e tokens que são usados 

na Linguística de Corpus para listar as estatísticas dos dados nos corpora. Sardinha 

(2004) comenta que o termo “palavra” é ambíguo e pode tanto ser usado para identificar 

types como tokens, dependendo da situação. Por esse motivo, o uso dessas duas palavras 

passa a ser tão importante na nossa pesquisa e consideramos mais adequada a escolha da 

seguinte terminologia: types para tipos de CME e tokens para ocorrências desses types 

nos corpora que usamos no nosso estudo. 

A seguir, apresentaremos o conceito de variação (ou mudança) linguística que 

também será usado como recurso teórico para a nossa dissertação.  

 

3.3.3. O conceito de variação. 

 

A maior dificuldade em realizar uma pesquisa diacrônica é conseguir descrever e 

analisar o tema de estudo, no nosso caso as CME, de maneira clara e precisa. Tarallo 

(2007) destaca que para desenvolver uma pesquisa sobre variação linguística em fontes 
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históricas é necessário fazer uma pesquisa em corpora que reflitam de alguma maneira 

na fala dos indivíduos daquela sociedade. Segundo Tarallo (2007), para observar a 

variação linguística num período em que não é possível coletar dados de fala há a 

necessidade de pesquisar textos como obras de teatro, cartas, diários, etc, mas o mesmo 

autor também afirma que observar a variação diacrônica é algo muito complicado. A 

partir de dados sincrônicos e observando o comportamento daquele fenômeno 

linguístico através de gramáticas históricas, torna-se possível a realização do estudo. 

Nossa pesquisa se apoia nos estudos variacionistas porque acompanhamos as 

CME selecionadas para o nosso estudo no português e no espanhol e observamos 

através do nosso corpus algumas mudanças linguísticas. Para chegarmos às conclusões 

finais da dissertação, tivemos que analisar as mudanças linguísticas de cada momento 

sincrônico e observar como era o uso das CME pesquisadas nessa sucessão de 

sincronias (os séculos do período arcaico e moderno). Entendemos que as CME verbais 

e predicativas são variantes linguísticas, ou seja, é possível expressar a mudança de 

estado com construções passivas ou verbais que competem entre si. Nossa variável 

linguística é o tema que nos propomos a estudar: o percurso diacrônico das CME no 

espanhol e no português. 

No nosso corpus, depois de alguns séculos de estabilidade linguística, 

observamos um processo de mudança na nossa variável linguística. Até o século XVIII 

as CME verbais eram as mais selecionadas na língua portuguesa e no século XIX, de 

acordo com o nosso corpus, as CME predicativas são as mais selecionadas. Não 

podemos afirmar que na língua falada as CME verbais sempre tiveram maior uso, mas 

sabemos que o uso das CME verbais foi reduzido no século XIX, o que leva a crer que 

na fala o mesmo processo aconteceu. Essa mudança linguística provavelmente ainda 

está em curso, assim como a preferência por algumas variantes em determinados tipos 

de narrativas e o desuso dessas mesmas em anos seguintes. 

Acompanhamos por exemplo o uso da construção “espantarse” no espanhol. 

Alguns dados de relevância são: as CME verbais, como “espantarse”, sempre foram 

mais selecionadas no nosso corpus; os textos selecionados no período arcaico são 

crônicas históricas e relatos extensos que muitas contavam com um acontecimento 

fantástico. A presença da variante “espantarse” foi de 60,9% no século XIV; 40% no 

século XV; 51,9% no século XVI. Após o primeiro século do período moderno, 

verificamos uma queda no uso da CME verbal: 14,1% no século XVII, 0% no século 

XVIII e 12,4% no século XIX. Dessa forma, pensamos que o uso de determinadas 
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variantes na língua não é estável porque a língua está sempre em curso e a variação 

linguística sempre poderá acontecer. 

Labov (1972) afirma que é possível fazer inferências diacrônicas através da 

análise sincrônica da língua. Com isso, a variação linguística observada no período 

sincrônico pode levar a um processo de mudança linguística em curso no plano 

diacrônico. Portanto, as mudanças linguísticas aconteceram sincronicamente e foram 

observadas através do nosso corpus na língua portuguesa e na língua espanhola, mas ao 

analisá-las em conjunto, observamos o momento da variação. A variação linguística 

mais relevante encontrada no nosso corpus foi o uso das variantes na língua portuguesa 

no século XIX, como informarmos anteriormente a variante CME predicativa passou a 

ser mais selecionada que a CME verbal nesse momento da nossa pesquisa diacrônica. 

No próximo capítulo, apresentamos a ME na língua portuguesa, analisamos os 

verbos “ficar” e “quedar” no português e os dez types de CME predicativas e verbais 

durante o período arcaico e moderno. 
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4 

A Mudança de Estado na língua portuguesa 

 

4.1. Introdução.  

 

Neste capítulo, primeiramente, apresentaremos os dados obtidos da pesquisa 

diacrônica das CME na língua portuguesa. Posteriormente, proporemos uma análise 

sobre o comportamento das construções obtidas nos séculos analisados. Esta discussão 

se iniciará com uma breve análise do perfil dos verbos “quedar” e “ficar” na língua 

portuguesa realizada através do CIPM. Em seguida, descreveremos em ordem 

cronológica, período arcaico e período moderno, os cinco types de CME com o verbo 

“ficar” e as suas construções verbais equivalentes, dados obtidos no “Corpus do 

Português”.  

 De acordo com a nossa amostra, as construções verbais são as mais usadas na 

língua portuguesa entre os séculos XIV e XVIII. No século XIX, observamos uma 

mudança linguística na língua portuguesa e as CME predicativas passam a ser as 

construções mais usadas para expressar a ME. Concluímos o capítulo com uma hipótese 

para o aumento no uso das CME predicativas nas ocorrências do século XIX e nossa 

pesquisa confirma os estudos contemporâneos sobre a expressão da ME no português 

do Brasil, pois verificamos um crescimento destas construções no último século do 

período moderno. 

  

4.2. Resultados da pesquisa. 

 

 Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos através de pesquisa feita em 

algumas obras disponíveis nos dois corpora eletrônicos utilizados para análise dos 

dados no português: “Corpus do Português” e CIPM. Iniciaremos com a apresentação 

dos dados com os verbos “quedar” e “ficar” na língua portuguesa, seguiremos com a 

exposição dos resultados em forma de tabelas e uma breve descrição do perfil dos cinco 

pares de CME predicativas e verbais analisadas em cada século pesquisado, totalizando 

dez types a serem analisados. 

 Utilizamos o CIPM para a análise com “quedar” na língua portuguesa, pois este 

corpus conta com um maior número de obras e palavras que o “Corpus do Português” 
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durante o período arcaico. Encontramos 64 ocorrências com o verbo “quedar” na língua 

portuguesa entre os séculos XIII e XVI. Optamos por analisar as ocorrências do verbo 

“quedar” e do substantivo arcaico “quedo” em duas obras do período arcaico. Nestas 

obras, obtivemos um total de trinta ocorrências, como veremos na tabela abaixo. 

 

Obra Data de publicação Número de 

palavras 

Ocorrências 

Vida de santos de um 

Manuscrito Alcobacense 

Séculos XIII/XIV 25 332 11 

Crônica do Conde D. Pedro 

de Meneses 

Século XV 134 699 19 

Tabela 12: Comportamento do verbo “quedar” em textos do português arcaico 

 

Também no CIPM, acompanhamos o comportamento do verbo “ficar” na língua 

portuguesa durante o período arcaico. Nesta pesquisa encontramos 624 ocorrências com 

o verbo “ficar”. No “Corpus do Português”, pesquisamos as ocorrências com o verbo 

“ficar” em sua forma infinitiva e obtivemos um número muito alto de ocorrências: 162 

ocorrências no século XIV, 204 ocorrências no século XV, 761 ocorrências no século 

XVI, 411 ocorrências no século XVII, 223 ocorrências no século XVIII e 2050 

ocorrências no século XIX.  

No que se refere às CME, pesquisamos os cinco types de CME predicativas com 

o verbo “ficar” e os cinco types de CME verbais equivalentes às predicativas. Entre os 

séculos XIV e XIX, obtivemos um total de 441 ocorrências no “Corpus do Português”, 

dos cinco pares de CME: “admirar-se” e “ficar admirado”, “alegrar-se” e “ficar alegre”, 

“espantar-se” e “ficar espantado”, “entristecer-se” e “ficar triste”, “satisfazer-se” e 

“ficar satisfeito”. A seguir, mostraremos a divisão dos resultados encontrados por cada 

século pesquisado.  

Tabela 13: As CME no século XIV. 

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

0 3/7 

42,9% 

4/7 

57,1% 

0 0 7/8 

87,5% 

CME 

predicativas 

0 0 1/1 

100% 

0 0 1/8 

12,5% 

TOTAL 0 3/8 

37,5% 

5/8 

62,5% 

0 0 8 
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 No primeiro século do período arcaico, contamos somente com oito ocorrências 

de CME em nossos registros. Devido à falta de obras no corpus utilizado, não 

conseguimos apreender um número mais expressivo de dados, mas pudemos observar 

uma preferência pelas construções verbais. Com base no percentual obtido através da 

pesquisa, o uso de construções verbais no século XIV é bastante superior ao uso das 

predicativas. As construções verbais estão presentes em dois types (“alegrar-se” e 

“espantar-se”) e as predicativas somente são registradas em um type (“ficar espantado”). 

Tabela 14: As CME no século XV. 

 

 No século XV, obtivemos 69 ocorrências de CME na língua portuguesa. As 

construções verbais foram encontradas em 79,7% dos casos e as construções 

predicativas em 20,3%. Nota-se em nossos dados um aumento do uso das construções 

predicativas em relação ao século anterior. A construção predicativa mais usada nesse 

século foi o type “ficar espantado” e o type verbal mais usado foi “alegar-se”. As 34 

ocorrências de “alegrar-se” correspondem a 49,3% de todo o corpus de CME do século 

XV, o que mostra a grande abrangência desta construção verbal na língua portuguesa 

neste último século do período arcaico. 

Tabela 15: As CME no século XVI. 

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

0 34/55 

61,8% 

18/55 

32,7% 

3/55 

5,5% 

0 55/69 

79,7% 

CME 

predicativas 

0 0 9/14 

64,3% 

5/14 

35,7% 

0 14/69 

20,3% 

TOTAL 0 34/69 

49,3% 

27/69 

39,1% 

8/69 

11,6% 

0 69 

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

20/99 

20,2% 

53/99 

53,5% 

20/99 

20,2% 

5/99 

5% 

1/99 

1% 

99/124 

79,8% 

CME 

predicativa

s 

18/25 

72% 

1/25 

4% 

4/25 

16% 

2/25 

8% 

0 25/124 

20,2% 

TOTAL 38/124 

30,6% 

54/124 

43,5% 

24/124 

19,4% 

7/124 

5,6% 

1/124 

0,8% 

124 
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 Durante o período moderno, há o aumento da produção literária em língua 

portuguesa e, com isso, registramos na nossa amostra um número mais elevado de 

ocorrências. Assim como nos séculos anteriores, as construções verbais aparecem em 

79,8% dos tokens e as construções predicativas em 20,2%. A construção predicativa 

“ficar satisfeito” foi a única da qual não obtivemos ocorrências. Acompanhamos o 

crescimento de dois types, “admirar-se” e “ficar admirado”, encontrados a partir do 

século XVI e que receberam um grande número de ocorrências nesse primeiro século do 

período moderno. 

Tabela 16: As CME no século XVII. 

 

 O século XVII mostrou o menor número de construções predicativas de toda 

nossa amostra correspondente ao período moderno: sete construções predicativas, que 

correspondem a 8,6% das ocorrências da nossa amostra do século. Foi encontrado um 

total de 81 ocorrências de CME no século. As construções verbais aparecem em 74 

ocorrências que equivalem a 91,4% de todas as CME.  O type “alegrar-se” tem o maior 

número de tokens, 30, e o seu antônimo “entristecer-se” é o que tem um número mais 

reduzido de ocorrências, duas. A construção “ficar triste” foi a única que não recebeu 

ocorrências. 

Tabela 17: As CME no século XVIII 

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

26/74 

35,1% 

30/74 

40,5% 

9/74 

12,2% 

2/74 

2,7% 

7/74 

9,5% 

74/81 

91,4% 

CME 

predicativas 

3/7 

42,9% 

1/7 

14,3% 

1/7 

14,3% 

0 2/7 

28,6% 

7/81 

8,6% 

TOTAL 29/81 

35,8% 

31/81 

38,3% 

10/81 

12,3% 

2/81 

2,5% 

9/81 

11,1% 

81 

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

15/48 

31,3% 

19/48 

39,6% 

3/48 

6,3% 

2/48 

4,2% 

9/48 

18,8% 

48/55 

87,3% 

CME 

predicativas 

2/7 

28,6% 

0 0 3/7 

42,9% 

2/7 

28,6% 

7/55 

12,7% 

TOTAL 17/55 

30,9% 

19/55 

34,5% 

3/55 

5,5% 

5/55 

9,1% 

11/55 

20% 

55 
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 Durante o século XVIII, observamos um aumento no percentual das construções 

predicativas nos dados da língua portuguesa. O número reduzido de obras publicadas no 

século pesquisado não restringiu o número de types encontrados, foram oito tipos de 

construções registradas no nosso corpus. Obtivemos 55 ocorrências de CME que 87,3% 

correspondem a construções verbais e 12,7% equivalem a construções predicativas. A 

construção verbal “alegrar-se” foi a construção mais usada e a construção predicativa 

“ficar satisfeito” foi a que mais apareceu entre os types predicativos. 

 

Tabela 18: As CME no século XIX. 

 

 A tabela acima mostra o comportamento das CME verbais e predicativas nos 

nossos registros referentes ao século XIX. Foram encontradas 104 ocorrências de CME, 

o número de construções predicativas ultrapassa o das construções verbais. As 

construções predicativas somam 64 ocorrências, 61,5% de todas as CME dos dados 

registrados desse século, e as CME verbais apareceram em 40 ocorrências que 

correspondem a 38,5% de todas as CME. Em cada século analisado, o número de CME 

predicativas nunca ultrapassou a quantidade de CME verbais, somente no último século 

do período moderno é que observamos essa mudança, sendo uma tendência observada 

também na contemporaneidade, como aponta Correa (2007), entre outros autores. 

  

 4.3. Discussão.  

 

 Iniciaremos esta seção com o perfil dos verbos “ficar” e “quedar” na língua 

portuguesa. Em seguida, analisaremos os dez types de CME na língua portuguesa nos 

períodos arcaico e moderno. A análise se encaminha descritivamente do século XIV ao 

século XIX e verifica o comportamento dos cinco types verbais: “admirar-se”, “alegrar-

Pares de 

CME 

Admirar-se 

x 

Ficar 

admirado 

Alegrar-se 

x 

Ficar 

alegre 

Espantar-se 

x 

Ficar 

espantado 

Entristecer-se 

x 

Ficar triste 

Satisfazer-se 

x 

Ficar 

satisfeito 

TOTAL 

CME 

verbais 

19/40 

47,5% 

2/40 

5% 

7/40 

17,5% 

4/40 

10% 

8/40 

20% 

40/104 

38,5% 

CME 

predicativas 

18/64 

28,1% 

4/64 

6,3% 

14/64 

21,9% 

16/64 

25% 

12/64 

18,8% 

64/104 

61,5% 

TOTAL 37/104 

35,6% 

6/104 

5,8% 

21/104 

20,2%% 

20/104 

19,2% 

20/104 

19,2% 

104 
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se”, “espantar-se”, “entristecer-se” e “satisfazer-se” e dos cinco types predicativos com 

o verbo “ficar” acompanhado dos adjetivos “admirado”, “alegre”, “espantado”, “triste” 

e “satisfeito”.  

 

4.3.1. O comportamento dos verbos “ficar” e “quedar” na língua portuguesa. 

 

 Durante o período arcaico, observamos o uso dos verbos “ficar” e “quedar” na 

língua portuguesa. Optamos por restringir nossa pesquisa aos dados presentes no CIPM, 

pois o número de textos no período arcaico, momento em que o verbo “quedar” foi mais 

usado na língua portuguesa, é mais elevado nesse corpus em relação ao “Corpus do 

Português”. Para obter uma análise mais restrita, realizamos a pesquisa dos verbos em 

sua forma infinitiva e observamos a presença de algumas expressões, no caso de 

“quedar”.  

 

4.3.1.1. O verbo “ficar”.  

 

 Segundo o dicionário do CIPM, o verbo “ficar”, originário de figicare, forma 

frequentativa do verbo latino figere, detém 624 ocorrências em todo o CIPM
20

. Este 

registro determina que o verbo “ficar” era mais selecionado em língua portuguesa que o 

verbo “quedar” durante os séculos XIII, XIV, XV e XVI. Outro ponto relevante é que o 

verbo “ficar” apresenta treze definições no dicionário, dez a mais que “quedar”. 

 A pesquisa feita no dicionário do corpus mostra que o verbo “ficar”, desde o 

período medieval, contava com um grande número de significados. Apesar disso, não 

encontramos exemplos com as CME predicativas que analisamos e decidimos utilizar os 

dados deste corpus somente para analisar o verbo “ficar” e suas aplicações na língua 

portuguesa durante o período arcaico. 

 O verbo “ficar” apresenta treze entradas no CIPM que são as seguintes: “ficar”; 

“determinar”; “permanecer”; “tornar”; “fincar”, “cravar”; “restar”; “desempenhar 

função”; “tomar partido”; “ter origem”; “caber, pertencer”; “importar, atormentar”; 

“estar localizado, situar”; “assumir, substituir”. De todos estes usos do verbo “ficar”, 

                                                           
20

 Como foi mencionado na seção 4.2, o número de ocorrências no “Corpus do Português” foi muito 

maior que a quantidade registrada no CIPM, no entanto, como as ocorrências com “quedar” se restringe 

ao período arcaico, preferimos fazer um paralelo entre a presença dos dois verbos na língua portuguesa a 

partir do mesmo corpus eletrônico para que não houvesse nenhuma discrepância quanto ao número de 

ocorrências. 
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somente a quarta entrada, o verbo “tornar”, expressa ME, ou seja, nas frases em que 

“ficar” detém a mesma noção de “tornar”, formam-se CME. 

 

(1) “E quanto se mais molhauam tanto mais vermelhos ficauam.” (CPVC, 1500) 

(2) “Os demais delles ficam cegos que non podem atam bem veer o porco como quando 

vam diante.” (LM, S14). 

  

 Em (1), a ME está expressa através da transição entre “molhar-se” e “ficar 

vermelho”. Havia a opção de utilizar o verbo “envermeecer”, com duas ocorrências no 

corpus, mas a construção “ficar vermelho” foi empregada. No capítulo anterior, 

mencionamos que as CME verbais em língua portuguesa apresentam caráter pontual, 

enquanto as CME predicativas apresentam caráter durativo, o que poderia justificar a 

preferência à construção predicativa em (1).  Contudo, não podemos afirmar que o uso 

de “ficar” em contraposição a “envermeecer”, que significa “avermelhar” ou “tornar-se 

vermelho”, ocorre devido a sua característica permansiva.  

O exemplo (2) apresenta a construção predicativa “ficar cego” que demonstra 

uma ME. A impossibilidade de usar o verbo “cecar”, do latim caecare, que significa 

“cegar” se dá porque este verbo, de acordo com o DIPM (Dicionário Informatizado do 

Português Medieval), precisaria de um agente e um paciente: “alguém cega alguém”. 

Não havendo uma estrutura verbal que pudesse ser usada como CME verbal, preferiu-se 

o uso da CME predicativa com o verbo “ficar” para expressar a ME. Nesse caso, “ficar 

cego” apresenta caráter durativo e determina mudança de estado. 

 O verbo “ficar” também poderia aparecer em textos, como sinônimo de outros 

verbos: “aficar”, “afincar”, “fincar” e “haficar”. Isto acontecia porque havia mobilidade 

dentro da língua portuguesa que estava em processo de formação, as regras não eram 

rígidas e as mudanças, que podiam ser ortográficas, fonéticas, sintáticas ou semânticas, 

ocorriam com frequência. O verbo “ficar” manteve algumas aplicações do verbo latino 

“figere”, mas também recebeu outros significados ao longo dos anos. 

 Dentre os verbos que aparecem no DIPM ao lado de “ficar”, somente “fincar” 

permaneceu na língua portuguesa até os dias atuais. Conforme consta no dicionário, 

“fincar” tem sua origem em “fingicare” e detém o primeiro significado do verbo latino 

“figere”: “cravar”. O verbo “fincar” foi encontrado em 26 entradas e se aplica em quatro 

situações no português arcaico: “cravar”, “pregar”; “pressionar”; “parar”, “ficar 

imóvel”; “gravar”, “enraizar”.   
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 O verbo “aficar” que deriva de “ficar” apresenta 66 entradas, número superior a 

“fincar”. No entanto, “aficar” e “haficar” (verbo que apresenta somente uma entrada) 

não permaneceram na língua portuguesa, provavelmente pela predominância do verbo 

primitivo “ficar”. O verbo “afincar”, derivado de “fincar”, aparece em sete ocorrências, 

mas caiu em desuso na língua portuguesa, ou seja, o uso de “fincar” foi predominante. 

Tanto o verbo proveniente de “fincar”: “afincar”, como os dois verbos provenientes de 

“ficar”: “aficar” e “haficar” têm como característica a prótese da vogal “a”.  

 Xavier (2009) informa que alguns verbos de língua portuguesa apresentaram 

variantes ortográficas com o grafema “h”. Apesar do grafema não ter representação 

fonética, a instabilidade ortográfica da língua permitia o uso da variante ortográfica 

“haficar”, proveniente de “aficar” que também é uma variante ortográfica de “ficar”. Na 

mesma situação está o verbo “afincar”, que significa “insistir” e é uma variante 

ortográfica de “fincar”, mas que não tem as mesmas noções semânticas de “fincar”. 

 Por todas as aplicações e usos na língua portuguesa, “ficar” foi o verbo mais 

selecionado em relação às variantes ortográficas “aficar” e “haficar”. Além disso, 

modificou-se linguisticamente, recebeu novas aplicações e passou a ter novos 

significados na língua portuguesa. Nossa pesquisa se detém a uma aplicação específica 

de “ficar”: verbo usado nas construções predicativas de mudança de estado.  

 A preferência pelo verbo “ficar” se dá pela ausência de outros verbos que 

expressem ME, tanto que uma de suas aplicações no DIPM é “tornar-se”. O terceiro 

capítulo da dissertação mostra que Porroche (1998) classifica os verbos de mudança em 

dois grupos: estado e propriedade e que Correa (2009) acrescenta que o verbo “tornar” é 

o mais usado para expressar a mudança de propriedade em português e o verbo “ficar” é 

utilizado nas construções predicativas de ME.  

 O capítulo anteriormente citado revela que não há outro verbo para expressar 

mudança de estado em português além de “ficar”. Ao encontrarmos “tornar” como 

sinônimo de “ficar”, observamos nos exemplos mencionados que o verbo “ficar” no 

português arcaico, tanto se aplica a verbo de mudança de estado, como a verbo de 

mudança de propriedade. Desse modo, consideramos o verbo “ficar” como um verbo 

com múltiplas características, mas nos limitaremos em analisar sua função de verbo que 

expressa a ME.  
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4.3.1.2. O verbo “quedar”.  

 

 Como dito anteriormente, esta dissertação propõe uma pesquisa histórica das 

CME no português e no espanhol. Consideramos dois tipos de construções como mais 

utilizadas para expressar a ME: as predicativas e as verbais. No português, as 

construções predicativas são construídas, em sua maioria, com o verbo “ficar” 

acompanhado de um predicativo, no entanto, sabemos que no período arcaico o verbo 

“quedar” também era utilizado no português. A presença do verbo “quedar” em CME 

no português no nosso corpus é pequena, pois o verbo encontra-se mais em construções 

que expressam localização espacial.  

 O dicionário do CIPM disponibiliza três grandes definições para o verbo 

“quedar” na língua portuguesa durante o período arcaico: (A) ficar, permanecer; (B) 

cessar, acabar; (C) parar, estar parado. Com o conteúdo semântico de “permanecer”, o 

verbo “quedar” pode aparecer em duas ocasiões: ‘queda alguém em algum lugar’ (3a) 

ou ‘queda alguém em situação’ (3b). Já como sinônimo de “acabar”, há as seguintes 

possibilidades: ‘alguém queda (de/em) fazer’ (4a), ‘alguém queda fazendo’ (4b), 

‘alguém queda de algo’ (4c), ‘queda de acontecer’ (4d) e ‘queda algo’ (4e). O último 

sentido de “quedar” somente apresenta uma entrada: ‘alguém queda’ (5a). Os sentidos 

de “quedar” estão mais claros nos exemplos retirados do CIPM: 

 

(3a) “Inoçẽçio, respõdendo a huũ arçibispo, diz que isto foy por alguũs hereges que 

diziã que Jhesu Christo fora pura criatura e que quedara en os infernos, e por isto os 

sanctos padres acordarom de calar este artijgo.” 
21

 

(3b) “Quedam porem tristes e desemparados na mente assy per razom da afeiçom 

imperfeita da qual elles meesmos quedam descontentes e com remorso da 

conciencia.”
22

  

(4a) “A alígria que averam tam grande. seram tam ledos que nunca q(ue)daram de 

cantar e de louvar a Deos.”
23

  

(4b) “E log' a tormenta quedou essa ora, 

         e a nav' a Acre Enton foi tornada;”
24

  

(4c) “pois q(ue)da ja da tua door por que te matas assy com t(ri)steza.”
25

  

                                                           
21

 Sacramental, de Cremente Sánchez de Vercial (1488). Exemplo retirado do CIPM. 
22

 Leal Conselheiro (1437/1438). Exemplo retirado do CIPM. 
23

 Vidas de Santos de um Manuscrito Albacoense 5 (Séculos 13/14). Exemplo retirado do CIPM. 
24

 Cantiga de Escárnio e Maldizer 009 (Século 13). Exemplo retirado do CIPM. 
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(4d) “E depois destes dias veherõ tres ãnos que nũca quedou de chover, assy que toda a 

terra nom parecia se nõ mar.”
 26

  

(4e) “Este nom quedava dizem[do] a huũs e a outros: Amigos, sayamos a elles, ca nom 

som pera nada;”
27

  

(5a) “E tu faze consagrar a igreja de Sanctiago aos bispos d'Espanha e faze con elles teu 

consselho, ca nos aca outrossy somos em coyta con os mouros bẽ assy come vos allo e 

lidamos com elles dya e noite que nõ quedamos.”
28

  

 

No exemplo (3b), observa-se certa semelhança do emprego do verbo “quedar” 

com o uso de “ficar” em CME. A construção “quedar triste” aproxima-se a “ficar triste” 

e apresenta o caráter durativo, também presente em “quedar descontente”, no entanto, 

não se pode afirmar que estas construções se assemelham às ocorrências de CME do 

espanhol neste período ou se há uma influência do verbo “ficar” mais difundido que 

“quedar”. Pode-se dizer, somente, que quando nos dados obtidos o verbo “quedar” 

apresenta características semânticas semelhantes ao verbo “permanecer” na entrada 

“alguém queda em situação” aproxima-se semanticamente da CME predicativa mais 

corrente na língua portuguesa. 

O verbo “quedar” apresenta o maior número de possibilidades quando se 

emprega com a definição de “cessar /acabar”. Tanto em português, como em espanhol, 

existe o verbo “quitar” vindo tardiamente da mesma raiz latina que o verbo “quedar”, o 

verbo quietare.  O verbo “quitar” está presente na língua portuguesa até os dias atuais, 

provavelmente, ocupou a posição do verbo “quedar” como “cessar/acabar” durante 

algum período da língua portuguesa até ter sua definição atual. Outra característica de 

“quedar” é seu valor de localização no exemplo (5a), o mesmo ocorre quando este verbo 

está acompanhado de advérbios, como “cá”, “aqui”, “ali”, etc.  

De acordo com pesquisa feita no CIPM, foi encontrado um total de 64 

ocorrências do verbo “quedar” no português entre os séculos XIII e XV. Optamos por 

analisar os dados encontrados em duas obras do período arcaico: Vida de santos de um 

Manuscrito Alcobacense (VS), e Crônica do Conde D. Pedro de Meneses (ZPM) 

porque apresentam um número mais expressivo de ocorrências em relação a outras 

obras.  

                                                                                                                                                                          
25

 Vidas de Santos de um Manuscrito Albacoense 6 (Séculos 13/14). Exemplo retirado do CIPM. 
26

 Crônica Geral de Espanha de 1344. (Século 14). Exemplo retirado do CIPM. 
27

 Crônica de D. João I, parte 1. (Século 15). Exemplo retirado do CIPM. 
28

 Crônica Geral de Espanha de 1344. (Século 14). Exemplo retirado do CIPM. 
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Estas obras são narrativas, assim como, os demais textos analisados no período 

arcaico e no período moderno. A primeira obra analisada, VS, narra a vida de santos e 

religiosos em manuscritos dos séculos XIII e XIV. A segunda obra analisada, ZPM, 

publicada no século XV, retrata a vida e os feitos do conde que a titula.  

 

(6) “p(er) virtudes e p(er) obras servindo ((L)) a Nosso Senhor ssem q(ue)dar” (VS) 

(7) “e da sexta e da noa quedava de andar sseu caminho” (VS)  

(8) “mais esteve q(ue)do da outra parte do logar” (VS) 

(9) “mamdou o comde que estevessem assy quedos” (ZPM) 

(10) “Pore~ A(ffoms)o Garçia no~ quedava de pregumtar por novas” (ZPM) 

(11) “& com tudo esto veem agora aymda que no~ quedam.” (ZPM) 

(12) “& o cavallo tam camsado, que se parou quedo” (ZPM) 

 

 Tanto em VS como em ZPM, o comportamento do verbo “quedar” se classifica 

em três grupos: “quedar”, “quedar de” e “estar quedo”. O primeiro grupo apresenta 

quatro ocorrências em VS e uma em ZPM, é sinônimo dos verbos “parar” e “acabar” e, 

na grande maioria dos casos, aparece depois de um advérbio de negação “não”, “nunca” 

ou “sem”, como nos exemplos (6) e (11). 

 Já o segundo grupo, presente nos exemplos (7) e (10), conta com sete 

ocorrências em VS e seis em ZPM, o verbo nem sempre é acompanhado por advérbio 

de negação, e significa “cessar de” e “acabar de”. O último grupo apresenta somente 

uma ocorrência em VS e onze em ZPM e é representado nos exemplos (8) e (9). 

Encontramos em ZPM o uso do adjetivo “quedo” que originou “quieto” presente no 

exemplo (12), porém não o alocamos em nenhum dos três grupos que estabelecemos 

para a classificação de “quedar” no português. 

 Corominas & Pascual (1985) destacam que o uso do verbo “quedar” em 

português era representado pela construção “estar quedo”. O número de ocorrências de 

“quedar” em ZPM é superior ao encontrado em VS, porém a quantidade de palavras em 

ZPM é mais de cinco vezes maior ao número de palavras de VS. Neste caso, 

observamos um declínio do uso das construções com “quedar” na nossa amostra da 

língua portugesa entre os séculos XIII e XV, somente havendo certa constância no uso 

da construção “estar quedo” utilizada em onze das dezenove ocorrências de ZPM, 

enquanto em VS somente encontramos uma ocorrência para as onze registradas. 
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Gráfico 1: A presença das construções com “quedar” no período arcaico 

 

 Ao longo dos anos o nome “quedo” e suas flexões sofreram modificações e se 

desdobraram em “quieto (a)” e “quietos (as)”
29

.  Neste momento, o uso do verbo 

“quedar” e, consequentemente, da construção “estar quedo” declinou muito e seus 

registros tornaram-se quase nulos. No entanto, observa-se que no período em que VS foi 

escrito, período arcaico, o verbo “quedar” estava presente na língua portuguesa de 

maneira mais representativa, pois seu uso era mais equilibrado em relação ao século 

XV. Observou-se também que não foram encontradas CME com o verbo “quedar” nas 

obras analisadas. 

 

4.3.2. Análise das CME na língua portuguesa. 

 

 Na seção 3.1.2, observamos como a mudança de estado se expressa na língua 

portuguesa na contemporaneidade. O recorte histórico presente na amostra de dez tipos 

de CME da língua portuguesa foi realizado tendo como base estudos atuais sobre essas 

construções, obtivemos um total de 441 ocorrências. Todas as construções analisadas no 

português são CME psicológico. As CME psicológico se opõem as CME físico, por 

exemplo, as construções “adoentar-se” e “ficar doente” são CME físico e “espantar-se” 

e “ficar espantado” são CME psicológico. A seguir, começamos a análise dos cinco 

types verbais e dos cinco types predicativos nos séculos do período arcaico, XIV e XV, 

e nos séculos do período moderno, XVI a XIX. 

                                                           
29

 Pode-se dizer que quando o substantivo “quedo” passou a ser usado como “quieto” no português e no 

espanhol houve uma reconstrução culta da sua forma nas duas línguas. A mudança fonética somente 

ocorre devido ao cultismo presente nas línguas analisadas. A origem do substantivo é o verbo latino 

“quietare”, mas o substantivo “quedo” já era de grande uso nas línguas, mas muitas palavras sofreram 

esse processo de reconstrução culta, também conhecido como “refacción culta” (cf. Corominas & 

Pascual, 1985) 
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4.3.2.1. Período arcaico. 

 

 A pesquisa das CME durante os séculos XIV e XV foi dificultada devido à 

carência de obras durante este período no “Corpus do Português”. Poderíamos optar por 

uma pesquisa exclusivamente no CIPM, embora nossa ideia inicial fosse analisar 

diacronicamente as CME na língua portuguesa, porém não encontramos um número 

significativo de construções predicativas no CIPM. Desse modo, nos restou apenas a 

escolha de analisar as CME no “Corpus do Português”.  

 O primeiro problema encontrado foi pesquisar as CME predicativas e verbais 

que nos propomos a analisar, como informamos na seção 4.1. A seleção de cinco pares 

de CME predicativas e verbais não foi tão produtiva na nossa pesquisa durante os 

séculos XIV e XV, mas também não poderíamos aumentar o número de types porque 

comprometeria a análise de séculos que detém um número maior de obras, como o 

século XIX. Como obtivemos poucos dados nos séculos XIV e XV, não desprezamos 

nenhum dado, analisando um número mais elevado de obras que nos demais séculos. 

 Não foram registradas ocorrências dos types de CME: “ficar admirado” e 

“admirar-se” no corpus referente a este período. O segundo par de CME, “ficar alegre” 

e “alegrar-se”, apresentou tokens da CME verbal nos dois séculos. O terceiro par, “ficar 

triste” e “entristecer-se”, apresentou ocorrências somente no século XV. Pode-se 

afirmar que o quarto par de CME, “ficar espantado” e “espantar-se”, foi o mais 

produtivo, pois tanto registrou dados com a CME verbal e com a predicativa no século 

XIV, quanto no século XV. Não foi contabilizada nenhuma ocorrência nos séculos XIV 

e XV do quinto par de CME, “ficar satisfeito” e “satisfazer-se” em nossos dados.  

   

4.3.2.1.1. As CME no século XIV. 

 

 No primeiro século do período arcaico, obtivemos apenas oito ocorrências entre 

CME predicativas e CME verbais. As CME verbais estão presentes em 87,5% dos casos 

e as CME predicativas correspondem a 12,5% das ocorrências do século. No decorrer 

desta seção, analisaremos todas as CME encontradas no século XIV relacionadas 

através do “Corpus do Português”.  

 

(13) “Em esto me alegro e alegrarey, que o nome de Cristo seja preegado aas gentes, se 

querpor enfinta”. (CGE) 
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(14) “a mynha spada nõ se alegrara no seu sangue nem elles nõ a sentiram.” (CGE) 

(15) “Et seus fillos et tódaslas outras conpañas auíã ende grã prazer, et así se alegrauã 

que esto era hûa grã maraujlla” (CT) 

  

 A CME verbal “alegrar-se” registrou três tokens no século XIV nas obras 

Crónica Geral de Espanha de 1344 (CGE) e Cronica Troyana (CT). Observamos 

também que o verbo “alegrar-se” foi encontrado com morfemas diferentes nos 

exemplos (13), (14) e (15). Apesar do pequeno número de dados obtidos, não houve 

repetição da estrutura morfológica do verbo, que aparece na primeira pessoa do presente 

do indicativo em (13), na terceira pessoa do singular do pretérito mais-que-perfeito em 

(14) e na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito em (15). A construção verbal 

“alegrar-se” é bem produtiva no século XIV, pois aparece com morfemas modo-

temporais e número-pessoais diferentes entre si, como vimos nos exemplos anteriores.  

  

(16) “në fuj õme que o uise que nõ ficase espantado” (CT) 

(17) “Et eu me espanto do que uëemos acó fazer et quantos nos oie virë todos nos 

ensinar´” (CT) 

(18) “-Meu fillo, sobeiament me espanto cõmo nos os gregos uenden nossa terra tã 

carament” (CT) 

(19) “Et sobeiament me espanto do grã mal que senpre a Troya uëo” (CT) 

(20) “Mais Palomades se espantaua desta traiçóm, et fazíase ende marauillado.” (CT) 

   

 No século XIV, todas as CME predicativas e as CME verbais do par “ficar 

espantado” e “espantar-se” foram encontradas na obra CT. Em (16), o verbo “ficar” está 

conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo: “ficase” dando uma ideia de hipótese e 

possibilidade à sentença, este exemplo apresenta a única CME predicativa deste par 

registrada no século XIV. Os exemplos (17), (18) e (19) apresentam a mesma estrutura 

gramatical da CME verbal, “me espanto”, em contextos diferentes. Já o exemplo (20), 

se diferencia dos demais exemplos de CME verbal, pois não está na primeira pessoa do 

singular do presente do indicativo, mas sim na terceira pessoa do singular do pretérito 

imperfeito do indicativo.  

 O par de CME, “ficar espantado” e “espantar-se”, apresentou um número total 

de cinco ocorrências em uma mesma obra. A construção verbal foi a mais usada e 

apareceu em quatro ocorrências, mas não foi tão produtiva como a CME “alegrar-se” 
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que registrou três formas diferentes em três ocorrências. O type predicativo “ficar 

espantado” registrou uma única entrada, mas a estrutura morfológica do verbo “ficar”, 

presente em (16), é difícil de ser encontrada, podendo ser caracterizada como uma 

estrutura marcada. Na próxima seção, acompanharemos as CME selecionadas no 

segundo século do período arcaico. 

 

4.3.2.1.2. As CME no século XV. 

 

 O século XV é o mais produtivo do período arcaico, obtivemos 69 ocorrências 

de CME verbais e predicativas. A construção verbal com o verbo “alegrar-se” merece 

destaque porque o número de ocorrências é mais que a metade das ocorrências de CME 

no século. Foram contabilizadas 35 ocorrências com a CME verbal “alegrar-se”. Foram 

encontradas 17 estruturas morfológicas diferentes para o verbo “alegrar-se” que foi 

usado com todas as combinações pronominais: “me”, “te”, “se” (plural e singular), 

“nos” e “vos” no corpus analisado. As estruturas verbais que aparecem com maior 

frequência são “se alegra” com seis ocorrências e “se alegram” com sete ocorrências.  

 

(21) “Outra vez vos digo que vos alegrees” (EER) 

(22) “Dom reby amigo, nom vos alegredes tanto e tam subitamente (...)” (CE) 

 

 A CME com o verbo “alegrar-se” foi encontrada em tempos presente e pretérito 

dos modos indicativo e subjuntivo, assim como no imperativo negativo, como em (21). 

O pronome “se”, sempre em posição antecedente ao verbo, foi registrado em 22 

ocorrências, ou seja, 62,5 % de todas as ocorrências. Consideramos como variação 

ortográfica os casos semelhantes a (21) e (22) em que há a supressão da consoante “d” 

no meio da palavra (síncope), sendo contabilizados como a mesma estrutura 

morfológica.  

  

(23) “Nun'Alverez ficou triste e muito anojado” (CNA) 

(24) “E diz Aristotelles que os maaos som cheos de rreprehendimëto, ca logo ficam 

tristes daquello ë que primeyro tomarõ deleitaçom” (OE) 

(25) “ElRey, destas palavras que ouvyo ao Ifante, ficou triste e sospenso” (CDD) 

(26) “satisfazendo huu ao desejo do outro, el se partio ledo, sem ella ficar triste” (CDF) 

(27) “Nun'Alvrez ficou triste e muyto anojado” (ENA) 
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 A CME predicativa “ficar triste” foi registrada somente no século XV e 

contabilizou cinco ocorrências, como expusemos acima. Os exemplos (23), (25) e (27) 

correspondem à mesma estrutura: “ficou triste”, o verbo “ficar” se encontra na terceira 

pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o adjetivo “triste” está no 

singular. Os exemplos (23) e (27) são muito parecidos, mas se referem a obras 

diferentes que retratam a vida do mesmo personagem, Nun’Alvarez, por isso  não há 

muitas diferenças no contexto das obras, mas há algumas diferenças estruturais e 

ortográficas. 

 O token de “ficar triste” mais diferente em relação às outras relacionadas foi 

encontrado em (24). Neste exemplo, a construção está na terceira pessoa do plural no 

presente do indicativo e o adjetivo também está no plural, concordando com o verbo 

“ficam”. Em (25), há duas CME predicativas: a que estamos analisando e a outra com o 

adjetivo “sospenso” que intensifica o caráter durativo da expressão da ME em “ficou 

triste”. O exemplo (26) mostra que a noção de ME é mantida até quando a frase é 

negativa, neste caso, não houve a ME porque a personagem feminina não ficou triste. 

 

(28) “cousas com que a alma, em que he a casa do prazer, se entristece e anoja” (CDD) 

(29) “qual quer cousa que lhe aveer, entom nom se alegrara polo muito nem se 

entristecera polo pouco” (IC) 

(30) “por que nõ vos entristeçaaes: como os outros que esperança nõ teë” (EER) 

 

 A CME verbal “entristecer-se” foi encontrada em três entradas em três obras 

diferentes do século XV, uma ocorrência em cada obra. As três ocorrências são muito 

distintas estruturalmente, como se observa em (28), (29) e (30). Nos exemplos (28) e 

(29), o verbo “entristecer-se” está conjugado na terceira pessoa do singular do presente 

do indicativo, mas os tempos verbais são diferentes: presente e pretérito mais-que-

perfeito, respectivamente. Em (30), o verbo está conjugado na segunda pessoa do plural 

no presente do subjuntivo e a sentença é uma pergunta indireta, o que difere este 

exemplo dos outros dois registrados. 

 A CME predicativa “ficar triste” registrou um número maior de ocorrências do 

que sua correspondente verbal “entristecer-se” no século XV. Em relação a este par de 

CME pesquisado, observamos que a CME predicativa registrou cinco ocorrências e a 

construção verbal apareceu em três ocorrências. Com isso, vemos uma predominância 

desta CME predicativa no século XV em número de ocorrências. Na próxima seção 
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apresentaremos a análise dos dez types de CME verbais e predicativas em cada século 

do período moderno. 

 

4.3.2.2. Período moderno.  

 

 No período moderno, foi computado o maior número de ocorrências do nosso 

corpus para a língua portuguesa: foram encontrados 334 tokens. No século XVI foram 

contabilizadas 124 ocorrências, no século XVII foram registradas 81 ocorrências, no 

século XVIII foram computadas 55 ocorrências e no século XIX foram encontradas 104 

ocorrências. As ocorrências foram observadas para todos os types predicativos e verbais 

selecionados nesse período. Sempre de acordo com a nossa amostra, durante o século 

XVIII, observamos que há um pequeno aumento no uso das CME predicativas em 

relação ao século anterior, mas é no século XIX que as CME predicativas tomam o 

lugar ocupado por muito tempo pelas CME verbais. 

 

4.3.2.2.1. As CME no século XVI. 

 

 No século XVI, foram contabilizados um grande número de dados de CME, 

entre predicativas e verbais foram 124 ocorrências, o que nos auxiliou para descrever o 

comportamento das construções. Iniciaremos nossa análise com os types, “ficar 

admirado” e “admirar-se”, que foram encontrados em um total de 38 ocorrências 

distribuídas em 18 ocorrências para a construção predicativa e 20 tokens para a 

construção verbal. Na obra Historia do Japam 1 (HJ1) foi registrado um número maior 

de ocorrências de CME. Abaixo relacionamos algumas sentenças para análise. 

 

(31) “tendo já queimada a rua daquella banda toda, couza de que a viuva ficou 

admirada.” (HJ1) 

(32) “Os bonzos ficavão admiradas desta novidade, e efficacia com que procedia nesta 

reprehenção, sendo pessoa nunca vista” (HJ1) 

(33) “acerca da morte e da conta que os homens hão-de dar a Deos, de que aquella 

gentilidade toda ficou admirada.” (HJ2) 

 

 Nos exemplos (31), (32) e (33), o adjetivo que constitui a CME predicativa é 

representado através de sua forma feminina. Este fato é relevante porque existem 
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somente estas três ocorrências em que o adjetivo no gênero feminino é encontrado na 

CME predicativa no século XVI. A CME “ficar admirado” é mais produtiva quanto ao 

gênero que as CME que também admitem adjetivos nos dois gêneros, “ficar satisfeito” e 

“ficar espantado”, pois não há dados de “ficar satisfeita (s)” ou “ficar espantada (s)”. 

Em (32), podemos constatar certa instabilidade no uso da CME predicativa, já que o 

nome a que se refere está no masculino plural “Os bonzos”, mas preferiu-se fazer a 

concordância com o adjetivo feminino: “admiradas”.  

 O adjetivo “alegre” possui um sinônimo, “feliz”, porém “alegrar-se” não é 

sinônimo de nenhum verbo que tenha o peso semântico semelhante a “feliz”. Não seria 

possível pesquisar a CME predicativa “ficar feliz” justamente porque não há uma 

construção verbal equivalente. Esta construção verbal inexistente deveria comportar-se 

como “alegrar-se” e seu primitivo deveria ser “feliz”, o verbo se originaria nesse 

adjetivo, da mesma maneira que “alegre” deu origem a “alegrar-se” (cf. Corominas & 

Pascual, 1985). Dessa forma, optamos por pesquisar os dados das CME predicativa 

(“ficar alegre”) e verbal (“alegrar-se”) ainda que possa haver alguma falha em relação à 

CME predicativa mais selecionada no período, pois nosso objetivo é contrapor o uso 

das CME predicativas e de suas construções verbais equivalentes. 

 

(34) “logo fizerão huma pequena igreja mui limpa e acomodada, de que em extremo 

ficarão alegres e satisfeitos aquelles novos christãos.” (HJ3) 

(35) “primeira festa do Nascimento que alli tiverão, tendo os christãos della noticia, se 

alegrarão muito, e vierão velar a nossa caza, e alli estiverão athé à segunda” (HJ1) 

(36) “se levantou no pateo da igreja huma fermoza cruz, com que os christãos se 

alegrarão muito por lhe terem todos muita devoção” (HJ2) 

(37) “como maior segredo que pode (quando todos cuidavão ser elle morto e se 

alegrarão bem disso), chegou a Bungo.” (HJ3)  

 

Em (34), há a única entrada encontrada com a construção predicativa “ficar 

alegre” na nossa amostra. A seleção da construção predicativa determina que a ME 

ocorre de forma gradual, ou seja, o caráter durativo de “ficar” já está presente no século 

XVI, pois havia a opção por utilizar a construção verbal que exerce função pontual, 

como aconteceu nos exemplos (35), (36) e (37). Entretanto, o autor do texto opta pelo 

emprego da construção mais marcada, “ficarão alegres”, para expressar claramente a 
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ME. O verbo ficar não está conjugado no futuro do indicativo, mas sim no pretérito 

perfeito do indicativo, apesar da variação ortográfica de sua desinência. 

A permanência no estado em (34) também pode ser notada pela presença de 

outro adjetivo formador de construções predicativas de ME: “satisfeito”. Nos dados do 

século XVI, assim como na pesquisa sincrônica de Correa (2009), a CME predicativa 

“ficar satisfeito” abrange uma proporção maior de construções que sua construção 

verbal equivalente: “satisfazer-se”. O verbo “ficar” não apresenta irregularidades em 

sua estrutura, somente pequenas adequações ortográficas para preservar suas 

características fonéticas: a consoante “c”, presente no radical do verbo é substituída por 

“qu” diante de “e”, como na primeira pessoa do pretérito perfeito simples: “fiquei”. Não 

se pode afirmar que as inúmeras irregularidades morfológicas do verbo “satisfazer-se” 

pode ter levado um aumento na estrutura predicativa “ficar satisfeito” em nosso corpus. 

Para o par de construções predicativas “ficar satisfeito” e “satisfazer-se” foi 

computadas doze ocorrências no corpus. O type predicativo apresenta dez ocorrências, 

enquanto sua equivalente verbal registrou duas ocorrências. Observamos que as 

ocorrências com a CME predicativa “ficar satisfeito” são superiores às ocorrências com 

a CME verbal. O número de tokens e a produtividade dessas entradas encontradas no 

corpus são relevantes, já que de dez ocorrências registradas, seis são diferentes entre si. 

Além de obter duas entradas no infinitivo, o verbo “ficar” também foi encontrado com 

as seguintes estruturas morfológicas: “ficassem” (1 ocorrência), “ficarão” (4 

ocorrências) , “ficou” (1 ocorrência), “ficavão” (1 ocorrência) e “ficava” (1 ocorrência). 

Ao formar a construção predicativa, o adjetivo “satisfeito” acompanha a 

desinência de número do verbo “ficar”, podendo ser empregado no plural ou no 

singular, respeitando a concordância verbal. Quanto à CME verbal com “satisfazer-se”, 

há duas ocorrências que conservam o radical do verbo: “me satisfaz” e “se satisfazer”. 

Desse modo, acreditamos que “ficar satisfeito” poderia substituir “satisfazer-se” quando 

a morfologia do verbo “satisfazer-se” fosse muito irregular. Desta forma, a expressão da 

ME passa a ter um caráter mais durativo e menos pontual com este par de CME na 

nossa seleção de dados. 

 Foram encontradas apenas sete ocorrências no corpus do par de CME “ficar 

triste” e “entristecer-se”. Foram registradas somente duas ocorrências com o type 

predicativo “ficar triste”. Em ambos os dados, o verbo “ficar” está conjugado na terceira 

pessoa do singular do pretérito perfeito simples: “ficou triste”. Na nossa amostra essa 

CME predicativa foi pouco produtiva do século XVI. O fato de ser um verbo de 
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estrutura muito irregular na língua portuguesa pode justificar as poucas ocorrências com 

o verbo “entristecer-se” no corpus analisado que, ainda assim, supera numericamente os 

tokens encontrados com a CME predicativa “ficar triste”. Foram encontradas cinco 

ocorrências com a CME verbal (“entristecer-se”). 

É importante ressaltar que o par de CME “ficar triste” e “entristecer-se” foi o 

único que apresentou pelo menos uma ocorrência, seja construção verbal ou predicativa, 

para cada obra utilizada do corpus. Como o emprego da CME predicativa “ficar triste” 

já foi comentado, exporemos o uso da construção verbal “entristecer-se”. Este type 

verbal foi encontrado cinco vezes em três obras diferentes. Pudemos observar nos dados 

selecionados que a CME predicativa com o verbo “espantar-se” não é tão produtiva 

como nos séculos anteriores. A desinência número-pessoal na terceira pessoa do plural 

não é “-am”, os verbos recebem desinências “-ão”, tanto “ficar”, como já comentamos, 

quanto “espantar-se” que passa a ser: “se espantavão” (pretérito imperfeito), “se 

espantarão” (pretérito perfeito) e “se espantão” (presente).  

 

4.3.2.2.2. As CME no século XVII. 

 

 As discrepâncias entre construções predicativas e construções verbais estão bem 

aparentes neste século. Todas as CME predicativas encontradas totalizam sete 

ocorrências que equivalem a 8,6% das 81 ocorrências obtidas. As CME verbais 

abrangem 91,4% das construções, ou seja, 74 ocorrências. Não foi registrado nenhum 

dado da construção predicativa “ficar triste” no corpus durante o século XVII. 

 O primeiro par de construções predicativas a ser analisado na amostra do século 

XVII é “ficar admirado” e “admirar-se”. A construção predicativa contabiliza três 

ocorrências, ou 42,9% de todas as construções predicativas do século, o que significa 

que esta CME predicativa é a mais produtiva entre as CME predicativas do século 

XVII, pois apresentou três ocorrências num total de sete. Abaixo expusemos dois 

exemplos com o type predicativo “ficar admirado”, que analisaremos adiante. 

 

(38) “Trouxe consigo um famoso e experimentado médico e ficou admirado de ver tal 

paciência” (BPF) 

(39) “Estas eternas aparências, viram os exploradores somente, e só com elas ficaram 

admirados” (CCJ) 
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 No exemplo (38), a presença da ME está aparente e também observamos a 

permanência no estado durante o momento em que o agente vê a paciência do médico. 

Ele (o agente) tinha trazido o médico cuja paciência foi responsável pela admiração do 

agente. A CME predicativa do exemplo (38) apresenta um caráter durativo que é menos 

durativo que a CME predicativa de (39). A escolha dos componentes lexicais de (39) 

contribuem para dar a ideia de permanência no estado, as palavras: “eternas”, “somente” 

e “só” auxiliam a CME predicativa a fazer parte de um processo gradual de ME. Em 

(39) observamos que a expressão da ME não caracteriza um evento pontual, mas sim 

um evento durativo.  Em (38) verificamos que a construção predicativa destacada 

expressa mudança e estado, mas não há componentes lexicais que fortifiquem que a 

CME predicativa faça parte de um processo. 

 O type “admirar-se” foi o segundo mais usado nos dados selecionados do século 

XVII, registrou 26 ocorrências. Em relação às CME verbais, a construção “admirar-se” 

e todos os seus desdobramentos número-pessoais e modo-temporais equivalem a 35,1% 

de todas as CME verbais encontradas no corpus do século XVII. Através da nossa 

pesquisa, observamos  que este par de CME era muito usado no período moderno, já 

que no período arcaico não encontramos nenhuma ocorrência com o type verbal e o type 

predicativo. Alguns exemplos com estas construções: 

 

(40) “Daquele servo de Deus todos devem dizer pérolas e por isto não me admiro que 

Vossa Mercê diga preciosidades;” (CES) 

(41) “e lhe chamam não só injusto mas bárbaro, e se admiram e pasmam como haja 

príncipe cristão que tal consinta” (CAR) 

(42) “e comunicada a gente delas, fera, e intratável, que se admirava muito de ver tais 

hóspedes em suas terras;” (CCJ) 

 

 A construção verbal “admirar-se” se apresenta com uma forma muito recorrente 

no corpus. Esta estrutura se repete em muitas ocorrências, na maioria das vezes está na 

primeira pessoa do singular, como nos três exemplos acima, mas também aparece nas 

outras pessoas verbais em menor escala. O pronome “me” aparece em sua forma 

reflexiva como no exemplo (40): “me admiro”. Em (40), a construção verbal vem 

antecedida por um advérbio de negação que, neste caso é “não”, mas também foi 

possível encontrar na amostra o advérbio “nem” antes da CME verbal, sinalizando a 

formação de uma estrutura que se tornou constante na língua.  
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 O uso do intensificador “muito” é frequente em construções com o verbo 

“admirar-se” como em (42). Nos séculos anteriores, a maioria das ocorrências da CME 

“admirar-se” se apresenta como no exemplo (41). Nota-se que há um novo 

posicionamento desta construção verbal entre as CME no corpus, o verbo “admirar-se” 

passa ser muito usado e é a segunda preferência entre as construções verbais do século, 

sendo apenas menos encontrado que o type verbal “alegrar-se”. 

 Analisaremos os types, “ficar alegre” e “alegrar-se”, que totalizam 31 

ocorrências no corpus da pesquisa. A construção verbal também predomina neste par de 

CME e aparece em 30 ocorrências. A construção predicativa “ficar alegre” foi 

encontrada em apenas uma ocorrência. Passemos aos exemplos selecionados com estes 

dois types em destaque. 

 

(43) “se effeituarem na verdade, forão tão difficultosas, como postas naquella invenção, 

ficão alegres & desenfadadiças;” (DML) 

(44) “Muito me alegrei com estes papéis de Vossa Mercê” (CES)  

(45) “Eu e os meus desejamos e nos alegraremos sumamente com todo o seu bom 

sucesso” (CAR) 

 

 A construção predicativa apresenta somente uma ocorrência nos dados 

registrados no século XVII. Em (43), observamos o comportamento da construção 

predicativa “ficar alegre”: o verbo “ficar” está conjugado na terceira pessoa do plural do 

presente do indicativo e o adjetivo concorda com o plural do verbo. No exemplo (44), 

destacamos uma construção verbal que vem antecedida do intensificador “muito”, esta 

estratégia para intensificar a mudança de estado também está presente nas construções 

verbais com “alegrar-se”, da mesma forma que ocorre com a CME verbal “admirar-se”, 

como relatamos anteriormente. Em (45), há a presença de um novo intensificador 

“sumamente” que é responsável pela intensidade da ME presente na CME verbal. 

Apesar da ME se expressar de modo pontual na CME verbal, os intensificadores 

alteram o enunciado através de sua característica durativa. 

 Foi contabilizada apenas uma ocorrência no corpus da construção predicativa 

“ficar espantado”. O type verbal “espantar-se” foi representado em nove tokens no 

corpus e houve uma única ocorrência da construção precicativa “ficar espantado”. De 

acordo com a nossa pesquisa, ao contrário do que aconteceu nos séculos XIV e XV, o 

século XVII apresenta um número resumido de ocorrências do par “espantar-se” e “ficar 
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espantado”. A construção verbal foi encontrada em seis tokens na primeira pessoa do 

singular acompanhada do pronome “me”, em duas ocorrências na terceira pessoa do 

plural e um token na terceira pessoa do singular, ambos com o pronome “se”. Na 

construção predicativa, o verbo “ficar” está conjugado na terceira pessoa do singular no 

pretérito perfeito do indicativo: “ficou espantado”. 

 Não há ocorrências da construção predicativa “ficar triste” no século XVII em 

nossa amostra, o que dificulta a comparação entre a CME verbal e a CME predicativa 

deste par. A CME verbal “entristecer-se” está representada em somente duas 

ocorrências. Observemos o exemplo (46) e os breves comentários sobre sua estrutura 

posteriormente. 

 

(46) “nem meu coração ficara satisfeito, nem o que devo ao de V. M.cê, provado com 

tantas obras” (CAR) 

 

 A construção predicativa “ficar satisfeito” foi analisada em duas ocorrências no 

corpus do século XVII. Diferentemente das outras CME predicativas encontradas no 

corpus, a CME predicativa do exemplo (46) tem o verbo “ficar” conjugado no pretérito 

mais-que-perfeito do indicativo, tempo verbal pouco registrado na pesquisa, o que 

mostra certa produtividade da construção, pois a estrutura representada não é recorrente 

como “ficou” ou “fiquei”. Foram analisadas nove ocorrências no corpus da CME com o 

verbo “satisfazer-se”. Na próxima seção, observaremos o comportamento das CME no 

século XVIII. 

 

4.3.2.2.3. As CME no século XVIII. 

 

 Nas oito obras presentes no corpus somente foram encontradas 55 ocorrências 

entre as dez possibilidades de CME que estamos trabalhando.  As CME verbais 

correspondem a 87,3% de todo o corpus, 48 ocorrências, e as CME predicativas 

correspondem a 12,7% das construções, sete ocorrências.  Um dado interessante é que 

as primeiras obras publicadas por mulheres no corpus foram registradas no século 

XVIII. As obras Aventura de Diófanes (AVD) e Aves Ilustradas (AVI) foram escritas 

por Teresa Margarida da Silva Orta e Soror Maria do Céu, respectivamente.  

 No primeiro par de CME, “ficar admirado” e “admirar-se”, foram observadas 17 

de todas as ocorrências do século XVIII disponíveis na pesquisa. A construção 
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predicativa registrou duas ocorrências equivalentes a 28,6% das construções 

predicativas encontradas no século. A construção verbal “admirar-se” foi encontrada em 

quinze tokens que representam 31,3% das construções verbais deste mesmo século. 

Abaixo temos um exemplo com a CME predicativa “ficar admirado” e outro com sua 

correspondente verbal: 

 

(47) “Mais que todos ficou admirado seu marido desta novidade” (AVI) 

(48) “nao: te admires de ouvir me, admira-te de que eu viva.” (AVD) 

 

 As duas ocorrências da construção predicativa “ficar admirado” possuíam as 

mesmas características morfológicas. Em (47) o verbo “ficar” está conjugado na terceira 

pessoa do singular no pretérito perfeito simples e o adjetivo que o acompanha está no 

gênero masculino e no singular. No exemplo (48), a CME verbal é formada a partir da 

forma “não te admires”, o verbo “admirar-se” está conjugado na segunda pessoa do 

singular do imperativo negativo, modo verbal que não foi encontrado em grandes 

proporções no corpus. Ainda em (48), sublinhamos uma CME que não foi contabilizada 

nos dados, conforme indicamos na metodologia optamos por utilizar sempre os 

pronomes antepostos às construções verbais. 

   A construção predicativa “ficar alegre” não foi encontrada na amostra 

analisada. Somente contabilizamos as 19 ocorrências da construção verbal “alegrar-se” 

que representam 37,5% das ocorrências de todas as CME do século XVIII do nosso 

corpus.  De todas as construções verbais, a construção antecedida pelo pronome “se” 

que pode ser usado na terceira pessoa do plural ou do singular é a mais frequente, como 

no exemplo abaixo. 

 

(49) “Bateu à porta, & a Senhora vendo-o se alegrou muyto” (EAM) 

 

 Com a CME verbal com o verbo “alegrar-se” foram encontradas 17 ocorrências 

com “se”, pronome que se refere às terceiras pessoas do singular e do plural. Foram 

encontradas também duas ocorrências com o pronome “me”. No exemplo (49), o verbo 

“alegrar-se” está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito simples, 

“se alegrou”, e está presente em outras seis ocorrências no corpus. As outras 

ocorrências em que o type “alegrar-se” está conjugado na terceira pessoa se alternam em 

plural e singular em oito tempos diferentes dos modos indicativo e subjuntivo. 
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(50) “jà no tempo de Jacob se vivia taõ pouco, que se espantou Faraò de elle ser de 

cento & trinta annos;” (EVA) 

 

 Outro type predicativo que também não registrou nenhuma ocorrência em todo o 

corpus foi: “ficar espantado”. O comportamento desta construção chama atenção, pois 

recebe um número considerável de ocorrências nos séculos XIV e XV e nos séculos 

seguintes há uma diminuição de tokens até não ser computada nenhuma ocorrência no 

corpus do século XVIII. Também o verbo “espantar-se” foi selecionado em menor 

escala no século analisado, computando três ocorrências que equivalem a 6,3% de todas 

as CME verbais presentes no nosso corpus. O número pequeno de dados obtidos não 

restringe a produtividade da CME verbal “espantar-se”. As três ocorrências das 

construções com “espantar-se” foram encontradas em Eva ou Ave Maria triunfante 

(EAM). Todas as ocorrências de EAM são na terceira pessoa, no exemplo (50) o verbo 

está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. 

 O quarto par de CME analisado é a construção predicativa “ficar triste” e a 

construção verbal “entristecer-se”. Foram contabilizadas cinco ocorrências em todo o 

corpus do século XVIII. Como vimos na seção anterior, a construção predicativa “ficar 

triste” não apresentou ocorrências no século XVII, enquanto que no século XVIII 

registrou 60% das ocorrências do par de CME. A construção verbal com o verbo 

“entristecer-se” registrou duas ocorrências, ou seja, 40% dos dados obtidos entre a CME 

predicativa e a CME verbal.  

 

(51) “tinha o ouvido muito fino, percebendo distintamente todas estas palavras, ficou 

tristíssimo” (CCO) 

(52) “Ouvindo eu, Mãy tristissima, esta voz, me entristeci toda com a dor amargosa de 

meu coraçaõ” (EAM) 

  

 Em (51), o adjetivo que corresponde à CME predicativa apresenta o sufixo “-

íssimo”. Este tipo de construção não foi encontrada no corpus anteriormente o que 

mostra a produtividade da CME predicativa “ficar triste” no século XVIII. A presença 

do superlativo reforça a ideia de expressão de ME e intensifica o valor durativo da 

construção predicativa do exemplo (51). O exemplo (52) retrata muito bem o caráter 

pontual da ME nas construções verbais. O valor semântico de “ficar triste” e 
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“entristecer-se” podem parecer semelhantes, mas a permanência no estado faz com que 

as construções predicativas e verbais sejam completamente distintas. 

 Os últimos dois types que serão analisados nesse século são a construção 

predicativa “ficar satisfeito” e a construção verbal “satisfazer-se”. Na nossa pesquisa, 

foram encontradas duas ocorrências para a construção predicativa “ficar satisfeito” que 

correspondem a 28,6% de todas as construções predicativas registradas no nosso corpus 

do século XVIII. Foram registradas nove ocorrências com o verbo “satisfazer-se”, ou 

seja, correspondem a 18,8% de todas as CME verbais do período. 

  

(53) “Se vos satisfazeis destas satisfazeis com estas qualidades” (CCO) 

(54) “se supunha que todos os concorrentes ficariam satisfeitos da partilha” (CJC) 

  

 Em (53), observamos uma construção verbal com o pronome “vos”, pouco 

registrado nos dados obtidos. A construção verbal foi conjugada no presente do 

indicativo e, pelo seu conteúdo, acreditamos que seja uma recomendação, pois há uma 

conjunção condicional antes da CME. O pronome “vos” poderia estar presente antes do 

verbo sublinhado em (53), a falta do pronome excluiu esse dado das CME verbais com 

o verbo “satisfazer-se”. No exemplo (54), a presença do tempo verbal, futuro do 

pretérito do indicativo, intensifica ainda mais o caráter durativo da construção 

predicativa para expressar a mudança de estado.  

   

4.3.2.2.4. As CME no século XIX. 

 

 Apesar do elevado número de obras analisadas no século XIX, utilizamos 16 

obras para a pesquisa e foram contabilizadas 104 ocorrências entre os cinco types 

verbais e os cinco types predicativos. Neste século, observamos um crescimento 

relevante do uso das CME predicativas na língua portuguesa. Nos séculos analisados 

anteriormente, as construções verbais se sobressaíam consideravelmente diante das 

CME predicativas. No século XIX, não há mais vantagem da CME verbal, observamos 

que a CME predicativa passa a ser usada com muito mais frequência.   

 Foi registrado um número expressivo de ocorrências dos types “ficar admirado” 

e “admirar-se” na nossa amostra do século XIX. Foram encontradas 19 ocorrências da 

CME verbal e foram computados 18 tokens da construção predicativa. O número de 

tokens de construções verbais e predicativas é muito próximo. A construção verbal com 
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o verbo “admirar-se” é o destaque entre as construções verbais, obtendo 47,5% do valor 

de todas as CME verbais. Observemos os exemplos: 

  

(55) “Se entrardes na sala das mulheres, ficareis admirado do armamento que lá 

existe.” (MAT) 

 

 Em (55), observamos que a construção predicativa está conjugada na segunda 

pessoa do plural do presente do indicativo, porém não há concordância entre o verbo 

“ficar” e o adjetivo “admirado”. Isto acontece porque o tratamento entre os personagens 

que interagem durante esta parte do texto, Sr. Cosme e D. Damiana, é um tratamento de 

respeito e por isso a forma de tratamento é o pronome “vós”. 

 No segundo par de CME, “ficar alegre” e “alegrar-se”, foram registrados um 

número pequeno de tokens, total de seis registros no corpus do século XIX. O número 

de ocorrências com o type “ficar alegre” foi pequeno em todos os dados do corpus dos 

séculos analisados, mas a construção verbal com o verbo “alegrar-se” foi registrada em 

um grande número de ocorrências nos séculos anteriores, o que não se repetiu no século 

XIX. Apenas foram encontradas duas ocorrências com a CME verbal e a CME 

predicativa foi usada em quatro ocorrências, superando os tokens da construção verbal. 

Conforme a pesquisa realizada até o século XVIII, o verbo “alegrar-se” era o que mais 

obtinha registros entre todas as CME, mas no século XIX, o verbo “alegrar-se” perdeu 

seu espaço diante das outras CME verbais.  

 Foi computado um número maior de ocorrências da CME predicativa “ficar 

espantado” que o de sua equivalente verbal “espantar-se”.  A construção predicativa, 

que quase não foi encontrada nos dados dos séculos XVII e XVIII, apresentou 14 

ocorrências no século XIX.  No século XVII foi registrada uma ocorrência e no século 

XVIII não foram registradas ocorrências, no século XIX foram computadas 14 

ocorrências que representam 21,9% de todas as CME predicativas do século. Foram 

analisadas sete ocorrências da construção verbal “espantar-se”, este número é inferior às  

ocorrências de sua equivalente predicativa. Esta preferência pelo type predicativo 

também foi visualizada no século XIV. 

 Da construção predicativa “ficar triste” foram observadas 16 ocorrências no 

século XIX, número mais alto de ocorrências com essa construção entre todos os 

séculos analisados. A construção verbal “entristecer-se” apresentou quatro ocorrências. 

No século XIX, “ficar triste” e “entristecer-se” correspondem a 19,2% de todas as CME 



78 
 

registradas. A seguir, analisaremos o par de CME “ficar satisfeito” e “satisfazer-se” que 

somente não apresentou ocorrências no corpus analisado durante os séculos do período 

arcaico. 

 No período moderno, a construção predicativa “ficar satisfeito” apresentou 

maior número de ocorrências que sua correspondente verbal apenas no século XVI. 

Posteriormente, o type verbal “satisfazer-se” foi o destaque deste par de CME. No 

século XIX, a CME verbal foi encontrada em oito ocorrências e foi a segunda mais 

selecionada do corpus, a construção predicativa “ficar satisfeito” foi encontrada em 

doze ocorrências que correspondem a 18,8% das CME predicativas do século XIX. De 

acordo com os dados que selecionamos através do “Corpus do Português”, observamos 

que no último século do período moderno, as CME predicativas apresentam mais tokens 

que as construções verbais. 

 

4.4. Conclusão. 

 

Neste capítulo pudemos compreender melhor como foi o processo de formação 

das construções predicativas na língua portuguesa, ao observar o perfil dos verbos 

“ficar” e “quedar”. Desde o período arcaico, o verbo “ficar” contava com um número 

mais amplo de significados e era mais selecionado que o verbo “quedar”. A preferência 

pelo verbo “ficar” que se expandia na língua portuguesa, com novos usos e conotações, 

foi aumentando a distância entre “ficar” e “quedar”. Os usos de “quedar” que já eram 

reduzidos passaram a ser cada vez mais restritos na língua, até o momento que deixou 

de ser usado, pois o verbo “ficar” acabou por preencher todas as lacunas que poderiam 

ter sido deixadas por “quedar”.  

Observamos que o uso das construções predicativas foi maior que o uso das 

construções verbais na língua portuguesa no século XIX. Esta tendência se reflete no 

português contemporâneo que seleciona com maior frequência as CME predicativas, 

como menciona Correa (2007) em sua pesquisa
30

. Tessyer (2004) cita que durante o 

século XIX escritores brasileiros fizeram uso de algumas inovações estilísticas e que, 

por isso, foram criticados por críticos portugueses que não aprovavam essa 

                                                           
30

 Vale ressaltar que a diferença entre o uso de predicativas e verbais no português não é uma diferença 

muito grande, as CME verbais são usadas em menor proporção que as predicativas, mas no espanhol a 

diferença entre o uso das verbais e predicativas é muito grande. 
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originalidade. Provavelmente, foi nesse contexto de divisão que as construções 

predicativas passaram a ser as mais usadas em relação às construções verbais. 

Verificamos ainda que, entre os séculos XIV e XVIII, os cinco types verbais 

pesquisados apresentavam um número maior de ocorrências que os cinco types 

predicativos. O número de ocorrências do type “alegrar-se” é bem expressivo nos 

corpora de todos os séculos, exceto no século XIX em que somente há duas ocorrências 

da construção verbal que correspondem a somente 5% das ocorrências de construções 

verbais dos dados da nossa pesquisa para o século.  

Também encontramos muitas ocorrências do type verbal “admirar-se” no 

período moderno e do type “espantar-se” no período arcaico. As construções com 

verbos na terceira pessoa do singular são mais frequentes tanto para as CME verbais, 

como para as CME predicativas. Os tempos passados são os mais selecionados para 

expressar a ME. Os types predicativos mais selecionados em língua portuguesa, 

segundo os nossos corpora, são “ficar admirado” no período moderno e “ficar 

espantado” no período arcaico. 

No próximo capítulo, apresentaremos a mudança de estado na língua espanhola, 

descreveremos o processo de formação da CME predicativa no espanhol e analisaremos 

igualmente os dez types de CME correspondentes nos períodos arcaico e moderno. 
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5 

A Mudança de Estado na língua espanhola 

 

5.1. Introdução.  

 

 Este capítulo se dedica, inicialmente, a apresentar os resultados obtidos através 

de uma análise diacrônica das CME na língua espanhola. Em seguida, analisaremos e 

discutiremos as ocorrências registradas nos corpora. Primeiramente, descrevemos e 

analisamos os dados referentes aos verbos “ficar” e “quedar(se)” na língua espanhola. 

Depois, organizamos e dividimos os resultados em dois grupos separados em períodos: 

arcaico e moderno. Estes períodos foram subdivididos em séculos, observando as 

características das CME predicativas [quedar + adjetivo] e de suas CME verbais 

equivalentes. 

 Na análise feita a partir dos dados da nossa amostra, observamos que para 

expressar a ME as construções verbais são mais usadas que as construções predicativas. 

Verificamos que as CME verbais tendem a ser mais usadas na terceira pessoa do 

singular, salvo no século XIX em que a primeira pessoa do singular foi a mais 

selecionada. Também identificamos o crescimento do type predicativo “quedar(se) 

satisfecho” durante o período moderno. Na conclusão deste capítulo, comentamos 

brevemente o perfil dos tipos de construções verbais e construções predicativas 

analisado em nossos dados do período arcaico e do período moderno. 

 

5.2. Resultados da pesquisa.  

 

 Nesta seção, faremos a exposição dos resultados da pesquisa que serão 

analisados na seção seguinte. Primeiramente apresentamos os dados obtidos no CORDE 

para os verbos “ficar” e “quedar(se)” na língua espanhola. Em seguida, descrevemos os 

dados obtidos para os cinco pares de CME na língua espanhola entre os séculos XIV e 

XIX.  Numa pesquisa preliminar obtivemos quase mil ocorrências para os types verbais 

e predicativos, porém selecionamos os textos para nosso corpus com maior número de 

palavras e com maior número de CME. 

Restringimos a pesquisa com o verbo “ficar” a sua forma nominal do infinitivo. 

O verbo arcaico “facer”, “fazer” em português, possui muitas ocorrências no pretérito 
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perfeito simples e seu radical é o mesmo que “ficar” [fic-], acreditamos que seria pouco 

oportuno uma busca com o verbo “ficar” em tempos verbais, pois não obtivemos 

nenhuma ocorrência do radical [fiq-] usado para a primeira pessoa do singular do 

pretérito perfeito simples, entre outras.  Foram registradas 33 ocorrências do verbo entre 

os séculos XIII e XVII. No século XIII, foram encontradas 23 ocorrências, que 

equivalem a 69,7% de todas as ocorrências do verbo “ficar” na nossa amostra. Nos 

séculos XIV, XVI e XVII, foram encontradas duas ocorrências em cada século, 

totalizando por século 6,1% dos dados. No século XV, foram registradas quatro 

ocorrências com “ficar” que equivalem a 12,1% dos dados.  

Por outro lado, adotamos o mesmo procedimento com o verbo “quedar(se)”, 

neste primeiro momento, somente o pesquisamos em sua forma infinitiva. O número de 

ocorrências com o infinitivo verbal cresceu consideravelmente entre os séculos XIII e 

XIX. De acordo os dados obtidos na nossa pesquisa, as primeiras ocorrências com 

“quedar(se)” são no século XIII: 124 ocorrências em 39 documentos. No século XIV o 

verbo “quedar(se)” aparece em 155 ocorrências em 57 documentos. No século XV há 

965 ocorrências em 266 documentos e no século XVI o número de ocorrências é bem 

elevado: 3866 em 715 documentos. No século XVII, foram encontradas 3081 

ocorrências em 596 documentos. No século XVIII foram contabilizadas 967 ocorrências 

em 311 documentos. No último século analisado na nossa pesquisa foram computadas 

2058 ocorrências distribuídas por 554 documentos.  

Para uma melhor visualização dos dados expostos acima, fizemos um gráfico 

com a relação proporcional entre o número de ocorrências com o verbo “quedar(se)” 

em cada século e o número de documentos em que os tokens foram registrados: 

 

 

Gráfico 2: A presença do verbo “quedar(se)” no espanhol 
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Como o número de ocorrências era muito grande com o verbo “quedar(se)”, 

restringimos nossa análise a duas obras do período arcaico. As duas obras que 

apresentaram o maior número de ocorrências do verbo quedar(se) entre os séculos XIII 

e XV foram selecionadas e expostas na tabela abaixo. A primeira obra, Libro del 

Caballero Cifar, foi escrita entre os anos 1300 e 1305, período que marca o fim do 

século XIII e o início do século XIV. A segunda obra, El baladro del sábio Merlín  com 

sus profecías, foi escrita entre os anos 1400 e 1498, entre o fim do século XIV e o fim 

do século XV.  

 

Obra Sigla Ano Autor Ocorrências de 

quedar(se) 

Libro del cavallero Cifar LCC 1300 -1305 Anônimo 19 

El baladro del sabio 

Merlín con sus profecías 

BSM 1400 - 1498 Anônimo 20 

Tabela 19: O uso de “quedar(se)” entre os séculos XIII e XV 

 

Depois de observar os resultados dos verbos “ficar” e “quedar(se)” na língua 

espanhola, nos encaminhamos para realizar a análise das CME encontradas no nosso 

corpus. Nossa pesquisa sobre as CME na língua espanhola se inicia no século XIV e 

transcorre até o século XIX. Durante este período foram registradas 647 ocorrências dos 

dez types de CME analisados. No período arcaico 70 ocorrências foram encontradas nos 

séculos XIV e XV. No século XIV foram computadas 27 ocorrências de CME entre 

construções verbais e predicativas. No século XV, o número de ocorrências foi 

ligeiramente mais elevado, foram contabilizados 43 registros de CME verbais e 

predicativas.  

Devido ao aumento da produção literária em língua espanhola a partir do século 

XVI, o número de ocorrências da nossa amostra no período moderno é muito superior 

ao mesmo número no período arcaico. As 577 ocorrências dos dez types de CME 

verbais e predicativas do período moderno foram divididas em 156 ocorrências no 

século XVI, em 179 ocorrências no século XVII, em 58 ocorrências no século XVIII e 

184 ocorrências no século XIX. O número reduzido de registros de CME no século 

XVIII se justifica pelo fato de o CORDE não dispor de muitos dados para a consulta 

neste período, como já mencionamos anteriormente. 

Para uma melhor compreensão das CME na língua espanhola, utilizamos tabelas 

para expor com mais clareza e objetividade os dados. Em seguida, apresentamos estas 
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tabelas com os dados de todas as CME verbais e predicativas de língua espanhola 

analisadas no nosso trabalho nos séculos que correspondem aos períodos arcaico e 

moderno. Posteriormente, faremos um breve comentário de cada tabela. 

Tabela 20: As CME no século XIV. 

 

A tabela 20 apresenta a situação das CME no século XIV de acordo com o 

corpus já mencionado. As construções verbais aparecem em 85,2% de todas as 

ocorrências das CME, já as construções predicativas estão presentes em 14,8% de todas 

as construções do século. Quanto aos pontos relevantes, vale ressaltar que o primeiro 

par de CME, “admirarse” e “quedar(se) admirado” não apresentou nenhuma ocorrência 

e que o terceiro par de CME, “espantarse” e “quedar(se) espantado”, registrou o maior 

número de CME: 16 ocorrências, que correspondem a 59,2% dos dados. Também foi 

observado que a construção predicativa “quedar(se) alegre” não apresentou nenhum 

registro no corpus do século XIV. 

Tabela 21: As CME no século XV. 

 

 O comportamento das CME no século XV está representado na tabela acima. 

Foram encontradas 43 ocorrências entre construções verbais e predicativas no corpus 

analisado. As construções verbais representam 81,4% e as construções predicativas 

Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

0 5/23 

21,7% 

14/23 

60,9% 

3/23 

13% 

1/23 

4,3% 

23/27 

85,2% 

CME 

predicativas 

0 0 2/4 

50% 

2/4 

50% 

0 4/27 

14,8% 

TOTAL 0 5/27 

18,5% 

16/27 

59,2% 

5/27 

18,5% 

1/27 

3,7% 

27 

Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

0 15/35 

42,9% 

14/35 

40% 

2/35 

5,7% 

4/35 

11,4% 

35/43 

81,4% 

CME 

predicativas 

0 3/8 

37,5% 

4/8 

50% 

0 1/8 

12,5% 

8/43 

18,6% 

 

TOTAL 0 18/43 

41,9% 

18/43 

41,9% 

2/43 

4,7% 

5/43 

11,6% 

43 
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correspondem a 18,6% das CME registradas no século XV. Assim como no século XIV, 

não foi registrado nenhuma ocorrência do primeiro par de CME, “admirarse” e 

“quedar(se) admirado”. O segundo e o terceiro par de CME apresentam o mesmo 

número de ocorrências nos dados pertencentes a este século: 18 ocorrências que 

correspondem a 41,9% cada par. 

Tabela 22: As CME no século XVI. 

 

 A partir do século XVI, há um aumento considerável no número de ocorrências 

de CME na nossa amostra da língua espanhola. As CME verbais correspondem a 82,7% 

de todas as construções encontradas no corpus do século XVI e as CME predicativas 

representam apenas 17,3%. Observamos uma queda no uso das construções predicativas 

em relação ao século anterior. Assim como constatado nos dois séculos anteriores, o par 

de CME, “espantarse” e “quedar(se) espantado”, manteve-se como primeira opção 

entre as CME, com 52,6% das ocorrências. Pela primeira vez, há o registro do par 

“admirarse” e “quedar(se) admirado” no corpus: um dado importante é que as 

construções predicativas superam as construções verbais. 

 

Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

52/142 

36,6% 

52/142 

36,6% 

20/142 

14,1% 

8/142 

5,6% 

10/142 

7% 

142/179 

79,3% 

CME 

predicativas 

15/37 

40,5% 

0 4/37 

10,8% 

4/37 

10,8% 

14/37 

37,8% 

37/179 

20,7% 

TOTAL 67/179 

37,4% 

52/179 

29,1% 

24/179 

13,4% 

12/179 

6,7% 

24/179 

13,4% 

179 

Tabela 23: As CME no século XVII. 

 

Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

3/129 

2,3% 

50/129 

38,8% 

67/129 

51,9% 

3/129 

2,3% 

6/129 

4,7% 

129/156 

82,7% 

CME 

predicativas 

5/27 

18,5% 

1/27 

3,7% 

15/27 

55,6% 

0 6/27 

22,2% 

27/156 

17,3% 

TOTAL 8/156 

5,1% 

51/156 

32,7% 

82/156 

52,6% 

3/156 

1,9% 

12/156 

7,7% 

156 
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Na tabela acima, apresentamos as ocorrências de CME no século XVII. O fato 

de maior relevância é o crescimento do uso do primeiro par de CME “admirarse” e 

“quedar(se) admirado” que passa a ser encontrado com o maior número de ocorrências 

no corpus do século. Outro fato de grande importância é a diminuição do uso do 

terceiro par de CME, “espantarse” e “quedar(se) espantado”, que nos séculos anteriores 

foi registrado com grande número de ocorrências entre os cinco pares de CME 

analisados. A construção predicativa “quedar(se) alegre” não foi encontrada no corpus 

deste século, porém sua equivalente verbal registrou 52 ocorrências, o que corresponde 

a 36,6% das CME verbais e 29,1% de todas as CME da nossa pesquisa no século XVII. 

 

 

Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

20/48 

41,7% 

25/48 

52,1% 

0 2/48 

4,2% 

1/48 

2,1% 

48/58 

82,8% 

CME 

predicativas 

3/10 

30% 

0 0 0 7/10 

70% 

10/58 

17,2% 

TOTAL 23/58 

39,7% 

25/58 

43,1% 

0 2/58 

3,4% 

8/58 

13,8% 

58 

Tabela 24: As CME no século XVIII. 

 

 

A tabela 24 mostra a situação das CME no século XVIII no corpus analisado. 

Apesar do número limitado de construções, observamos que o percentual de 

construções verbais e predicativas é muito semelhante ao registrado no século XVI que 

exibiu quase o triplo de ocorrências. As construções verbais equivalem a 82,8% e as 

construções predicativas correspondem a 17,2% das ocorrências de CME do século 

XVIII. Neste século, não há ocorrências com o terceiro par de CME, “espantarse” e 

“quedar(se) espantado”, que apresentou um percentual alto de ocorrências entre os 

séculos XIV e XVI. A construção predicativa “quedar(se) alegre” não foi registrada no 

corpus analisado, mas com a sua correspondente verbal, “alegrarse”, foram computadas 

25 ocorrências que equivalem a 52,1 % das construções verbais e 43,1% de todas as 

CME analisadas no corpus do século XVIII. 
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Pares de 

CME 

Admirarse 

x 

Quedar(se) 

admirado 

Alegrarse 

x 

Quedar(se) 

alegre 

Espantarse 

x 

Quedar(se) 

espantado 

Entristecerse 

x 

Quedar(se) 

triste 

Satisfacerse 

x 

Quedar(se) 

satisfecho 

TOTAL 

CME 

verbais 

16/169 

9,5% 

122/169 

72,2% 

21/169 

12,4% 

5/169 

3% 

5/169 

3% 

169/184 

91,8% 

CME 

predicativas 

0 0 0 6/15 

40% 

9/15 

60% 

15/184 

8,2% 

TOTAL 16/184 

8,7% 

122/184 

66,3% 

21/184 

11,4% 

11/184 

6% 

14/184 

7,6% 

184 

Tabela 25: As CME século XIX. 

 

A tabela 25 expõe os dados das CME no último século do período moderno. 

Notamos que as CME verbais correspondem a 91,8% das ocorrências do século XIX e 

as construções predicativas a somente 8,2% de todas as CME contabilizadas no século. 

Há uma preferência pelo uso das CME verbais, o que pode ser comprovado pela 

ausência de ocorrências de três construções predicativas no recorte da pesquisa: 

“quedar(se) admirado”, “quedar(se) alegre” e “quedar(se) espantado”. O crescimento 

gradativo do uso da construção verbal “alegrarse” em relação aos séculos anteriores 

está claramente exposto através do número de ocorrências da CME verbal neste século. 

As construções verbais com “alegrarse” foram encontradas em 66,3% de todo o corpus 

do século XIX, o que destaca a preferência por essa CME verbal. 

Na seção seguinte propomos uma discussão dos resultados que expusemos nessa 

seção da pesquisa. 

 

5.3. Discussão.  

 

Na seção 5.3, retomamos os resultados apresentados anteriormente para 

analisarmos e comentarmos os resultados representados na seção anterior. Essa 

discussão teórica não se restringe ao uso das CME, mas também abarca o 

comportamento do verbo “quedar(se)”, responsável por expressar a ME nas CME 

predicativas do nosso trabalho. Acompanhamos também o perfil do verbo “ficar” na 

língua espanhola e seus usos em dados obtidos entre os séculos XIII e XVII. Por último, 

realizamos a análise das CME verbais e predicativas durante os séculos XIV e XV, 

período arcaico, e entre os séculos XVI e XIX, período moderno. 
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5.3.1. O comportamento dos verbos “ficar” e “quedar(se)” na língua espanhola. 

 

Quando se analisa o perfil dos verbos “ficar” e “quedar(se)”, principalmente no 

período arcaico, compreendemos melhor o uso das CME na língua espanhola. 

Inicialmente, o verbo “ficar” era conhecido como verbo de língua portuguesa, mas 

obtivemos registros do uso deste infinitivo verbal no espanhol. A presença de 

“quedar(se)” na língua espanhola não está restrita às CME predicativas, como veremos 

adiante. 

 

 5.3.1.1. O verbo “ficar”.  

 

Corominas & Pascual (1985) comentam que o verbo “ficar” existia tanto na 

língua portuguesa como na língua espanhola. O uso do verbo “ficar” era alternado ao 

uso de “fincar” e não havia distinção entre eles na língua espanhola, somente o 

português e galego faziam essa distinção, segundo os autores. Basseto (2005) reforça 

que a língua espanhola
31

 recebeu influência do adstrato basco que levou a aspiração do 

fonema [f] inicial em muitas palavras e seu grafema “f” passou a ser escrito como “h”. 

Ainda segundo o autor, posteriormente o fonema aspirado deixou de ser realizado 

foneticamente, mas continuou representado graficamente por “h”. 

 Dessa forma, o verbo “fincar” que era resquício da forma culta latina “figere” e 

da forma corrente “fingicare” foi substituído definitivamente pela forma “hincar”, 

utilizada até os dias atuais no espanhol. O uso do verbo “ficar” foi limitado à língua 

portuguesa, já que as duas línguas fizeram caminhos diferentes para seu uso, enquanto o 

português passou a utilizá-lo com novas funções, além das funções que já existiam para 

o verbo latino, o espanhol o restringiu ao sentido de “cravar”, o substituiu pelo verbo 

“fincar” e, posteriormente, pelo verbo “hincar”.  

Isto fez com que o verbo “ficar” fosse usado somente na língua portuguesa e que 

os falantes de espanhol selecionassem outro verbo que pudesse ser usado com a noção 

de “permanecer” como o verbo “ficar”, por isso, o verbo “quedar(se)” que já detinha 

noção de permanência, passou a ocupar o espaço que tinha estava vazio. Ao fazer uma 

busca do verbo “ficar” na língua espanhola no CORDE, observamos a ausência de 

exemplos com o verbo nos séculos XVIII e XIX.  Para obter dados do verbo “ficar” na 

                                                           
31

 Quando mencionamos o termo “língua espanhola” no nosso trabalho estamos nos referindo à língua 

formada na região de Castela, na Espanha, denominada “castelhano”.  
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língua espanhola no período em que não foi registrado no corpus, realizamos uma 

pesquisa aos dicionários da Real Academia Española (RAE).  

No dicionário da Real Academia Española organizado no século XVIII, no ano 

de 1732, encontramos o verbete: “ficar” como sinônimo de “jugar”, traduzimos como 

“jogar” e “brincar”. Esta aplicação do verbo “ficar” na língua espanhola difere 

totalmente das aplicações do verbo “ficar” na língua portuguesa e observamos que este 

significado do verbo “ficar” também estava presente em dicionários do século XIX. 

Este verbo “ficar” é representado etimologicamente como verbo de origem germânica, 

isto evidencia que a partir do século XVIII o verbo “ficar” na língua espanhola não é o 

mesmo verbo “ficar” encontrado nos séculos anteriores que tem sua origem na forma 

latina “fingicare”.  

Na edição de 1732 do dicionário da RAE, também encontramos o substantivo 

“ficante” que é derivado do verbo “ficar” de origem etimológica germânica. A definição 

do substantivo é a palavra “jugador”, “jogador” em português, o que sugere o 

desaparecimento do verbo “ficar” de origem latina na língua espanhola a partir do 

século XVIII
32

. Desse modo, o uso do verbo “ficar” de origem latina se limita à língua 

portuguesa que entre outras aplicações é conhecido como verbo que expressa as CME 

predicativas no português. Apresentamos seis sentenças com o verbo “ficar” entre os 

séculos XIII e XVII e, em seguida, analisamos o uso do verbo na língua espanhola. 

 

(1) “E estonce deuen todos ficar los inoios”
33

 

(2) “Los otros dizien que mas ualdrie ficar. ca les semeiaua buena la tierra.”
34

 

(3) “quebrantar el gelo, que era gelado Ebro, et en ficar estacas et en itar piedra”
35

  

(4) “seades tenidas e obligadas de fazer et de ficar en vna de las dichas heredades”
36

 

(5) “del un baluarte al otro y que venga el través a ficar (como dizen los ingenieros)”
37

 

(6) “Replicó el portugués: - Boto a Dios de no ficar en cas de ome tan goloso.”
38

 

 

                                                           
32

 Não podemos afirmar categoricamente que houve o desaparecimento do verbo “ficar” de origem latina 

na língua espanhola no século XVIII porque nossa pesquisa faz somente um recorte linguístico dos 

aspectos que circundam a expressão da ME no espanhol durante os séculos que nos propomos a analisar. 
33

 Extraído de: Primeira Partida, Alfonso X, 1256-1263. 
34

 Extraído de: Estoria de Espanna que fizo el muy noble rey don Alfonsso, Alfonso X, 1270. 
35

 Extraído de: Cuentas de la bailía de Tudela, Anônimo, 1388. 
36

 Extraído de: Donación de heredad, Anônimo, 1442. 
37

 Extraído de: Teórica y práctica de guerra, Bernardino de Mendoza, 1595 
38

 Extraído de: Cuentos muy mal escritos, Juan de Arguijo, 1622. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012152251765.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+con+Autor+%7bI%7dAlfonso+X%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dESPAÑA+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=20&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012152251765.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+con+Autor+%7bI%7dAlfonso+X%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dESPAÑA+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto20
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012153550483.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1401%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012154732640.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012155813218.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012160347249.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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O exemplo (1) evidencia a presença de “ficar” no século XIII, no texto de 

Alfonso X. A expressão “ficar los inoios” quer dizer “fincar os joelhos” e é muito 

corrente nos textos analisados do período arcaico, tanto no espanhol quanto no 

português. A expressão do exemplo (1) é encontrada em cinco ocorrências, das 23 

registradas no século XIII. O exemplo (2), também do século XIII, apresenta uma 

entrada em que o verbo “ficar” manifesta a ideia de permanência, não mantida por esse 

verbo no espanhol moderno. No exemplo (3) do século XIV, observamos novamente o 

verbo destacado empregado como “fincar” e “cravar”. 

Já em (4), referente ao século XV, interpretamos que o verbo “ficar”, que está 

acompanhado da preposição “en” pode ser substituído por “permanecer”. O exemplo (5) 

corresponde ao século XVI e o verbo “ficar” volta a aparecer com o sentido de “fincar”. 

No último exemplo, encontrado no século XVII, observamos o verbo “ficar” como uma 

aplicação muito corrente na língua portuguesa: “ficar en cas”, que quer dizer “ficar em 

casa”. O verbo “ficar” está acompanhado da preposição “en”, como em (4), a grande 

diferença está na circunstância em que aparece. O exemplo (6) mostra a fala de um 

personagem português e isso justifica o uso de “ficar” com a ideia de permanência. 

 

(7) “& otrossi deuen ficar saluos los derechos de so sennor & de su mugier”
39

  

 

 O exemplo (7) mostra a única entrada do verbo “ficar” com um uso semelhante 

ao que encontramos nas CME de língua portuguesa: “ficar + adjetivo/predicativo”. O 

exemplo foi retirado de uma obra do século XIII e nesse dado do nosso corpus 

observamos que entre as atribuições do verbo “ficar” no espanhol, até era possível 

expressar a ME com “ficar”, mas essa função do verbo “ficar” não era a mais 

selecionada. A expressão “ficar salvos” poderia ser substituída por uma construção 

verbal com o verbo “salvarse”, mas a CME predicativa com o verbo “ficar” foi a 

selecionada, neste contexto, em relação à CME verbal. O exemplo (7) é um dado 

isolado da nossa pesquisa, mas é importante para analisar o uso de “ficar” no espanhol 

que também poderia ser usado em CME predicativas. 

 Esta CME predicativa com o verbo “ficar” no espanhol foi registrada no século 

XIII. Nesse momento, o português e o espanhol estavam sofrendo muitos processos de 

mudança e o uso vocabular nas duas línguas estava sempre sofrendo alterações. 

                                                           
39

 Idem a nota 12. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=16&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/015/C000O11022012152251765.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+ficar%7b|I%7d,+con+Autor+%7bI%7dAlfonso+X%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dESPAÑA+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto16
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Sabemos que uma ocorrência equivale a apenas 3% das 33 ocorrências computadas no 

corpus do verbo “ficar” no espanhol. O maior número de ocorrências com “ficar” foi 

justamente no século XIII, mas este registro é único e não é determinante para pensar na 

possibilidade de o verbo “ficar” ser o responsável pela expressão da ME em construções 

predicativas também no espanhol. No entanto, este verbo não se estabeleceu na língua, 

segundo nossa pesquisa, e, provavelmente, o verbo “quedar(se)” passou a ocupar este 

espaço no espanhol. 

 

5.3.1.2. O verbo “quedar(se)”. 

 

Corominas & Pascual (1985) afirmam que o verbo “ficar” não conseguiu se 

firmar e caiu em desuso no espanhol. Desse modo, outro verbo teve que ocupar a lacuna 

que não foi tão explorada por “ficar”. Segundo os autores, “quedar(se)” foi a opção 

escolhida para expressar a noção de permanência deixada por “ficar”. O verbo “quedar” 

chegou ao espanhol da mesma forma que na língua portuguesa, originou-se no verbo 

latino quietare com o significado de “acalmar-se” e “aquietar-se”. 

 Em Covarrubias (1611) o verbo “quedar” significava “deixar em paz”, “dar 

descanso” e “manter quieto”. Do verbo originou-se o adjetivo “quedo” que foi 

substituído por “quieto” no português e no espanhol, como já mencionamos. O verbo 

“quedar” se manteve por algum tempo na língua portuguesa, como acompanhamos no 

capítulo anterior, e não perdeu seu espaço na língua espanhola, mas sim recebeu novos 

significados e sentidos. No entanto, a forma “quedo”, que possui a mesma origem do 

verbo “quedar”, passou a ser escrita como “quieto” depois de um período de volta às 

formas latinas durante Renascimento humanista, como afirma Tessyer (2004:82-87). 

No gráfico 2 (página 75) observamos o aumento do uso do verbo “quedar(se)” 

ao longo dos séculos. No entanto, este aumento não pode ser relacionado unicamente ao 

uso de CME predicativas na língua espanhola. Seria prematuro afirmar que durante os 

séculos XVI e XVII, período identificado como Século de Ouro, os autores de língua 

espanhola passaram a utilizar mais as CME predicativas, pois o verbo “quedar(se)” não 

se restringe à expressão da mudança de estado no espanhol. 

 Entretanto, podemos salientar que houve um aumento considerável no uso de 

“quedar(se)” no Século de Ouro nos nossos dados e que isto poderia ser provocado pelo 

novo uso do verbo “quedar(se)” na língua. Também observamos no gráfico a 

diminuição no uso de “quedar(se)” no corpus durante o século XVIII e a ascensão no 
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uso da forma infinitiva no século XIX. Como já mencionado, optamos por analisar o 

verbo “quedar(se)” na língua espanhola em sua forma infinitiva em duas obras do 

período arcaico, portanto nossa pesquisa é apenas um recorte linguístico do que era 

realizado no período. 

Neste momento nos ocupamos em descrever e analisar o comportamento do 

infinitivo do verbo “quedar(se)” em duas obras: Libro del Caballero Cifar (LCC), 

séculos XIV e XV, El baladro del sabio Merlín con sus profecías (BSM), século XV. 

No decorrer deste capítulo, estas mesmas obras serão analisadas quanto ao uso das 

CME predicativas, ou seja, o verbo “quedar(se)” acompanhado de um adjetivo que será 

analisado em outras formas e não apenas na forma nominal como estamos analisando 

agora. Abaixo expomos e analisamos algumas sentenças retiradas das duas obras 

selecionadas do período arcaico para identificarmos o perfil de “quedar(se)” durante 

este primeiro período histórico analisado no nosso trabalho.  

 

(8) “que me feristes, yo vos perdono; & si quisierdes quedar aquí en esta tierra, 

heredarvos he yo muy bien” (LCC) 

(9) “Dígooslo porque quiero aquí quedar en días de mi vida” (BSM)  

(10) “sufra, pues le plugo de fablar en ello; pero deve quedar envergonçada, si buen 

entendimiento tiene para ” (LCC) 

(11)  “- Señora -dixo el Conde-, no puede quedar desamparado” (LCC) 

(12) “- Vuestro padre embía por vos. ¿Querés ir o quedar? - Señor -dixo ella” (BSM) 

 

 O exemplo (8) apresenta o verbo “quedar(se)” com a aplicação mais recorrente 

no corpus analisado: verbo “quedar” acompanhado de um localizador. Em (8), o 

localizador é o advérbio de lugar “aquí”, mas também foram observadas ocorrências 

com os advérbios: “acá”, “allí” e “ca”. No corpus, são 15 ocorrências de “quedar” 

acompanhado de localizador em posição posterior ao verbo, como em (8), mas também 

é possível encontrar o localizador em posição anterior a “quedar”, como em (9). Nos 

dois exemplos, nota-se claramente que “quedar” funciona com a ideia de permanência 

em algum lugar.  

 Nos exemplos (10) e (11), “quedar” está acompanhado dos adjetivos 

“envergonçada” e “desamparado”, respectivamente. O verbo “quedar” acrescido de 

adjetivo apresenta a ideia de permanência e seu caráter durativo que é próprio das CME 

predicativas no espanhol com o verbo “quedar(se)” também pode ser notado. Desse 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=24&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012162535421.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+quedar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto24
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=57&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012164144202.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+quedar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto57
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=38&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012162535421.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+quedar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto38
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=42&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012162535421.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+quedar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1201-1300%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto42
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=53&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/016/C000O11022012164144202.912.908&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+quedar%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto53
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modo, as construções de “quedar” seguido dos adjetivos “envergonçada” e 

“desamparado” são CME dos séculos XIII e XIV, as primeiras CME de língua 

espanhola que analisamos na nossa pesquisa. Em (12), “quedar” aparece como verbo 

oposto ao verbo “ir” o que também demonstra sua noção de permanência. 

  As duas CME predicativas registradas com “quedar” no texto do fim do século 

XIII e início do século XIV na língua espanhola mostram a preferência pelo uso do 

verbo “quedar” em oposição a “ficar”. Em Libro del Caballero Cifar (LCC), 

registramos duas ocorrências de CME predicativas com o verbo “quedar”, também no 

período arcaico, mais especificamente em meados do século XIII, somente encontramos 

uma ocorrência do verbo “ficar” usado em CME predicativa em todos os textos 

investigados.  

Como observamos na seção anterior, o verbo “ficar” forma com o adjetivo “saluos”, 

a única CME predicativa com “ficar” no espanhol. Enquanto o verbo “quedar(se)” 

passa a ser usado cada vez com maior frequência para expressar a ME na língua 

espanhola, de acordo com os dados do nosso corpus. Na seção seguinte, analisaremos o 

comportamento de dez CME: cinco types de CME predicativas com o verbo 

“quedar(se)” e seus cinco types equivalentes verbais na língua espanhola entre os 

séculos XIV e XIX. 

 

5.3.2. Análise das CME na língua espanhola.  

 

Nesta parte do capítulo analisaremos os cinco pares de CME na língua espanhola 

nos períodos arcaico e moderno dentro do corpus selecionado. As construções verbais: 

“admirarse”, “alegrarse”, “espantarse”, “entristecerse” e “satisfacerse” foram 

analisadas durante seis séculos, assim como as cinco cópulas: “quedar(se)” + adjetivo.  

As CME predicativas são formadas por adjetivos que ocupam a função sintática 

de predicativos e compõem a CME predicativa junto ao verbo “quedar(se)”. Os 

adjetivos “alegre(s)”, “espantado/a(s)”, “triste(s)” e “satisfecho/a(s)” aparecem em 

posição posposta ao verbo “quedar(se)” nas CME predicativas da língua espanhola. 

Todos estes adjetivos formam CME psicológicas que se opõem as CME físicas, como 

por exemplo, “quedar(se) enfermo”, traduz-se “ficar doente”.  

Os verbos “alegrarse”, “espantarse” e “admirarse” são regulares em todos os 

tempos e modos verbais, ou seja, não apresentam qualquer tipo de alteração morfológica 

em seu radical quando conjugados. O verbo “entristecerse” sofre uma alteração 
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morfológica em seu radical na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e 

esta alteração prossegue no presente do subjuntivo, em todas as pessoas verbais, 

consequentemente no imperativo negativo e em algumas pessoas verbais do imperativo 

afirmativo.  

O verbo “satisfacerse” pertence à segunda conjugação e também apresenta 

inúmeras irregularidades em sua estrutura. Este verbo deriva-se do verbo “hacer”, que 

significa “fazer”, verbo extremamente irregular na língua espanhola. Para compreender 

as irregularidades morfológicas de “satisfacerse”, representamos na tabela abaixo a 

conjugação da primeira pessoa do singular no presente do indicativo, no pretérito 

perfeito simples e no futuro, todos no modo indicativo. 

 

Tempos do Indicativo Presente  Pretérito perfeito simples Futuro 

1ª. pessoa do singular de 

“satisfacerse” 

me satisfago me satisfice me satisfaré 

Tabela 26: As irregularidades de “satisfacerse” 

 

 Não podemos afirmar que a irregularidade do verbo “satisfacerse” influencia na 

preferência pela construção predicativa “quedar(se) satisfecho/a(s)”. Correa (2007) 

assinala que não só a construção predicativa “quedar(se) satisfecho” foi registrada em 

grandes proporções na língua espanhola atual, a construção predicativa “quedar(se) 

impresionado/a(s)” também registrou muitos registros na análise feita pelo autor. O 

verbo “impresionarse” não é irregular como “satisfacerse”, mas também não foi a 

primeira opção para expressar a ME. Ou seja, o uso inferior do type verbal 

“satisfacerse” nos dados do nosso corpus, principalmente durante o período moderno, 

não se justifica por sua irregularidade morfológica, mas pela grande abrangência de seu 

oponente predicativo “quedar(se) satisfecho”.  

Isto significa que a estrutura morfológica irregular da construção verbal, neste 

caso o verbo “satisfacerse”, não é o fator determinante para que os indivíduos 

selecionem a construção predicativa “quedar(se) satisfecho”. Dessa maneira, a 

preferência pela construção predicativa “quedar(se) satisfecho” se justifica, 

principalmente, pelo caráter durativo presente apenas nas construções com o verbo 

“quedar(se)”. A CME verbal com o verbo “satisfacerse” tem caráter pontual, restando à 

construção predicativa a noção resultante da mudança de estado. 

Quanto aos adjetivos (particípios) que estão presente nas CME predicativas, 

podemos dividi-los em três tipos: a) regulares que apresentam desinências de gênero e 
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número; b) regulares que apresentam desinência de número, c) irregulares que 

apresentam desinências de gênero e número. Os adjetivos “espantado/a(s)” e 

“admirado/a(s)” fazem parte do primeiro grupo, são regulares, o gênero é determinado 

pela desinência masculina “-o” ou pela feminina “-a” e o plural é marcado com o 

morfema “-s”.  

Os adjetivos “triste(s)” e “alegre(s)” pertencem ao segundo grupo, não fazem 

distinção de gênero, o que é determinado pelo contexto, somente há diferenciação entre 

singular e plural através da desinência de plural “-s”. O último tipo se refere ao adjetivo 

“satisfecho/a(s)” que é morfologicamente irregular em relação ao verbo que é derivado  

(“satisfacerse”), mas apresenta desinência de número e de gênero. Observamos que a 

presença de CME predicativas com os adjetivos do segundo grupo no nosso corpus da 

língua espanhola foi muito pequena, como veremos mais a frente. 

Depois de fazermos algumas considerações sobre a expressão da ME e o 

comportamento das CME verbais e predicativas na língua espanhola, aprofundaremos a 

análise destas construções, primeiramente, no período arcaico, séculos XIV e XV e, em 

seguida, no período moderno, do século XVI ao século XIX.  

 

5.3.2.1. Período arcaico.  

   

Durante o período arcaico, foram encontradas 70 ocorrências de CME no corpus 

selecionado. Acompanhamos o comportamento das CME entre os séculos XIV e XV e 

representamos os resultados da pesquisa em duas tabelas localizadas na seção 5.3. A 

partir desse momento, iniciaremos a análise e a descrição das CME no período arcaico 

da nossa pesquisa, primeiramente, abordaremos as questões referentes ao século XIV e, 

em seguida, trataremos de mostrar o perfil das CME no século XV.  

 

5.3.2.1.1. As CME no século XIV. 

 

 Para iniciar esta análise, retomamos os resultados das CME na língua espanhola 

durante o século XIV. Foram computadas 27 ocorrências (tokens) de CME na língua 

espanhola no corpus. As quatro obras do século XIV analisadas foram: El baladro del 

sabio Merlín con sus profecias (BSM), Libro del cavallero Cifar (LCC), Barlaam e 

Josafat (manuscrito S) (BJO) e Libro de los exemplos por A. B. C. (LEX). A obra que 

forneceu mais ocorrências ao nosso corpus foi BSM com 13 ocorrências, por isso 
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analisaremos um número maior de ocorrências desta obra. Nos livros LCC e LEX, 

contabilizamos cinco ocorrências de CME em cada obra e em BJO foram observadas 

quatro ocorrências. 

 Neste século, encontramos seis types (tipos de construções) no corpus dentre os 

dez que nos propusemos a investigar. As construções verbais foram encontradas em 

maior número que as predicativas, foram analisados quatro tipos de construções verbais 

(“alegrarse”, “espantarse”, “entristecerse” e “satisfacerse”) e somente dois tipos de 

construções predicativas (“quedar(se) espantado” e “quedar(se) triste”). É importante 

ressaltar que as construções analisadas apresentam alterações morfológicas que variam 

de acordo com o tempo e o modo verbal e também a pessoa a qual se refere.  

As CME verbais contam também com a presença dos pronomes “me”, “te”, “se”, 

“nos”, “vos” e “se” 
40

. Elaboramos a tabela abaixo para mostrar as possibilidades de 

combinações entre pronome e verbo mais encontradas nas obras do século XIV. 

Lembramos que por uma questão metodológica estamos pesquisando apenas as 

construções em que os pronomes antecedem à CME verbal. 

 

Tabela 27: O uso dos pronomes nas CME verbais do século XIV. 

 

 A tabela 27 mostra que há preferência no uso das construções verbais na terceira 

pessoa do singular com o pronome “se”. Possivelmente, o gênero selecionado para a 

nossa pesquisa possa apresentar um número maior de construções nas terceiras pessoas 

do singular e plural. Todas as obras analisadas no nosso corpus do século XIV 

apresentam narrador de terceira pessoa, ou seja, o narrador não participa do relato, o que 

nos leva a crer que seja o motivo para que a incidência de construções com o pronome 

“se” seja maior, pois as outras pessoas verbais somente aparecem nos textos nos 

momentos de interação entre os personagens. 

                                                           
40

 Não há dados de construção predicativa com o verbo “quedarse” no século XIV, somente o verbo 

“quedar” foi encontrado. Encontramos a construção predicativa com pronomes reflexivos com maior 

regularidade a partir do século XIX, por isso não mencionamos a presença de pronomes com a construção 

predicativa no texto e também não fornecemos os dados nas tabelas. 

Pronomes Alegrarse Espantarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 1 0 0 0 1 

te 1 5 1 0 7 

se (3ª. p. sing.) 3 5 1 1 10 

nos 0 0 0 0 0 

vos 0 3 0 0 3 

se (3ª. p. plur.) 0 1 1 0 2 

TOTAL 5 14 3 1 23 
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Na seção 5.2, expomos a tabela 20 para mostrar a ausência de ocorrência para os 

types: “admirarse”, “quedar(se) admirado”, “quedar(se) alegre” e “quedar(se) 

satisfecho” no corpus deste século. Assim sendo, partiremos para as considerações a 

respeito dos seis types encontrados e já informados acima nas quatro obras investigadas. 

Nossa análise será realizada através da análise de sentenças pertencentes a cada type 

encontrado. 

 

(13) “E preguntole el rrey por que non se alegrava.” (LEX) 

 

 Em (13) observamos a construção com o verbo “alegrarse” na terceira pessoa do 

singular. A construção é antecedida por um advérbio de negação e o verbo que expressa 

a ME está conjugado num tempo passado: pretérito imperfeito do indicativo. Além 

desta construção com “se”, obtivemos no corpus outras duas construções com este 

mesmo pronome, em uma o verbo está conjugado no futuro do pretérito e na outra o 

verbo está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. As duas construções verbais 

com “alegrarse” restantes estão conjugadas no presente do indicativo com os pronomes 

“me” e “te”. Notamos que a CME com o verbo “alegrarse” apesar de registrar um 

número inferior de ocorrências que a construção verbal com o verbo “espantarse”, 

apresenta cinco tokens diferentes no século analisado. 

 

(14) “E la Reina quedó espantada por lo que Ulfín dixo” (BSM) 

(15) “E el niño le dixo: - ¿De qué vos espantáis?”(BSM) 

(16) “llegó Merlín e dixo al Rey: - No te espantes desta aventura, ca aína verás muchas 

más” (BSM) 

 

 Os exemplos (14), (15) e (16) pertencem ao conjunto de CME: “quedar(se) 

espantado” e “espantarse”. Em (14) destacamos a construção predicativa com o verbo 

“quedar” na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito simples acompanhado do 

adjetivo “espantada” no feminino singular, a outra ocorrência deste type somente se 

diferencia de (14) em relação ao gênero do adjetivo, mantendo a mesma conjugação 

verbal. Em (15) optamos por destacar a presença da construção na segunda pessoa do 

plural, pois este tipo de composição apareceu com muita frequência nos corpora dos 

séculos seguintes.  

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/019/C000O11022012194807857.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/018/C000O11022012181206865.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/019/C000O11022012194224141.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+vos+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=4&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/019/C000O11022012193546621.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+te+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto4
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É importante mencionar também que, no período arcaico, o pronome reflexivo 

para a segunda pessoa do plural ainda é “vos”. Como afirma Torrenz (2007), é somente 

no período moderno que este pronome sofrerá alterações fonéticas e passará a ter a 

forma atual do espanhol contemporâneo “os”. Em (16) destacamos uma construção mais 

frequente no corpus do século XIV, das seis ocorrências com o verbo “espantarse” na 

segunda pessoa do singular, duas não estavam conjugadas como (16) no imperativo 

negativo. Entre as construções de segunda pessoa do singular e do plural, consideramos 

a construção destacada no exemplo (15) uma construção mais marcada (mais restrita e 

menos usada) que a CME do exemplo (16). O número de ocorrências encontradas no 

corpus na segunda pessoa do singular, exemplo (16), é maior que as construções com a 

segunda pessoa do plural, exemplo (15). 

  

(17) “E la Emperatriz con sus dueñas y donzellas quedaron tristes & muy 

desconsoladas” (LCC) 

(18) “Pues asy es, ave fyuzia, mucho amado, e non te entristezcas” (BJO) 

 

 Nos exemplos (17) e (18) apresentamos o par de CME “quedar(se) triste” e 

“entristecerse”. Em (17) o adjetivo “tristes” concorda com o verbo “quedar” que está 

conjugado na terceira pessoa do plural no pretérito perfeito simples. A CME verbal 

“entristecerse” apresentou três ocorrências na pesquisa do século XIV, como 

observamos na tabela 20, sendo todas diferentes quanto às pessoas verbais. A 

irregularidade da CME verbal está muito bem representada no exemplo (18), o verbo 

“entristecerse” está conjugado no imperativo negativo, mesmo modo verbal do exemplo 

(16), o que aponta certa constância no uso de CME verbal na segunda pessoa do 

singular do imperativo negativo nos dados referentes ao século XIV.  

 

(19) “si no se satisfazía también a algunos deleites que la gula” (BSM) 

 

Por fim, analisamos a única ocorrência registrada da CME verbal “satisfacerse” 

no corpus século XIV. Em (19), o verbo “satisfacerse” está conjugado na terceira 

pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo e é antecedido por um advérbio 

de negação. Destacamos o verbo “alegrarse” em (13) em situação muito semelhante a 

“entristecerse” no exemplo (19). Observamos que os tempos e modos verbais em que 

encontramos as CME verbais e predicativas se repetem no século XIV e também 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/018/C000O11022012181526536.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+trist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/019/C000O11022012195339587.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+te+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012200055987.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1301-1400%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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verificamos que as construções verbais na terceira pessoa do singular são mais 

frequentes que nas outras pessoas verbais. 

 

5.3.2.1.2. As CME no século XV. 

 

No século XV observamos o comportamento das CME na língua espanhola em 

seis obras: Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos (CDR),  La 

corónica de Adramón (CAD), La Celestina (LCE), Traducción y glosas de la Eneida. 

Libros I-III (TGE), Traduccción de Lanzarote del Lago (TLL) e Amadís de Gaula, 

libros I y II (AGA). Foram contabilizadas 43 ocorrências de CME no corpus deste 

século que correspondem a 61,4% das ocorrências de todos os dados coletados no 

período arcaico. 

As CME predicativas aparecem com maior frequência no século XV que no 

século anterior. O resultado da pesquisa no século XV aponta que as construções 

predicativas abrangem 18,6% do corpus e as CME verbais estão presentes em 81,4% 

das ocorrências. Nas obras analisadas, foram registrados sete tipos de CME: quatro 

verbais, “alegrarse”, “espantarse”, “entristecerse” e “satisfacerse”, e três predicativas, 

“quedar(se) alegre”, “quedar(se) espantado” e “quedar(se) triste”. Não encontramos 

ocorrências com o primeiro par de CME: “admirarse” e “quedar(se) admirado”.  

Tabela 28: O uso dos pronomes nas CME verbais do século XV. 

 

A tabela 28 mostra as combinações pronominais mais encontradas para cada tipo 

de construção verbal no século XV. As construções com as terceiras pessoas do singular 

e plural são as mais encontradas, obtivemos 16 ocorrências. Acompanhamos o aumento 

das construções com os pronomes de primeira pessoa “me” e “nos” que juntos 

alcançaram 14 ocorrências do corpus, prevalecendo a primeira pessoa do singular nas 

CME verbais com 12 ocorrências. Os pronomes de segunda pessoa “te” e “vos” forma 

analisados em três ocorrências e duas ocorrências, respectivamente. Neste século, a 

Pronomes Alegrarse Espantarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 5 7 0 0 12 

te 2 1 0 0 3 

se (3ª. p. sing.) 2 3 1 3 9 

nos 2 0 0 0 2 

vos 0 2 0 0 2 

se (3ª. p. plur.) 4 1 1 1 7 

TOTAL 15 14 2 4 35 
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expressão da ME esteve mais presente em construções verbais de primeira pessoa. 

Selecionamos algumas construções verbais e predicativas do corpus para análise. 

 

(19) “En pensar en él me alegro, en verle me gozo, en oírle me glorifico” (LCE) 

(20) “Señor cavallero, de cerca os tornastes de quedar vos alegre y yo satisfecho.” 

(AGA)  

 

O primeiro par de CME que vamos analisar é “quedar(se) alegre” e “alegrarse”. 

Em (19) verificamos com clareza o momento da mudança de estado do personagem, 

quando o personagem pensa no seu amado, o momento passa a ser alegre, e essa ME 

está expressa através da construção verbal “me alegro”. O exemplo (20) apresenta o 

pronome “vos” no meio da construção predicativa, entre o verbo “quedar” e o adjetivo 

“alegre”, provavelmente a posição do pronome é esta porque o verbo “quedar(se)” está 

em sua forma infinitiva. Lapesa (2000) afirma que neste período o pronome de segunda 

pessoa do plural também poderia ser usado para a segunda pessoa do singular no 

espanhol como forma de respeito.  

 

(21) “E desaparesció luego que dél más no supieron, e quedaron espantados que non 

sabían lo que se dixesen” (CDR) 

 

 Em (21) observamos que o type “quedar(se) espantado” está conjugado num 

tempo passado, o pretérito perfeito simples, notamos também que no corpus do período 

arcaico todas as construções com este type foram conjugadas nos tempos pretéritos. 

Como nosso corpus se baseia em prosas narrativas, presumimos que este tipo de 

construção aparece com mais regularidade em situações no passado nos gêneros 

pesquisados. O caráter durativo de “quedar(se)” associado ao tempo no passado nos 

leva a pensar que há uma estratégia elaborada pelos autores para que os leitores a 

interpretem aquela ME de forma durativa. 

 

(22) “E galeote le dixo  non temades que yo me espante por cosa que uea ca por 

muchas marauillas” (TLL) 

(23) “Basteos esto por agora, que aun yo no quedo satisfecho” (CAD) 

(24) “faze la influençia remissa e luego sus animalias se entristeçen e fazen malos 

gestos” (TGE) 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=18&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012201520191.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+me+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto18
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012202117549.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+vos+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=4&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012202524034.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+me+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto4
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=10&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/017/C000O11022012174500249.948.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto10
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012203456935.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
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Observamos nos exemplos (22) e (23) a posição de sujeito pleno preenchida pelo 

pronome de primeira pessoa “yo”. Chomsky (1981) aponta que o espanhol 

contemporâneo é uma língua de sujeitos nulos, o mesmo acontece no período arcaico 

em que observamos a presença do sujeito pleno somente em situações marcadas como 

nos exemplos mencionados. Em (24) a presença do advérbio de tempo “luego”, que 

quer dizer “depois”, auxilia na expressão da ME. Segundo Correa (2007), a presença de 

algumas unidades léxicas, tais como intensificadores e marcadores temporais, propicia a 

identificação com maior clareza das características aspectuais da mudança de estado.  

 

(25) “pues con ella vuestra voluntad se satisfaze” (AGA) 

 

 No exemplo (25) observamos a presença de uma CME verbal de sujeito 

inanimado. O sintagma nominal “vuestra voluntad” é o sujeito da construção com o 

verbo “satisfacerse”, porém quem ocupa a posição inicial na sentença é o complemento 

relativo
41

 “con ella”, sujeito animado. O sujeito animado ocupa a primeira posição na 

oração, mas o sujeito inanimado não se desloca para a direita do verbo, permanecendo 

antes da CME verbal. A construção verbal pode ser classificada como uma construção 

marcada, pois é usada numa posição que não é a sua posição de origem na oração. Na 

próxima seção, analisaremos as CME do período moderno. 

 

5.3.2.2. Período moderno.  

 

 No período moderno, foi analisado um número de ocorrências de CME muito 

superior à quantidade encontrada no corpus do período arcaico. Nossa análise se baseia 

na pesquisa das 577 ocorrências de CME verbais e predicativas entre os séculos XVI e 

XIX que identificamos nos corpora de cada século. O estudo observa as tendências do 

uso de CME no período moderno de acordo com nossos dados.  

 

 

 

 

                                                           
41

 Utilizamos a terminologia de Lima (1976) por acreditarmos ser a mais adequada para indicar o que a 

gramática tradicional denomina “objeto indireto”. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=8&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/020/C000O11022012204443307.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1401-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto8
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5.3.2.2.1. Século XVI.  

 

Em meados do século XVI, se inicia o período em que a produção literária em 

língua espanhola ganhou forças e reconhecimento em toda a Europa. Neste período, 

conhecido nos dias de hoje como “Século de Ouro”, foi possível encontrar um grande 

número de CME para a nossa pesquisa: 156 ocorrências. A tendência que observamos 

no corpus do período arcaico se confirma também nos dados do primeiro século do 

período moderno, ou seja, as construções verbais apresentam superioridade em relação 

às construções predicativas para expressar a mudança de estado. 

As construções verbais foram encontradas em 129 ocorrências, 82,7% dos 

dados, e as CME predicativas em 27 ocorrências que correspondem a 17,3% de todas as 

CME. Neste século, obtivemos ocorrências de nove types pesquisados: “admirarse”, 

“quedar(se) admirado”, “alegrarse”, “quedar(se) alegre”, “entristecerse”, 

“espantarse”, “quedar(se) espantado”, “satisfacerse” e “quedar(se) satisfecho”. O par 

de CME “espantarse” e “quedar(se) espantado” registrou o maior número de 

ocorrências em todo o corpus do século XVI, as estruturas foram as mais selecionadas 

dentre todas as pesquisadas. 

 

Tabela 29: O uso dos pronomes em CME verbais no século XVI 

 

A tabela 29 mostra as possibilidades de combinação entre as construções verbais 

e os pronomes. Constatamos que as construções verbais com os pronomes de terceira 

pessoa são a maioria no corpus, também evidenciamos que a única construção verbal 

que registrou ocorrências com todos os pronomes, ou seja, foi utilizada com todas as 

pessoas verbais foi “alegrarse”. Este verbo possui um número inferior de ocorrências 

que a construção verbal com “espantarse”, no entanto, possui construções com todas as 

pessoas verbais e, por isso, pode ser considerado a CME verbal mais produtiva no 

corpus desse século.  

Pronomes Admirarse Alegrarse Espantarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 0 3 6 0 3 12 

te 0 1 3 1 0 5 

se (3ª. p. sing.) 0 26 27 1 2 56 

nos 0 1 0 1 0 2 

vos 0 2 0 0 0 2 

se (3ª. p. plur.) 3 17 31 0 1 52 

TOTAL 3 50 67 3 6 129 
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Analisamos as CME verbais e predicativas das obras: La Galatea (LGA), Baldo 

(BAL), Espejo de príncipes y caballeros. [El caballero del Febo] (EPC) e Palmerín de 

Olivia (POL). Apesar do número reduzido de obras, foi encontrado um número elevado 

de ocorrências em cada obra, destacamos a obra Baldo de autor anônimo que forneceu 

70 ocorrências para a nossa pesquisa. Selecionamos algumas CME das obras referidas 

para analisarmos o comportamento destas estruturas. 

 

(26) “viendo un rostro tan parescido al de Teolinda, que quedaron admiradas de verle 

Galatea y Florisa” (LGA) 

(27) “por ella en tal estado quedaba, de que no poco se admiraron todos” (LGA) 

 

Os exemplos (26) e (27) apresentam estruturas com o par de CME “quedar(se) 

admirado” e “admirarse”. É a primeira aparição destes types na nossa pesquisa, o 

número de tokens predicativos (cinco) supera a quantidade de construções verbais 

(foram encontradas apenas três ocorrências com o verbo “admirarse”). Um fato 

relevante é que o verbo “quedar” em todas as CME predicativas está conjugado no 

pretérito perfeito simples, assim como no exemplo (26). Observamos que os sujeitos 

“Galeta y Florisa” de (26) e “todos” de (27) estão em posição posterior à CME. 

 

(28) “D'esto quedaron alegres” (BAL) 

(29) “Ruégovos que vos alegréys e mirad a qué parte queréys que vamos.” (POL) 

 

No exemplo (28) obtivemos a primeira e única ocorrência com a CME 

predicativa “quedar(se) alegre” no corpus do período moderno. A partir do século 

XVII, não encontramos mais registros desta construção nos corpora, sendo a construção 

verbal a única usada. Correa (2007) também observou este processo na língua espanhola 

contemporânea, pois não encontrou nenhuma construção predicativa deste tipo e 256 

construções verbais com “alegrarse”. Em (29) destacamos a construção verbal com o 

pronome “vos”, que atualmente se refere à segunda pessoa do plural, porém no século 

XVI esta construção era usada também para a segunda pessoa do singular. 

 

(30) “Los del real, que esto vieron, quedáronse espantados cómo se ardía el trabuco” 

(BAL) 

(31) “Mas el cavallo se espantava tanto que no le pudo hazer llegar cerca” (EPC) 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=4&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012232033973.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto4
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=4&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/022/C000O11022012222607195.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto4
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=3&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012232028222.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto3
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/022/C000O11022012223322954.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+vos+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=47&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012232040130.952.948&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto47
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=66&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/022/C000O11022012224153363.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto66
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O par de CME “quedar(se) espantado” e “espantarse” é que apresenta o maior 

número de CME no corpus do século XVI, mas a partir do século XVII, há uma 

diminuição considerável no uso destes dois tipos de construções. Todos os tokens de 

“quedar(se) espantado” estão conjugados em tempo pretéritos, o que nos leva a crer que 

é uma tendência das construções predicativas nos gêneros pesquisados. Em (30) 

observamos que a construção predicativa vem acompanhada do pronome em posição 

proclítica, no espanhol atual, a gramática tradicional considera esta construção 

gramatical como inadequada. Em (31) a presença do intensificador “tanto” depois da 

construção verbal mostra que o uso de intensificadores próximo às CME não se 

restringe às construções predicativas, visto que as construções verbais também são 

acompanhadas por estas unidades léxicas. 

 

(32) “Nos alegramos por un buen agüero, nos entristecemos por un malo” (BAL) 

(33) “Rosaura quedó satisfecha de que aquel pastor no era Artidoro” (LGA) 

(34) “Con esta promesa de Teolinda se satisficieron Galatea y Florisa” (LGA) 

 

Em (32) observamos a presença da construção verbal com o verbo 

“entristecerse”. Poucos dados foram obtidos com este type e as construções com a 

primeira pessoa do plural não foram encontradas com frequência no nosso estudo. No 

exemplo (32) a CME destacada se opõe à outra construção verbal, “Nos alegramos”, 

presente no início da sentença. Notamos que os sujeitos são animados e tanto podem 

aparecer em posição antes do verbo, como no exemplo (33), ou depois do verbo, como 

em (34). Esta possibilidade de movimentação na sentença também pode ser observada 

com sujeitos inanimados, mas com menor frequência.  

 

5.3.2.2.2. Século XVII.  

 

Até a metade do século XVII, a produção literária espanhola viveu um momento 

de prosperidade. O Século de Ouro teve início em meados do século XVI e seu fim foi 

aproximadamente no ano de 1650. Neste período glorioso da literatura espanhola, 

Miguel de Cervantes, conhecido como introdutor do romance moderno na língua 

espanhola, publicou as duas partes de “Don Quijote de la Mancha” que estão presentes 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=1&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/022/C000O11022012225031070.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+nos+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto1
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=5&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012232058976.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto5
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/022/C000O11022012225554627.960.956&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1501-1600%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
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no nosso corpus: Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha 

(SDQ) e El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (IDQ). 

Além de analisar as CME das duas obras mais conhecidas de Cervantes, 

procuramos os cinco pares de CME em: Los trabajos de Persiles y Segismunda (TPS), 

El desierto prodigioso y prodigio del desierto (DPD), Desengaños amorosos. Parte 

segunda del Sarao y Entretenimien (DAM). Foram encontradas 179 ocorrências de 

CME no corpus do século XVII: 142 tokens de construções verbais e 37 tokens de 

construções predicativas.  

Tabela 30: O uso dos pronomes em CME verbais do século XVII 

 

 Na tabela 30, evidenciamos que as construções verbais na terceira pessoa do 

singular são as mais usadas na nossa pesquisa das CME do século XVII. Foram 

encontradas 75 construções com “se” para todos os types de CME verbal. Na tabela 23 

da seção 5.2. (página 78), observamos o aumento do uso da construção verbal 

“admirarse”, também verificamos que o type verbal “espantarse” perdeu espaço entre 

as CME verbais e os tokens da construção verbal com o verbo “alegrarse” continuaram 

sendo encontrados no corpus do século XVI. O único type não encontrado no século 

XVII foi “quedar(se) alegre”, prosseguimos expondo alguns comentários sobre os 

demais tipos de construção.  

 

(35) “Aquí entró la Esposa y las damas quedaron admiradas viendo su hermosura” 

(DEP) 

(36) “¡Cielo santo, No os admiréys de que me cause espanto!” (DEP) 

(37) “volved en vos y alegraos, como todos nos alegramos” (DAM) 

 

No nosso corpus do século XVII, a construção predicativa mais utilizada foi a 

que destacamos no exemplo (35). O type “quedar(se) admirado” aparece 15 vezes no 

corpus, o verbo “quedar(se)” está conjugado no pretérito perfeito simples em 12 

Pronomes Admirarse Alegrarse Espantarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 5 6 6 0 1 18 

te 5 0 2 1 1 9 

se (3ª. p. sing.) 26 26 9 7 7 75 

nos 1 1 0 0 0 2 

os 1 0 1 0 1 3 

se (3ª. p. plur.) 14 19 2 0 0 35 

TOTAL 52 52 20 8 10 142 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=28&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012002445700.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto28
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=11&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012233333494.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+os+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto11
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=110212/023/C000O11022012235349837.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+nos+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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ocorrências, isto mostra certa preferência pelo componente durativo para expressar a 

ME neste tempo do indicativo. Em (36) observamos a alteração gráfica do pronome 

“vos” que sofre uma mudança fonética (aférese do fonema inicial [v]) passando a ser 

escrito “os” 
42

. O pronome “nos” não foi muito usado no nosso corpus para expressar a 

ME, por isso destacamos a construção verbal “nos alegramos” no exemplo (37) porque 

confirmamos o type “alegrarse” como típico para construções verbais. Este tipo de 

construção registrou um número muito baixo de ocorrências predicativas e muito alto de 

construções verbais. Desde os dados analisados no século XVII observamos uma 

tendência em utilizar as CME verbais com o type “alegrarse”. 

 

(38) “viendo hablar de aquella manera a su arráez, quedáronse espantados” (IDQ) 

(39) “temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones” (SDQ) 

 

 O par de construções “quedar(se) espantado” e “espantarse” passou a ser a 

terceira opção entre as CME no corpus do século XVII. A construção verbal foi 

encontrada em 20 ocorrências, o que equivale a 14,1% de todas as construções verbais, 

e a construção predicativa foi contabilizada em quatro ocorrências 10,8% das CME 

predicativas nos dados do século. Observamos em (38) que o verbo está conjugado no 

pretérito perfeito simples, o mesmo se repete nas outras três construções registradas no 

século, mas somente neste exemplo identificamos duas particularidades: a utilização do 

verbo “quedarse” e o posicionamento do pronome “se” junto ao verbo “quedarse” em 

posição posposta.  Em (39) observamos que a mudança de estado acontece de forma 

instantânea e não se prolonga o que é característica da CME verbal. 

 

(40) “por haber negociado tan bien, cuanto doña Inés quedó triste y confusa” (DAM) 

(41) “que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el 

pueblo” (SDQ) 

 

 A CME “quedar(se) triste” registrou quatro ocorrências no corpus do século 

XVII, dentre as quais selecionamos o exemplo (40) para explicarmos o comportamento 

deste type. Em (40) o verbo “quedar” está conjugado no pretérito perfeito simples e há 

                                                           
42

 Inicialmente, o pronome “vos” se refere à forma de tratamento “vuestra merced”, forma utilizada em 

contextos específicos na língua espanhola, tais como em situações majestáticas ou de respeito, como 

afirma Lapesa (2000). A partir do século XVIII, encontramos no corpus construções com o pronome “os” 

referindo-se também a segunda pessoa do plural: “vosotros”. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012002455529.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=10&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012000231295.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto10
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012002500092.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+trist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=7&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012001203821.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto7
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mais uma sentença conjugada no mesmo tempo verbal no corpus, isto revela que este 

tempo verbal mostra-se bastante comum para a expressão da ME em construções 

predicativas. A construção verbal destacada no exemplo (41) aparece duas vezes na 

mesma sentença, apesar da irregularidade morfológica do radical verbal
43

. O type 

“entristecerse” é o menos usado entre as construções verbais da nossa pesquisa (5,6% 

das ocorrências) e seu equivalente predicativo “quedar(se) triste” foi analisado em 

quatro ocorrências que representam 10,8% das CME predicativas do corpus do século.   

 De acordo com nossa pesquisa, a construção predicativa “quedar(se) satisfecho” 

começa a ganhar espaço entre as construções predicativas no século XVII, foram 

encontradas 14 ocorrências com esta CME predicativa no corpus. Esta construção 

predicativa se difere das outras citadas porque o verbo “quedar(se)” aparece conjugado 

em diferentes tempos e modos verbais: presente do indicativo (uma ocorrência), futuro 

do indicativo (seis ocorrências), pretérito perfeito simples (cinco ocorrências) e presente 

do subjuntivo (duas ocorrências). O uso deste type predicativo não se restringe a um 

tempo verbal e acreditamos que essa abrangência da construção predicativa é o que a 

mantém como a CME predicativa mais utilizada nos nossos dados do período moderno.  

 

(42) “pídelo, que tú quedarás satisfecho y yo acreditada” (TPS) 

(43) “ya se satisfacía de haber vengado en él su ira” (DAM) 

 

Em (42) verificamos que o verbo “quedar(se)” está na segunda pessoa do 

singular do futuro do indicativo. A estrutura morfológica de “quedar(se)” no exemplo 

(42) não foi encontrada em nenhuma CME predicativa no corpus do século XVII, ou 

seja, acreditamos que o type “quedar(se) satisfecho”  possui um maior alcance que as 

outras CME predicativas. A construção verbal “satisfacerse” apresentou quatro 

ocorrências a menos que a sua correspondente predicativa, a maioria das construções na 

terceira pessoa do singular como no exemplo (43). Em seguida, explicitamos a análise 

do século XVIII.  

 

 

 

                                                           
43

 Os verbos de língua espanhola que possuem o radical “–ecer” (“entristecer”, “permanecer”, 

“establecer”, entre outros) sofrem alteração em seu radical: o morfema “c” passa a “zc” na primeira 

pessoa do presente do indicativo, em todas as pessoas verbais do presente do subjuntivo e imperativo 

negativo, nas terceiras pessoas (singular e plural) e primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=17&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012002440434.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto17
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012001541287.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1601-1700%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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5.3.2.2.3. As CME no século XVIII.  

 

Conforme os dados que selecionamos para a nossa pesquisa, o século XVIII foi 

o século com menos produção literária no período moderno. Foram observadas apenas 

58 ocorrências entre CME predicativas e CME verbais em oito obras: Voz de la 

naturaleza (VNA), Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo (VTQ), 

Historia verídica de la Judith española (HJE), Correo del otro mundo (COM), Historia 

del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas ali (HFG), El Lazarillo de ciegos 

caminantes (LAC), Eusebio (EUS) e Virtud al uso y mística a la moda (VMM). Não 

encontramos tokens em quatro construções: “quedar(se) alegre”, “espantarse”, 

“quedar(se) espantado” e “quedar(se) triste”. 

Tabela 31: O uso dos pronomes em CME verbais no século XVIII. 

 

Na tabela 31, observamos que as construções com a terceira pessoa do singular 

foram as mais utilizadas no corpus entre as CME verbais. O type verbal “alegrarse” é o 

que possui o maior número de construções verbais nos dados do século, a construção 

verbal “admirarse” aparece como a segunda mais selecionada entre as construções 

verbais e aparece conjugada em todas as pessoas verbais, já o verbo “alegrarse” não é 

conjugado na segunda pessoa do plural, representada pelo pronome “os”. Os types 

“entristecerse” e “satisfacerse” aparecem em proporção inferior aos dados dos outros 

séculos do período moderno. 

 

(44) “Sacó el Real Decreto, lo leyeron y todos tres quedaron admirados de tan extraño 

e inopinado suceso” (VNA) 

(45) “Yo la ví, me admiré, me lastimé de su candor y sinceridad” (HJE) 

 

 A construção predicativa “quedar(se) admirado” está conjugada no pretérito 

perfeito simples nas três ocorrências encontradas no corpus. Em (44) observamos que a 

Pronomes Admirarse Alegrarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 4 8 1 0 13 

te 1 2 1 0 4 

se (3ª. p. sing.) 2 12 0 1 15 

nos 2 1 0 0 3 

os 4 0 0 0 4 

se (3ª. p. plur.) 7 2 0 0 9 

TOTAL 20 25 2 1 48 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=2&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/001/C000O12022012010522434.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto2
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=3&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012003614523.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+me+admir*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto3
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terceira pessoa do plural foi selecionada, nas outras ocorrências o verbo “quedar” foi 

conjugado na terceira pessoa do singular. No exemplo (45) destacamos a construção 

verbal com o verbo “admirarse” conjugado no pretérito perfeito simples, na primeira 

pessoa do singular. O sujeito de (44) é preenchido em posição anterior ao verbo e em 

(45) não há sujeito imediatamente antes à CME verbal, mas o sujeito está presente na 

oração anterior próxima à estrutura verbal “me admiré”. Observamos que a CME verbal 

e a CME predicativa não são usadas, na maioria das vezes, com o sujeito pleno no 

corpus, somente em situações marcadas para dar ênfase ou quando há necessidade 

devido ao contexto, como em (44). 

 

(46) “el consuelo de que, si lo siente el pecho, luego se alegra el estómago” (VMM) 

(47) “Mucho me entristeció no haber acabado de enseñar” (VTQ) 

 

Em (46) a construção verbal “alegrarse” é acompanhada por um sujeito 

inanimado “el estómago”, posposto ao verbo. Este tipo de estrutura não é muito comum 

para sujeitos inanimados no corpus do século XVIII, quando se trata de sujeito 

inanimado a ordem oracional tende ser mais rígida. No corpus pesquisado, as 

construções verbais com “alegrarse” são as mais utilizadas e seu antônimo 

“entristecerse” corresponde apenas a 4,2% de todas as construções verbais do século. 

Ambas as construções derivam de adjetivos, “alegre” e “triste”, porém a CME verbal 

“alegrarse” começou a ser muito usada no período moderno e “entristecerse” não 

acompanhou o crescimento da sua construção antônima. No exemplo (47) a CME 

verbal é antecedida por um intensificador “Mucho” que, neste caso, não altera o aspecto 

pontual da estrutura destacada. 

 

(48) “si quedáis satisfecho con ello, lo quedo yo también” (EUS)  

(49) “Su corazón benéfico no se satisface” (VNA)  

 

 Em (48) destacamos o type “quedar(se) satisfecho” que foi computado em sete 

ocorrências no corpus que representam 70% das construções predicativas dos dados 

encontrados no século. A construção de (48) nos chamou atenção porque na oração 

seguinte (“lo quedo yo también”) a estrutura “lo quedo” substitui a CME predicativa. 

Segundo Demonte & Mansullo (1999), este procedimento não pode ser usado para as 

pseudo-cópulas que expressam a ME com o verbo “quedar(se)”, no entanto, 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=5&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012004803535.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto5
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012005528530.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+me+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=6&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/001/C000O12022012010506041.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto6
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=0&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/000/C000O12022012005959095.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1701-1800%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto0
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observamos que esta teoria não se aplicou a esta sentença do corpus do século XVIII. A 

construção verbal com o verbo “satisfacerse” presente no exemplo (49) é única 

ocorrência deste type no corpus do século XVIII. Este par de CME possui uma 

tendência oposta aos outros pares dos nossos dados do período moderno: a construção 

predicativa é mais selecionada que a construção verbal. 

 

5.3.2.2.4. As CME no século XIX.  

 

Dentre os quatro séculos analisados no período moderno, o século XIX 

apresentou o maior número de ocorrências de CME: 184 ocorrências. Por outro lado, 

este mesmo século foi o que forneceu menos dados, em relações proporcionais, de CME 

predicativas 8,2% das CME do corpus (15 ocorrências).  Nossa pesquisa foi realizada 

em seis obras: La Quijotita y su prima (LQP), Fortunata y Jacinta (FOJ), La Bruja de 

Madrid (BRM), Los trabajos del infatigable creador Pío Cid (TPC), Sancho Saldaña o 

El Castellano de Cuéllar (SSC) e La Regenta (LRE). 

 

Tabela 32: O uso dos pronomes em CME verbais no século XIX. 

 

De acordo com a tabela 32, as CME verbais foram encontradas em 169 

ocorrências que representam 91,8% dos dados. Alguns types não foram encontrados no 

corpus: “quedar(se) admirado”, “quedar(se) alegre” e “quedar(se) espantado”. O type 

“alegrarse” merece destaque por ter sido contabilizado em 122 ocorrências do corpus 

que correspondem a 72,2% de todas as construções verbais e 66,3% de todas as CME, 

entre verbais e predicativas, do século. Ainda na mesma tabela, observamos que as 

construções na primeira pessoa do singular são as mais usadas no corpus, 

especificamente com o verbo “alegrarse”, a terceira pessoa do singular é a segunda 

opção de uso entre as pessoas verbais. A segunda e a terceira pessoa do plural foram as 

que menos foram observadas. 

 

Pronomes Admirarse Alegrarse Espantarse Entristecerse Satisfacerse Total 

me 5 78 5 0 0 88 

te 6 3 2 0 0 11 

se (3ª. p. sing.) 2 33 10 4 4 53 

nos 0 2 0 0 0 2 

os 0 0 1 0 0 1 

se (3ª. p. plur.) 3 6 3 1 1 14 

TOTAL 16 122 21 5 5 169 
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(50) “¿No te admiras de verme como me ves?” (FOJ) 

(51) “la enemistad entre ustedes era falsa, de lo que me alegro, y que me habían tomado 

a mí como juguete” (TPC) 

 

 O type “admirarse” foi encontrado em 16 tokens que equivalem a 9,5% das 

CME verbais do corpus no século XIX. No exemplo (50) destacamos a construção com 

o verbo “admirarse” na segunda pessoa do singular, pessoa verbal mais encontrada com 

este tipo de construção. No corpus é comum encontrar a CME verbal “admirarse” 

antecedida pelo advérbio de negação “no”, 50% das ocorrências iniciaram depois deste 

advérbio. Em (51) selecionamos a construção verbal com o verbo “alegrarse” 

conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, encontramos 59 

ocorrências deste tipo, o que já seria o maior número de CME sem utilizar as 19 

construções restantes com a primeira pessoa do singular. Constatamos a preferência 

acentuada pelo uso da CME verbal “alegrarse” nos dados do século XIX. 

 

(52) “Esta se espantó y gritó y conmovió el espíritu asombradizo” (LQP) 

(53) “Luego se ha quedado triste y meditabundo” (LBM) 

(54) “Al pronto Jacinta se entristeció” (FOJ) 

 

 Em (52) verificamos a presença do type “espantarse” na terceira pessoa do 

singular do pretérito perfeito simples, esta pessoa verbal é a mais produtiva com esta 

CME. O type do exemplo (52) registrou 21 ocorrências que correspondem a 12,4%, das 

CME verbais e 11,4%, das CME do corpus do século XIX. Sempre de acordo com os 

dados da nossa pesquisa,  podemos notar que a oposição de CME mais usada é ocupada 

pela construção “espantarse” nos séculos do período arcaico, passou a ser preenchida 

pela construção “alegrarse” no período moderno. As CME predicativas “quedar(se) 

triste” são mais frequentes (foram encontradas em seis ocorrências) do que as 

construções verbais com o verbo “entristecerse” (foram encontradas em cinco 

ocorrências). Em (53) o verbo usado é “quedarse”, o pronome “se” antecede o verbo 

conjugado no pretérito perfeito composto, o uso do pronome se repete cinco vezes no 

corpus. No exemplo (54) a locução adverbial “Al pronto” significa “no primeiro 

momento” e também é responsável em reforçar o aspecto pontual da CME. 

 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=17&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/001/C000O12022012011156375.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+te+admir*+%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto17
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=34&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/001/C000O12022012014634703.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+me+alegr*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto34
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=18&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/002/C000O12022012020215402.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+espant*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto18
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=9&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/002/C000O12022012022727595.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+trist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto9
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=22&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/002/C000O12022012021207743.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+entrist*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto22
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(55) “para que el señor de Cuéllar quede satisfecho de que ha sido bien empleada.” 

(SSC) 

(56) “y se satisface en el charco impuro sin aguardar” (LRE) 

 

 O último par de CME que analisaremos nos dados do século XIX é “quedar(se) 

satisfecho” e “satisfacerse”. No exemplo (55) selecionamos uma sentença com a CME 

predicativa “quedar(se) satisfecho” em que o verbo “quedar” está conjugado no 

presente do subjuntivo, tempo verbal pouco utilizado para expressar ME em 

construções predicativas. Em (56) a construção verbal está na terceira pessoa do 

singular, pessoa verbal mais usada com esta CME no século XIX. O verbo está 

conjugado no presente do indicativo (duas ocorrências com a terceira pessoa do 

singular), mas também aparece conjugado no futuro do indicativo (uma ocorrência com 

a terceira pessoa do plural) e no pretérito imperfeito (duas ocorrências com a terceira 

pessoa do singular), sendo as terceiras pessoas as mais usadas com o type 

“satisfacerse”. 

 Na próxima seção, concluiremos este capítulo com um breve panorama de toda a 

análise dos types de CME pesquisados no período arcaico e no período moderno. 

 

5.4. Conclusão.  

 

Mostramos, neste capítulo, o comportamento dos verbos “quedarse” e “ficar” 

para observar os momentos em que: o verbo “ficar” deixa de ser usado no espanhol; o 

verbo “quedar(se)” passa a preencher alguns vazios deixados por “ficar”; as construções 

predicativas de ME com o verbo “quedar(se)” começam a ser usadas. Através da 

pesquisa feita em corpora eletrônicos, constatamos que as construções verbais foram as 

mais usadas entre os séculos XIV e XIX para expressar a ME em língua espanhola.  

Em grande parte dos corpora, as construções predicativas eram conjugadas em 

tempos pretéritos. Isto somente não foi encontrado no corpus do período moderno com 

o type “quedar(se) satisfecho” que parece ser mais produtivo que os outros quatro tipos 

de construções pesquisados. O uso dos tempos verbais com a pseudo-cópula 

“quedar(se) satisfecho” é mais expressivo que com a construção verbal “satisfacerse”, 

fazendo com que a construção predicativa fosse mais selecionada que sua equivalente 

verbal. 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=11&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/002/C000O12022012022605616.936.932&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+qued*+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto11
http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=3&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=120212/002/C000O12022012021829823.944.940&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+se+satisf*%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1801-1900%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d,+en+%7bI%7dRelato+extenso+novela+y+otras+formas+similares+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto3
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A construção verbal mais selecionada no corpus do período arcaico, 

“espantarse”, perde espaço nos dados referentes ao período moderno e a construção 

verbal menos selecionada no corpus do período arcaico, “alegrarse”, passa a ser a mais 

selecionada nos dados do período moderno. Nos nossos corpora do período arcaico e do 

período moderno, com exceção do século XIX, foram computadas mais ocorrências de 

construções verbais na terceira pessoa do singular representada pelo pronome “se”. 

O verbo “quedarse” não foi analisado em muitas ocorrências nos corpora, seu 

uso nos dados referentes ao período arcaico é nulo. Nos corpora do período moderno, 

as construções predicativas com “quedarse” aparecem em quantidade mínima nos 

séculos XVI, XVII e XVIII e em um número maior de ocorrências no século XIX. No 

corpus do século XIX as ocorrências de CME predicativas foram as menos expressivas 

de toda a pesquisa na língua espanhola. 
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6 

Considerações finais 

 

Esta dissertação buscou analisar as construções de mudança de estado durante o 

período arcaico e o período moderno no português e no espanhol através de um extenso 

corpus. Optamos por descrever a expressão da ME em cinco types verbais e cinco types 

predicativos no português e no espanhol, fizemos esta restrição para observarmos o 

comportamento das construções em um período mais extenso que se inicia no século 

XIV e termina no século XIX.  Selecionamos os types, depois de realizarmos algumas 

consultas iniciais aos três corpora eletrônicos, utilizados na nossa pesquisa. Chegamos 

ao número de dez types para o português e dez types para o espanhol. 

Com o apoio das teorias que debatem a questão da mudança de estado e tendo 

como base a Linguística Histórica e da Linguística de Corpus, nos dedicamos a 

compreender como a ME se expressava entre os séculos XIII e XIX. Devido ao restrito 

número de obras no século XIII disponíveis nos corpora eletrônicos consultados, não 

conseguimos analisar o comportamento das CME durante esse século no português e no 

espanhol, somente foi possível observar o comportamento dos verbos formadores de 

construções predicativas, “ficar” e “quedar(se)”. Analisamos as ocorrências dos dois 

verbos, tanto no português, quanto no espanhol, durante o período arcaico, iniciando-se 

pelo século XIII.    

Nossa pesquisa registrou um número total de 1088 ocorrências, divididas em 

441 tokens para o português e 647 tokens para o espanhol. Observamos que os dados 

das CME durante o período arcaico em português e espanhol são parecidos em relação à 

quantidade de ocorrências.. No português, o type “alegrar-se” é o mais usado nesse 

período, e no espanhol, “alegrarse” passa a ser o mais usado no período moderno, pois 

no período arcaico o type verbal “espantarse” é o mais usado. 

Nos dados da língua espanhola, o type “alegrarse” aparece como o mais usado 

desde os primeiros séculos do período moderno. O type verbal “admirarse” passou a ser 

encontrado no período moderno e registrou muitos tokens nos séculos XVII e XVIII, 

chegando a alcançar o mesmo número de ocorrências que “alegrarse” no século XVII. 

Entretanto no século XIX, o type verbal “alegrarse” foi predominante e registrou 122 

ocorrências que corresponderam a 72,2% das ocorrências verbais e a 66,3% de todas as 

ocorrências do corpus do século. 
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  Nos dados do período moderno, foi registrado um grande número de 

ocorrências e pudemos analisar com mais detalhes as CME nas duas línguas. De acordo 

com o corpus, o type verbal mais usado nesse período na língua portuguesa é “alegrar-

se”, exceto no século XIX, quando o type verbal mais usado foi “admirar-se”. Na nossa 

pesquisa da língua portuguesa do século XIX, os types predicativos foram observados 

em um número superior às suas correspondentes verbais, somente no par “admirar-se” e 

“ficar admirado”, a construção verbal foi encontrada uma ocorrência a mais que a 

construção predicativa.  

Podemos concluir que esta dissertação se dedicou a pesquisar as CME na língua 

espanhola e na língua portuguesa entre os séculos XIV e XIX a partir de três corpora 

eletrônicos. Optamos por restringir os tipos de construções para obtermos uma pesquisa 

mais controlada e mais específica dos cinco types verbais e dos cinco types predicativos 

analisados em cada língua. Através da análise do corpus, observamos um processo 

importante de mudança linguística no século XIX: o aumento do uso das CME 

predicativas na língua portuguesa e a diminuição do uso destas mesmas construções no 

espanhol. 

Nossa pesquisa conseguiu identificar, descrever e analisar os cinco types verbais 

e seus correspondentes predicativos no português e no espanhol que nos propusemos no 

início do trabalho com o apoio dos corpora eletrônicos. No entanto, não foi possível 

chegar a conclusões mais específicas quanto às características aspectuais das CME no 

português e no espanhol no período arcaico, principalmente, e no período moderno, já 

que nossa pesquisa é somente um recorte linguístico dos inúmeros usos que essas 

construções deveriam ter durante todos esses séculos. 

Verificamos que somente nos dados referentes ao século XIX a mudança de 

estado passa a ser expressa de maneira diferente no português e no espanhol. Nos 

séculos anteriores, observamos que as duas línguas expressam a mudança de estado da 

mesma forma através de CME verbais. Não conseguimos apontar um motivo claro para 

essa mudança na língua portuguesa, somente sabemos que a partir do século XIX alguns 

escritores brasileiros passaram a requerer uma literatura com maior originalidade, como 

destaca Tessyer (2004).  

Entretanto, observamos que a seleção de obras do século não aconteceu de forma 

isolada com autores do português brasileiro (12 obras de sete autores), mas também 

selecionamos textos portugueses (quatro obras de um autor). Levamos em conta 

também o total de palavras 1.319.504 palavras das obras analisadas no século XIX e 
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observamos que analisamos 61,4% de palavras em textos brasileiros (810600 palavras) 

e 38,6% de palavras em textos portugueses (508904). Segundo Sardinha (2000) são 

considerados corpora médios separadamente, mas preferimos analisá-los em conjunto 

formando um corpus único, já que também encontramos CME predicativas nas obras de 

Julio Dinis.  

 Esta dissertação procurou contemplar a maior quantidade das propostas 

presentes no primeiro capítulo. Notamos que outras informações podem ser investigadas 

futuramente. A introdução de “ponerse” na língua espanhola como verbo que expressa a 

ME em construções predicativas é um possível desdobramento desta pesquisa. Por fim, 

consideramos que todo o nosso estudo diacrônico possa ser de grande validade para a 

linguística histórica, pois não encontramos trabalhos que tivessem feito um estudo 

comparativo semelhante entre as duas línguas.  
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Dissertação de  Mestrado, Lisboa, f.l.u.l., pp. 65-99. 

TOX - 21 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1269 e 1300) 

         Parkinson, Stephen (ed.) Arquivo de Textos Notariais em Português Antigo, Oxford. 

Edição digitalizada. 

FR - Foro Real (1280?) 

         Ferreira, José de Azevedo (ed.) (1987) Afonso X, Foro Real, Lisboa, i.n.i.c., pp. 

125-309. 

TP - Tempos dos Preitos (1280?) 

         Ferreira, José de Azevedo (ed.) in Roudil, Jean (1986) Summa de los Neuve 

Tiempos de los Pleitos. Édition et étude d?une variation sur un thème, Paris, Klincksieck, 

pp. 151-169. 

CS - 1 Dos Costumes de Santarém (1294) 

        A partir de RODRIGUES, Maria Celeste Matias (1992) Dos Costumes de 

Santarém, Dissertação de Mestrado, Lisboa, F.L.L., pp. 160-251. 

  

Séculos XIII/XIV 

VS - 7 Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense (cópias do século XV) 

         Castro, Ivo et alii (eds.) (1985) Vidas de Santos de um Manuscrito 

Alcobacense (Cod. Alc. cclxvi / antt 2274), Lisboa, i.n.i.c.,pp. 16-52; 59-83. 

  

Século XIV 

http://cipm.fcsh.unl.pt/gencontent.jsp?id=2
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HGP - 62 Textos Notariais da Galiza e do Noroeste de Portugal (1301-1399) 

         Maia, Clarinda de Azevedo (1986) História do Galego-Português, Coimbra, INIC, 

pp. 19-295. 

CHP - 79 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1304 e 1397) 

         Martins, Ana Maria (ed.) (1994) Clíticos na História do Português - Apêndice 

Documental, vol. 2, Dissertação de Doutoramento, Lisboa. 

DN - 79 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1304 e 1397) 

         Martins, Ana Maria (ed.) (2000) Documentos Notariais dos Séculos XII a 

XVI. Edição digitalizada. 

TOX - 15 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1309 e 1336) 

         Parkinson, Stephen (ed.) Arquivo de Textos Notariais em Português Antigo, Oxford. 

Edição digitalizada. 

CS - 3 Dos Costumes de Santarém (1340-1360) 

        A partir de RODRIGUES, Maria Celeste Matias (1992) Dos Costumes de 

Santarém, Dissertação de Mestrado, Lisboa, F.L.L., pp. 160-251. 

PP - Afonso X. Primeyra Partida (ca. 1350) 

        FERREIRA, José Azevedo (1980) Alphonse X, Primeyra Partida, Braga, INIC, pp. 

3-580. 

CAXL - Crónica de Afonso X (manuscrito L) in Crónica Geral de Espanha de 1344 (sd) 

        A partir de CINTRA, Luís Filipe Lindley (ed.) (1951) Crónica Geral de Espanha de 

1344, Lisboa, I.N.C.M. 

CAXP - Crónica de Afonso X (manuscrito P) in Crónica Geral de Espanha de 1344 (sd) 

        A partir de CINTRA, Luís Filipe Lindley (ed.) (1951) Crónica Geral de Espanha de 

1344, Lisboa, I.N.C.M. 

CGE - Crónica Geral de Espanha de 1344 (sd) 

        A partir de CINTRA, Luís Filipe Lindley (ed.) (1951) Crónica Geral de Espanha de 

1344, Lisboa, I.N.C.M. 

FG - 1 Foros de Garvão (sd) 

         Garvão, Maria Helena (ed.) (1992) Foros de Garvão. Edição e Estudo Linguístico. 

Dissertação de  Mestrado, Lisboa, f.l.u.l., pp. 65-99.  

  

Século XV 
HGP - 42 Textos Notariais da Galiza e do Noroeste de Portugal (1401-1497) 

         Maia, Clarinda de Azevedo (1986) História do Galego-Português, Coimbra, INIC, 

pp. 19-295 

CHP - 46 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1402 e 1499) 

         Martins, Ana Maria (ed.) (1994) Clíticos na História do Português - Apêndice 

Documental, vol. 2, Dissertação de Doutoramento, Lisboa 

DN - 46 Textos Notariais (sem data ou datados entre 1402 e 1499) 

         Martins, Ana Maria (ed.) (2000) Documentos Notariais dos Séculos XII a 

XVI. Edição digitalizada. 

LC - Leal Conselheiro (1437-38) 

        A partir de PIEL, Joseph (ed. crít.) (1942) Leal Conselheiro, 

Lisboa, Livraria Bertrand. Edição digitalizada, revista por João Dionísio e Sandra 

Alvarez 

CP - Castelo Perigoso (sd) 

        A partir de NETO, João António Santana (ed.) 

(1997), Duas Leituras do Tratado Ascético-

Místico Castelo Perigoso, Dissertação de Doutoramento, São Paulo, Faculdade de Filosof

ia, Letras eCiências Humanas, USP. Edição revista por Irene Nunes. 
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LEBC - Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela (sd) 

         A partir de PIEL, Joseph (ed. crit.) (1944) Livro da Ensinança 

de Bem Cavalgar Toda Sela. Lisboa, Bertrand. Edição digitalizada, revista por João 

Dionísio. 

HRP - História dos Reis de Portugal in Crónica Geral de Espanha de 1344 (sd) 

        A partir de CINTRA, Luís Filipe Lindley (ed.) (1951) Crónica Geral de Espanha de 

1344, Lisboa, I. N. C. M. 

OE - Orto do Esposo (sd) 

        A partir de MALER, Bertil (ed.) (1956), Orto 

do Esposo, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura. Instituto Nacional do Livro. 

ZPM - Crónica do Conde D. Pedro de Meneses (sd) 

        A partir de BROCARDO, Maria Teresa (ed.) (1994) Crónica do Conde D. Pedro de 

Meneses, Dissertação de  Doutoramento, Lisboa, F.C.S.H., pp. 333-693. 

  


