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Passos largos 

Passos firmes 

Passo a passo 

Passa Passos ao paço. 

 

Com o ferro de passar 

Passa a passar a passamanaria 

Que passa pela passadeira. 

 

Tô passada! 

Tudo passado! 

 

Passa então para a cozinha. 

Passa o pão! 

Passa a manteiga! 

Passa o bule de café! 

Passa cachorro! 

 

O tempo passa. 

 

Volta às roupas passadas 

E as passa para o seu lugar. 

Então passa a dirigir seus passos 

Para fora do paço. 

 

Passos largos 

Passos firmes 

 

Poema “Tudo Passa”, por Gilda Morassutti 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém consegue erguer outro alguém a seu 

próprio nível a não ser que ele próprio desça até o 

nível do outro”.  

 

Santo Agostinho (Epist. 11,4) 

 



  

RESUMO 

 

JORDÃO, Geisa Maria Jayme. Construções com o Verbo Passar: Mudança Construcional em 

Perspectiva Funcional. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem, subárea – Linguística), 

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Instituto de Letras, Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Niterói, 2017. 

 

Esta tese, sob a perspectiva da Linguística Funcional, investiga as construções formadas com 

o verbo passar pleno, aquele que seleciona argumentos, ex: “... eu passei na roleta do 

ônibus...” (D&G) e sua migração para passar auxiliar, aquele que acompanha um verbo 

pleno, constituindo as construções perifrásticas que marcam aspecto inceptivo, ex: “– Como o 

caso foi levado à Corte, passei a coletar todo tipo de cone...” (RG). Com o intuito de 

investigar as relações sintático-semânticas das construções com passar, foram determinados 

quatro subesquemas de análise, sendo três para as construções com passar pleno, nos quais 

analisamos 314 construções, e um subesquema para as construções perifrásticas com 

passar auxiliar, em um total de 80 casos. Assim nossos corpora totalizam 394 construções 

com passar. Destacamos nos mesmos textos as construções com passar pleno e as 

construções com passar auxiliar. Visando a uma análise diacrônica, pesquisamos textos dos 

séculos XVIII, XIX, XX e XXI, nas seguintes fontes: Corpus Discurso e Gramática (D&G), 

Corpora do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), Corpus do Português 

(CP), Programa Roda Viva (RV) e Revista O Globo (RG). Os corpora foram constituídos por  

registros da oralidade (D&G) e escritos (PHPB, CP, RG, RV), nos gêneros: entrevistas, cartas 

e artigos, todos apresentando sequências narrativas e especificados em nossa Metodologia.  

Fizemos um levantamento das questões referentes ao verbo em geral, depois aprofundamos a 

investigação sobre o verbo passar, principalmente, em relação a sua categorização, aos 

argumentos selecionados pelo verbo passar, aos papéis temáticos e ao uso das preposições 

relacionadas às construções com passar.  Também pesquisamos as questões aspectuais  do 

verbo passar em construções perifrásticas. Os dados foram analisados no programa 

estatístico GoldVarb X, a partir de grupos de fatores correspondentes aos subesquemas 

sintático-semânticos, com o objetivo de acompanhar o pareamento forma  função das 

construções com passar.  Seguimos uma linha de ação pautada no Esquema Semântico Geral: 

Origem----Percurso----Meta, focalizando o percurso das construções com o verbo passar 

pleno em direção à perífrase, correspondente a um esquema mais geral: Movimento > 

Tempo > Aspecto. Os resultados obtidos foram interpretados e comparados para a verificação 

dos motivos que favoreceram a gramaticalização e a mudança linguística ocorridas com as 

construções com passar, e como resultado final: a mudança construcional das construções 

com o verbo passar, confirmando o trajeto de mudança.  

 

Palavras chave: Funcionalismo, verbo passar, construções, mudança linguística. 

 

 

  



  

ABSTRACT  

 

JORDÃO, Geisa Maria Jayme. Constructions with the Verb to Pass: Constructive Change in 

Functional Perspective. Thesis (PhD in Language Studies, subarea - Linguistics), Graduate 

Program in Language Studies, Institute of Letters, Universidade Federal Fluminense, Rio de 

Janeiro, Niterói, 2017. 

 

This thesis, from the perspective of Functional Linguistics, investigates the constructions 

formed with the verb to pass full, the one that selects arguments, ex: "... I passed in the 

roulette of the bus..." (D & G) and its migration to pass auxiliary, which accompanies a full 

verb, constituting the periphrastic constructions that mark an inceptive aspect, eg: "As the 

casewas brought to the Court, I began to collect all kinds of con ..." (RG). In order to 

investigate the syntactic-semantic constructions with to pass, four subschemas of analysis 

were determined, three for the constructions with to pass full, in which we analyzed 314 

constructions, and one subschema for the periphrastic constructions with to pass 

auxiliary, in a total of 80 cases. So our corpora totals 394 constructions with to pass. We 

emphasize in the same texts the constructions with to pass full and the constructions with to 

pass auxiliary. Aiming at a diachronic analysis, we searched texts from the 18th, 19th, 20th 

and 21st centuries, in the following sources: Corpus Discourse and Grammar (D&G), 

Corpora of the Project for the History of Brazilian Portuguese (PHPB), Portuguese Corpus 

(CP), Roda Viva (RV) and O Globo Magazine (RG). The corpora were constituted by orality 

records (D & G) and written (PHPB, CP, RG, RV), in the genres: interviews, letters and 

articles, all presenting narrative sequences and specified in our Methodology. We did a survey 

of the questions related to the verb in general, then deepened the research on the verb to pass, 

mainly, in relation to its categorization, to the arguments selected by the verb to pass, to the 

thematic roles and to the use of prepositions related to constructions with to pass. We also 

investigated the aspectual issues of the verb to pass in periphrastic constructions. The data 

were analyzed in the statistical program GoldVarb X, from groups of factors corresponding to 

the syntactic-semantic subschemes, in order to follow the pairing form  function of the 

constructions with to pass. We follow a line of action based on the General Semantic 

Scheme: Origin ---- Path ---- Target, focusing on the trajectory of the constructions with the 

verb to pass full towards the periphrasis, corresponding to a more general scheme: 

Movement > Time > Aspect. The results obtained were interpreted and compared to verify the 

reasons that favored the grammaticalization and linguistic change that occurred with the 

constructions with to pass, and as a final result: the constructional change of the constructions 

with the verb to pass, confirming the path of change. 

 

Keywords: Funcionalism, verb to pass, constructions, linguistic change. 
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INTRODUÇÃO 

 

Passos largos 

Passos firmes 

Passa Passos ao paço
1
; 

 

Esta tese iniciou-se com a finalidade de descrever a trajetória de gramaticalização do 

verbo passar e apontar as mudanças em seus usos, que permitiram e ainda permitem que este 

verbo transite livremente de uma categoria de verbo pleno a uma nova categorização de 

verbo auxiliar.  

Com a ampliação das análises funcionalistas que incorporaram as contribuições da 

Linguística Cognitiva, o olhar que, inicialmente, via apenas a mudança gramatical do item 

passar, foi se redefinindo, conforme Bybee (2010, 2016, p. 169): “Contudo, mais 

recentemente, tem sido observado que é importante acrescentar que a gramaticalização de 

itens lexicais ocorre dentro de CONSTRUÇÕES PARTICULARES e, ainda, que a 

gramaticalização cria novas construções (BYBEE, 2003b, TRAUGOTT, 2003)”. Nesse 

sentido, ampliou-se a investigação, considerando as construções em que o verbo passar está 

inserido.  

Procurou-se, através das análises sintático-semânticas de suas construções, extraídas 

de textos orais e escritos, reconhecer os esquemas subjacentes a essas construções e 

estabelecer os critérios de investigação para acompanhar as mudanças ocorridas nas 

construções com passar pleno e os possíveis caminhos de sua gramaticalização na formação 

de construções com passar auxiliar.  

Quando o verbo seleciona seus argumentos é considerado pleno, quando o verbo 

perde essa característica e passa a acompanhar um verbo pleno,  este é considerado como 

verbo auxiliar, podendo, como o verbo passar, apresentar aspecto inceptivo, marcando o 

início de uma nova situação em construções perifrásticas.  

O verbo passar é um verbo de movimento e pode ser subcategorizado por um ou mais 

Sintagmas Preposicionais (Sprep) que indicam origem, caminho e/ou meta. Também há 

construções em que passar vem seguido de Sintagma Nominal (SN), configurado como o 

objeto que se move. 

                                                
1 Poema introdutório. 
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Para o desenvolvimento de nossa tese, foi estabelecido, por base teórica, o 

Funcionalismo Linguístico, pautado nas pesquisas de Bybee (2007, 2008, 2010, 2015, 2016), 

Traugott (1993, 2008), Traugott & Trousdale (2013), Trousdale (2014), Heine (1991, 1993, 

2002), Heine & Kuteva (2007, 2008), Hopper (1991, 2001), Halliday (1994), entre outros, e 

as contribuições da Linguística Cognitiva, principalmente com foco nas obras de Goldberg 

(1995, 2003, 2006), Fillmore (1968) e Croft (2001). De acordo com Bybee (2010), a Teoria 

Baseada no Uso se desenvolveu diretamente do funcionalismo norte-americano e, em certo 

sentido, é apenas um novo nome para ele.  

Entre os pesquisadores brasileiros, aplicamos os estudos de Travaglia (2002, 2003, 

2006, 2007, 2010), Castilho (1968, 2002, 2014, 2015), Borba (1990, 1996), Cançado (2005), 

entre outros. São linguistas com trabalhos expressivos na área de verbos, com destaque para o 

verbo passar. 

As análises foram feitas em um total de 394 dados de construções com o verbo passar. 

Desses dados, 314 correspondem a passar pleno e 80 correspondem a passar auxiliar em 

construções perifrásticas. O verbo passar realiza-se, tradicionalmente, como verbo de 

movimento, pode apresentar variadas predicações e selecionar diferentes argumentos. De 

acordo com a Gramática de Valências (BORBA, 1996), passar pode ser monovalente (V1), 

isto é, requisitar um argumento, bivalente (V2), dois argumentos, trivalente (V3), três 

argumentos e pode, ainda, apresentar valência quatro (V4), como verbo de transferência de 

localização. Essas informações foram fundamentais para analisar as construções formadas 

com o verbo passar, explorando os papéis temáticos requisitados pelas construções com 

passar predicador. Na sequência das análises, verificou-se a presença de construções com 

passar suporte de categorias gramaticais, funcionando como verbo-suporte e como auxiliar 

em construções perifrásticas. Segundo Borba (1996, p. 75), “De um ponto de vista puramente 

operacional podemos aceitar que um verbo é auxiliar quando o verbo principal expressa a 

predicação e o auxiliar, as categorias de tempo, voz e aspecto”. As análises foram feitas pelo 

programa estatístico GoldVarb X, seguindo os fatores estabelecidos para análise e seus 

resultados foram interpretados e avaliados. 

A revisão da literatura está inserida no corpo das definições fundamentais e permeia 

todo o trabalho. Há pesquisas relevantes com o verbo passar, demonstrando sua importância 

como verbo multifuncional. A presente tese se distingue por trabalhar não só os padrões de 

uso observados mas também a gramaticalização do verbo passar, considerado como parte de 

construções de verbo de movimento no português do Brasil, observando-se os usos com o 

olhar da Linguística Funcional. O Funcionalismo procura explicar as regularidades 



 20 

observadas no uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em que se verifica 

esse uso.  

Estabeleceu-se, como critério metodológico, para a organização e análise dos dados, 

quatro subesquemas, sendo três subesquemas para as construções com passar pleno:  

Subesquema I - para as construções com movimentação física do sujeito: “... eu passo pra 

cozinha... aí eu olho...”; Subesquema II - para a movimentação não física do sujeito: “...aí ela 

ficou quieta... ficou sem ação... foi e passou o relógio...”; e subesquema III - para o 

movimento de extensão: “... aí passa um creme pra amaciar o pelo...”;  e um subesquema 

para as construções com passar auxiliar: “... e desse dia... eu passei a pensar mais na 

minha vida...”
2
 Esses subesquemas estão interligados pelo esquema semântico geral de 

movimento: Origem > Percurso > Meta. Para acompanharmos o deslizamento de verbo pleno 

para verbo auxiliar, seguimos o esquema:  movimento > tempo > Auxiliar. 

Para que pudéssemos obter resultados satisfatórios em nossa pesquisa, estabelecemos 

as seguintes hipóteses: 

 

 O verbo passar pleno mantém seu status de verbo de movimento em todos os usos. 

 O seu uso mais prototípico deu origem ao seu uso como verbo semiauxiliar/auxiliar. 

 O verbo passar semiauxiliar/auxiliar apresenta valor inceptivo, equivalendo-se aos 

verbos inceptivos canônicos começar, iniciar e principiar. 

 A preposição a forma com o verbo passar auxiliar uma construção aspectual 

inceptiva. 

 

Para dar conta de responder às hipóteses acima, estabelecemos os seguintes objetivos: 

 

 Pesquisar os trabalhos que envolvem o verbo em estudo já à disposição na literatura. 

Observar os mecanismos de captura e análise dos dados apresentados por estes trabalhos. 

 Levantar em dados de fala e de registro formal o uso e a frequência do verbo em 

construções com passar pleno e passar auxiliar. 

 Estabelecer subesquemas capazes de abrigar os usos mais prototípicos das construções 

com passar lexical e o subesquema para a construção [(S) Vpassar + V2] correspondente ao 

uso mais gramatical de passar, objetivando estabelecer uma rede de construções de seus 

tokens e a hierarquia desses usos. 

                                                
2 Exemplos do Corpus D&G, especificado em 5.1. 
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 Encontrar um espaço nessa gradiência de usos que tenha propiciado o preenchimento 

do verbo passar como auxiliar inceptivo. 

 

Para melhor apresentação de nosso fenômeno e sua análise, dividimos a tese em oito 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta os pressupostos teóricos que embasam o trabalho; o 

segundo dedica-se às definições fundamentais, apresentando as distinções entre verbo pleno, 

aquele que predica, que seleciona argumentos e o verbo auxiliar, aquele que carrega as 

expressões de tempo, voz e pessoa, não mais selecionando argumentos.  O terceiro capítulo 

traz o levantamento feito sobre o objeto da pesquisa: o verbo passar formador das 

construções plenas e perifrásticas. O quarto aprofunda as questões relevantes sobre as 

perífrases verbais. O quinto capítulo fala sobre a metodologia utilizada e apresenta a 

composição dos corpora. O sexto capítulo descreve a análise dos dados, contemplando as 

construções com passar pleno, enquanto o sétimo capítulo contempla as análises das 

construções perifrásticas. O oitavo capítulo apresenta os resultados das construções 

pesquisadas, o fechamento em relação aos postulados de Croft (2001), e a conclusão do 

capítulo. A conclusão da tese vem a seguir. 

Embora alguns casos referentes a construções cristalizadas, aquelas que já se 

encontram no inventário da língua como lexicalizadas, tenham aparecido em nossos corpora e 

tenham sido registrados, não foram explorados em nossa pesquisa, ficando esse estudo para 

futuras contribuições.  

Com essa linha de ação, deu-se prosseguimento à investigação, com vistas às futuras 

contribuições que esse trabalho possa oferecer aos estudos linguísticos, e que tanto nos tem 

motivado a pesquisar. Alguns capítulos trazem partes do poema feito para esta Tese, que 

correspondem às expectativas da pesquisadora. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Com o ferro de passar 

Passa a passar a passamanaria 

Que passa pela passadeira. 

 

Nesse capítulo apresentam-se as abordagens teóricas que embasam essa pesquisa. 

Descrevem-se os fundamentos gerais sobre a Linguística Funcional e a contribuição da 

Linguística Cognitiva, alguns fundamentos da Gramática de Construções, que darão suporte à 

abordagem do ponto de vista construcional para a análise dos dados. 

 

 

1.1 O FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO 

 

 

A Línguística Funcional ganhou força nos Estados Unidos, a partir da década de 1970, 

passando a servir de rótulo para o trabalho de linguistas como Sandra Thompson, Paul 

Hopper e Talmy Givón, que defendem uma linguística baseada no uso e observam a língua do 

ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. As abordagens centradas 

no uso distinguem o funcionalismo das propostas gerativistas (para os gerativistas a faculdade 

da linguagem é autônoma, independente de outras faculdades mentais), no sentido de que 

veem a sintaxe como uma estrutura que está a serviço do discurso. Portanto, no campo da 

sintaxe, os funcionalistas consideram mais aceitável a ideia da não-arbitrariedade. Neste 

aspecto, o posicionamento funcionalista consiste em dar relevo aos usos sociais, passando a 

compreendê-los como nível gerador da gramática das línguas.  

Dentre os princípios e as categorias centrais do funcionalismo estão: informatividade, 

iconicidade, marcação, transitividade e gramaticalização. Apresentamos pequena definição 

para cada um desses princípios, com base em Cunha (et al., 2011): 
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1. A informatividade focaliza o conhecimento que os interlocutores compartilham no 

ato da interação. Um referente pode ser dado, ou velho; a informação pode ser nova ou 

inferível, isto é, disponível para os interlocutores. 

 

2. Iconicidade – definida como a correlação natural entre forma e função, entre o 

código linguístico e seu conteúdo. Em sua versão mais branda, o princípio de iconicidade 

manifesta-se em três subprincípios: (i) subprincípio da quantidade – quanto maior a 

quantidade de informação, maior a quantidade de forma, isto é, de elementos de codificação; 

(ii) subprincípio da integração ou adjacência ou proximidade – os conteúdos que estão mais 

próximos cognitivamente também estarão mais integrados no nível da codificação; (iii) 

subprincípio da ordenação linear – a informação mais importante tende a ocupar o primeiro 

lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem dos elementos no enunciado mostre a sua 

ordem de importância para o falante (CUNHA, et al., 2011). 

 

3. Marcação – diz respeito à presença “versus” ausência de uma propriedade nos 

membros de um par contrastante de categorias linguísticas. O princípio de marcação, herdado 

da linguística estrutural desenvolvida pela Escola de Praga, estabelece três critérios principais 

para a distinção entre categorias marcadas e categorias não-marcadas, em um contraste 

gramatical binário: (i) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa (ou maior) que a estrutura não-marcada correspondente; (ii) distribuição de 

frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente do que a estrutura não-marcada 

correspondente; (iii) complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa do que a estrutura não-marcada correspondente. Refere-se, aqui, a fatores 

como esforço mental, demanda de atenção e tempo de processamento. Há tendência geral, nas 

línguas, para que esses três critérios de marcação coincidam. Consideramos as construções 

com o verbo passar-auxiliar, como a forma marcada, em função de apresentar uma estrutura 

maior e menos frequente em relação `as estruturas estudadas com passar pleno. “Assim, as 

categorias que são estruturalmente mais marcadas tendem também a ser substantivamente 

mais marcadas” (op.cit). Os exemplos a seguir mostram que tanto entre as formas marcadas 

como entre as formas não-marcadas pode haver variações. Dentre os auxiliares, uma forma é 

mais marcada do que a outra: 

 

(1) “A AMUPLAN passou a fazer parte do comitê pró Universidade Federal em 

Ijauí.” (CA - Globo TV – Jornal – web). 



 24 

(2) “Acho que há dois meses atrás, os roteiristas conseguiram passar a receber 

pontos percentuais”. (Corpus do Português - CP) 

 

Embora os dois dados exemplifiquem as formas não-marcadas em relação a passar 

pleno, em (1) o verbo passar forma uma construção constituída de dois verbos e marca o 

início de um acontecimento, ocupando a posição de auxiliar da construção perifrástica. A 

diferença em relação ao exemplo (2) está na construção perifrástica formada por três verbos, 

sendo passar também auxiliar, segundo Raposo (2013), em construção perifrástica só há um 

verbo pleno, no caso “receber”.  

De acordo com Givón (1995), a construção não-marcada tende a ser mais frequente 

em comparação à marcada. O parâmetro frequência poderia também associar-se à distinção 

figura/fundo, entendendo-se então que o elemento não-marcado, por tender a ser menos 

saliente cognitivamente, é compreendido no plano de fundo e o elemento marcado, no plano 

da figura. Assim, as formas não-marcadas podem ser estruturalmente menos complexas, com 

realização mais frequente, o que nos leva a formas morfossintáticas menores, menos salientes 

cognitivamente, conforme os dois exemplos: 

 

(3) “Nós ficamos numa sala confortável, no entanto, era uma sala de espera, ou seja, às 

vezes passava alguém.” (D&G – Nit – Inf. 2). 

 

(4) “... aí: eu passei o som... testei a aparelhagem toda...” (D&G – RJ – Inf. 9). 

 

Também aqui há variação nas formas não-marcadas, podendo ocorrer nas construções 

plenas exemplares com mais complexidade, conforme o exemplo que se segue: 

 

(5) “assim... eu... mais... juntamente com... uma e... uma equipezinha daqui da escola 

mesmo... dos estudantes... se reúne... eh::... pega as fofocas... os recados que está... 

rolando aí com o pessoal da escola... pega homenagem também para os professores... e 

coloca pensamentos... coloca/ eh... uma pregada de coisa dentro do... dentro de 

jornalzinho... de duas folhas... aí a gente digita... aqui no/ na escola mesmo... depois 

passa pros alunos... (D&G – Nit - Inf.2). 

 

Do ponto de vista da complexidade cognitiva, a categoria marcada tende a ser 

cognitivamente mais saliente em termos de esforço mental, exigência de atenção e/ou de 
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tempo de processamento comparativamente ao do valor não-marcado. Importante reconhecer 

que a marcação que caracteriza uma forma linguística é relativa, de modo que uma construção 

pode ser marcada em um contexto e não-marcada em outro. 

Bybee (1985) procurou relacionar certos fatos comuns às línguas a certas 

características cognitivas e psicológicas de seus usuários. Verificou existirem características 

comuns entre os zeros da flexão dos nomes com o zero da flexão dos verbos. A oposição entre 

as formas do singular e do plural e entre as de masculino e feminino são oposições entre uma 

forma não-marcada e outra marcada, como percebeu o estudioso Mattoso Câmara (1970). A 

forma não-marcada é sempre a mais genérica, no caso dos verbos, referindo-se aos modos, as 

formas zero encontram-se no indicativo e no imperativo. São formas menos marcadas 

semanticamente, se comparadas com as do subjuntivo. Com relação aos tempos, o presente é 

o menos marcado sintaticamente, uma vez que suas formas servem tanto para a exposição do 

presente como para o passado e o futuro. 

As relações entre formas são ainda mais exploradas por Bybee (1985) que observa 

existir em certos paradigmas uma forma básica, a partir da qual as outras derivam, é o caso 

dos verbos regulares. Analisando os verbos irregulares, a autora constatou haver mais de uma 

forma básica a partir da qual se formariam as demais. Essas formas se organizam em 

conjuntos, que possuem características comuns. 

 

4.  Transitividade oracional abarca um complexo de dez parâmetros sintático-

semânticos independentes (revisitados pelos autores em 2001), que focalizam diferentes 

ângulos da transferência da ação. Assim, para Hopper e Thompson (1980), não há 

necessidade da ocorrência dos três elementos – sujeito, verbo, objeto – para que uma oração 

seja transitiva. Embora independentes, os traços da transitividade oracional operam juntos e 

articulados na língua, o que quer dizer que nenhum deles sozinho é suficiente para determinar 

a transitividade de uma oração. Cada um desses parâmetros contribui para a ordenação de 

orações numa escala de transitividade. Assim, é toda a sentença que é classificada como 

transitiva e não apenas o verbo. Segundo Hopper e Thompson (1980), a transitividade é 

concebida como uma noção contínua, escalar, portanto, a transitividade oracional não 

depende apenas do verbo transitivo, mas das relações entre os componentes da oração. No 

caso do verbo passar, encontramos estruturas em que temos sujeito e verbo (SV); verbo e 

sujeito (VS), verbo e complementos com ou sem preposição, o que nos leva a uma possível 

escala na transitividade oracional. A transitividade será aprofundada no Capítulo 2, item 3, 

levando em consideração o sistema de transitividade que envolve o verbo passar. 
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5. A Gramaticalização, na visão mais clássica do funcionalismo, designa um 

processo unidirecional,
3

 segundo o qual itens lexicais e construções sintáticas, em 

determinados contextos, passam a assumir funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 

continuam a desenvolver novas funções gramaticais. Para Heine (2001), na gramaticalização, 

temos uma forma lexical que muda para uma categoria gramatical e uma categoria gramatical 

pode mudar para uma categoria mais gramatical. Atualmente, há maior interesse em se 

estudar a gramaticalização pelo prisma das construções.  

Heine e Kuteva (2002) ressaltam que a gramaticalização requer contexto específico  e 

é resultado de inferência pragmática, enriquecimento pragmático, força e coerção do contexto, 

implicatura conversacional, ou reinterpretação de contextos. 

Heine (2002) mostrou que o desenvolvimento diacrônico de itens gramaticais pode ser 

descrito por meio de um roteiro de estágios sucessivos, associados a diferentes tipos de 

contextos. Nesse sentido, Heine estabelece que, do significado fonte (mais concreto ou menos 

abstrato) para o significado alvo (mais abstrato), estão envolvidos três tipos de contextos
4
: 

contexto bridging, contexto de mudança e convencialização. Heine (2002) argumenta que o 

processo de gramaticalização envolve quatro estágios contextuais, correspondentes a um 

continuum de mudança: 

 

1) Estágio inicial: Nesse estágio o contexto é natural, são expressões com significado 

fonte ou normal, podendo ocorrer em variados contextos. 

 

2) Contexto ponte: Também chamado de contexto de transição. Nesse estágio, um 

contexto específico dá origem a uma inferência, aparecendo um outro significado – 

chamado – alvo – que apresenta uma interpretação mais plausível do enunciado em 

questão. Nesse contexto há ambiguidade pragmática e semântica. 

 

3) Contexto de mudança: Há um novo tipo de contexto que não permite mais de uma 

interpretação em termos de significado fonte. O novo contexto é incompatível com 

o significado fonte. Nesse estágio ocorre a mudança, a gramaticalização. 

 

                                                
3 Estudos recentes (TRAUGOTT, 2008; TRAUGOTT, TROUSDALE, 2013) levantam a questão da 

unidirecionalidade, trazendo à reflexão o termo direcionalidade. 
4 Contexto aqui é entendido como estágios de gramaticalização. 
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4) Convencionalização: Nesse estágio, o significado alvo está aberto a uma maior 

manipulação, já que é livre de restrições contextuais que deram origem a ele. Pode 

ser usado em novos contextos. 

 

Os contextos de Heine (2002) guardam correlação com os contextos de Diewald 

(2006), conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Tipos de contextos em gramaticalização 

 

Fonte: Diewald (2006).5 

 

Comparando os contextos em gramaticalização, podem-se verificar as similaridades 

entre eles, conforme apresentado por Rosário e Oliveira (2016, p. 238), “os autores concebem 

contexto como cline”. Os ambientes normais tornam-se ambíguos e passam a ser 

reinterpretados, em seguida, para além da reinterpretação semântico-pragmática, ocorrem 

neoanálises, configurando a fase de mudança e por último a convencionalização, conforme 

Heine (2002), ou contexto de isolamento, segundo Diewald (2006).  

 

 

                                                
5 Novas reflexões foram apresentadas em proposta recente de Diewald & Elena Smirnova (2012, p.p. 111-

134), ampliando os tipos de contextos em gramaticalização. 
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Quadro 2: Comparação dos contextos 

 

Fonte: TRAUGOTT (2012, p. 9), com base no quadro de ROSÁRIO; OLIVEIRA (2016, p. 238). 

 

Para Heine (et al., 1991), a gramaticalização é um tipo de mudança linguística sujeita a 

certos processos gerais e mecanismos de mudanças, caracterizada por certas consequências, 

como a mudança na gramática. De acordo com Heine (et al., 1991, p. 11), “Um dos méritos 

principais dos estudos de gramaticalização após 1970 foi a atenção dada ao potencial que eles 

oferecem como um parâmetro explicativo para entender a gramática sincrônica”. Para Bybee 

e Hopper (2001), a gramaticalização é um mecanismo pelo qual as estruturas emergem a 

partir da língua em situação de uso. Hopper (1991) apresenta seus princípios de 

gramaticalização: (i) Estratificação, (ii) Divergência, (iii) Decategorização, (iv) 

Especialização e (v) Persistência, que são capazes de auxiliar e identificar os itens que 

emergem e se regularizam nas situações de uso. 

Na Gramaticalização, sob uma perspectiva Centrada no Uso, a gramática é um 

organismo maleável e sensível a mudanças. Para Traugott (2014)
6
,“Gramaticalização é o 

desenvolvimento de expressões procedurais, entre elas as expressões de tempo, aspecto, 

modalidade, caso, pronomes pessoais, complementizadores e outros conectivos.” Traugott cita 

como exemplo prototípico de gramaticalização o desenvolvimento de BE going to. 

“Inicialmente um verbo de movimento usado em uma construção teleológica imperfectiva, 

passou a ser usado como um auxiliar. Aqui há perda de significado de movimento e de 

intenção [...].” 

Martelotta (2011), ao tratar da Mudança Linguística, destaca a passagem de verbo 

pleno para auxiliar como um processo de gramaticalização, demonstrando que esse fato é 

                                                
6 TRAUGOTT, E. C. Gramaticalização: uma entrevista com Elizabeth Closs Traugott. ReVEL, vol. 12, n. 22, 

2014. Traduzido por Gabriel de Ávila Othero e Ana Carolina Spinelli. 
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extremamente regular nas línguas naturais. O verbo pleno perde seu sentido representacional 

para indicar relações de tempo e de aspecto. O autor cita alguns exemplos da trajetória verbo 

pleno > auxiliar em português: 

 

 a. Ele vai para casa falar com Paulo > Ele vai falar com Paulo > vai chover 

 b. Eu venho de casa dirigindo > Eu venho dirigindo > Eu venho trabalhando nesse 

projeto há anos 

 c. Tenho os trabalhos feitos > Tenho feitos os trabalhos/Tenho feito o trabalho > 

Tenho feito os trabalhos (pret. perf. comp.), (MARTELOTTA, 2011, p. 95). 

 

Para Rosário (2015, p. 39), os estudos no campo da gramaticalização: 

 

Oferecem uma explicação plausível que dá conta de como e por que as categorias 

gramaticais surgem e se desenvolvem ao longo do tempo. Sua principal motivação é 

a necessidade de a comunicação ser adequadamente efetuada.  

 

Nesse sentido, investigamos as construções com passar pleno em seus padrões de uso 

mais frequentes nos corpora, como verbo de movimento, e a mudança gradual desses usos, 

pelo processo de gramaticalização, favorecendo o deslizamento de verbo pleno a verbo 

auxiliar em construções perifrásticas. A seguir, apresentamos as contribuições da Linguística 

Cognitiva. 

 

 

1.2 CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA COGNITIVA 

 

 

A Linguística Cognitiva, doravante (LC), como designação de uma nova vertente de 

pesquisa, foi inicialmente adotada por um grupo particular de estudiosos, entre os quais se 

destacam George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles 

Fauconnier. Segundo Ferrari (2016, p. 13), “Esses autores concordavam fundamentalmente 

com o matiz cognitivista da teoria gerativa, condensado na fórmula ‘a linguagem é o espelho 

da mente’ (Chomsky, 1975)”, entretanto, buscaram um viés teórico que desse conta das 

relações entre sintaxe e semântica, principalmente, investigando as relações entre forma e 

significado na teoria linguística. 
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Para que esses estudiosos tornassem possível essa investigação, de acordo com Ferrari 

(2016, p. 13-14), “propuseram um afastamento da perspectiva modular de cognição adotada 

pelo gerativismo”. Essa perspectiva postula que o módulo cognitivo da linguagem é 

independente de outros módulos cognitivos. Assim, a LC passa a adotar uma perspectiva não 

modular, que, segundo Ferrari (2016, p. 14), “prevê a atuação de princípios cognitivos gerais 

compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas”.  

 

Segundo Silva (1997)
7
: 

 

A Linguística Cognitiva é uma abordagem da linguagem perspectivada como meio 

de conhecimento e em conexão com a experiência humana no mundo. As unidades e 

as estruturas da linguagem são estudadas, não como se fossem entidades autônomas, 

mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais, da organização 

conceptual, de princípios de categorização, de mecanismos de processamento e da 

experiência cultural, social e individual. 

 

Ultimamente, alguns trabalhos orientados pela Linguística Cognitivo-Funcional 

tentam unir a noção de construção gramatical (GOLDBERG, 1995; 2006) com a teoria da 

gramaticalização (HOPPER, TRAUGOTT, 2003; HEINE, KUTEVA, 2007; GONÇALVES, 

LIMA-HERNANDES, CASSEB-GALVÃO, 2007). 

A LC dá destaque aos aspectos cognitivos das ocorrências linguísticas e, de acordo 

com Langacker (1987), desenvolve uma análise com base na observação do uso linguístico. 

De acordo com os cognitivistas, a linguagem não constitui um componente autônomo da 

mente, isto é, não é independente de outras faculdades mentais. A LC propõe uma mudança 

no estudo da linguagem, de forma que o usuário da língua se situe no centro da construção do 

significado. 

Para Martelotta e Palomanes (2011, p. 180), “[...], a visão integradora da linguagem 

proposta pelos cognitivistas se manifesta também na hipótese de que léxico, morfologia e 

sintaxe são uma espécie de continuum de unidades simbólicas que se subordinam à estrutura 

conceptual para fins comunicativos.” Para os cognitivistas a comunicação é uma atividade 

compartilhada, há uma série de movimentos feitos em conjunto pelos interlocutores no 

sentido de um bom entendimento. 

De acordo com Martelotta e Palomanes (op. cit., p. 181), “[para] os cognitivistas, a 

gramática de uma língua constitui um conjunto de princípios dinâmicos os quais, nas palavras 

                                                
7 SILVA, A. S. da. A Linguística Cognitiva – Uma Breve Introdução a um Novo Paradigma em Linguística. 

Disponível em: <http://www.facfil.icp.pt/lingcognit.htm>. 
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do linguista Ronald Langacker, se associam a rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e 

modificadas pelo uso”. 

Destacamos alguns exemplos de nossos corpora que trazem o verbo passar na 

diversidade de seus usos, como verbo polissêmico, apresentando características cognitivas da 

categorização linguística, tais como prototipicidade, polissemia e metáfora. 

  

(6) “eh: : isso é um assalto... você me dá o seu dinheiro que você tem aí: : e esse 

relógio aí”... aí eu olhei pro lado... olhei pro outro... não tinha... como reagir mesmo... 

dentro do ônibus... e depois se o cara está armado... tomo um tiro de bobeira... não vou 

fazer isso... aí eu tirei o relógio e: : dei pra ele normalmente... aí ele ainda ficou 

perguntando se eu tinha... algum dinheiro... né? quis ver o meu bolso... aí eu puxei 

disse que não tinha dinheiro nenhum... ele pediu a minha carteira/ ele pegou o 

dinheiro... ele até pegou o dinheiro que estava aqui no meu bolso... que ele viu que eu 

passei na passagem do ônibus... eu passei na roleta do ônibus... botei o dinheiro 

aqui... ele puxou o dinheiro... e viu a minha carteira... eu pedi pra ele não levar os 

meus documentos... pedi... pra ele deixar os documentos e ele deixou... aí ele saiu... 

ficou olhando assim pra mim... foi embora... né? desceu do ônibus assim na parada... 

eu passei... eu ainda desci... fui na casa de um outro colega meu... pra gente ver se... se 

ele conhecia alguém ali de dentro...” (D&G -Nit – Inf.7). 

 

(7) “Carlos... conta pra mim uma história que tenha acontecido com você... que seja 

interessante... I: eu ia tocar no GREIP no IAPI... e:: fui pra lá cedo pra arrumar o... 

equipamento... mas/ eu ia tocar com:: um/ com as caixas de som de uma equipe... e 

eu:: fui pra lá cedo armei as coisas... e desde o começo a equipe de som ficou pro/ me 

provocando... querendo que eu tocasse Brasileirinho na guitarra e essas coisas assim... 

querendo mos/ que eu mostrasse que eu sabia tocar guitarra... aí:: eu passei o som... 

testei a aparelhagem toda... e um pouco antes de começar o show a gente passou o 

som mais uma vez... o som estava perfeito... aí:: um pouco antes de... de eu me 

apresentar... a Transamérica fez uma destribuição de brindes lá... aí::... eles rebentaram 

os fios... da/ do equipamento... e o som não ficou bom depois que nós fomos/ que eu 

fui tocar... porque::.. so/ os... cabos estavam todos rebentados... estava dando curto... e 

aí eu/ o som ficou total/ totalmente distorcido... e se:: a Transamérica não tivesse 

distribuído os brindes antes... subido no palco... pisado nos fios... as pessoas iam 

gostar do show que eu fiz... porque... foi legal...E: ahn... ahn...” (D&G -  RJ - Inf. 9). 
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(8)  “... ah... eu quero...” nunca tinha entrado no cursinho... entrei lá... aí o cara... “eh... 

qual é a sua carreira?” falei “publicidade... procura aí Priscila M...” aí o cara... olhou 

assim... estava escrito Priscila T... e embaixo estava Renata... Rodrigo... Rafael... 

estava tudo com a letra erre já... eu falei “pô... acabou... não passei... agora é só 

esperar (pro) Fundão mesmo...” aí ele “espera aí... como é que é o seu nome mesmo?” 

aí eu... falei 2 9 “Priscila M...” aí ele viu... tinha outra coluna... aí estava lá o meu 

nome... ah... eu fiquei tão feliz... pô... sessenta e sete pontos no final... precisava de 

sessenta pra entrar... foi ótimo... eu cheguei na casa da minha tia pulando... né? pô... 

“passei... eu consegui...” (D&G – Nit -  Inf. 8). 

 

Em (6), verifica-se o estatuto lexical de passar pleno, verbo de movimento físico, 

concreto, apresentando o deslocamento físico do sujeito agente da ação em direção ao Ponto 

de Referência. Esse exemplo tem mais claramente a acepção de movimento físico. O verbo 

denota transposição de um obstáculo e a noção de movimento é da construção. 

Em (7), a construção é de deslocamento não do sujeito, mas do objeto que será 

colocado em atividade, no entanto, há o movimento do sujeito, marcado pelo traço 

[+controle], em promover o deslocamento atribuído ao objeto. A construção nesse caso pode 

ser aferida como: [SN V SN]. Nesse exemplo passar denota conferir, verificar se está tudo 

certo. 

Em (8), o verbo passar já está em uso mais gramatical, a Figura representada pelo 

sujeito verbal é deslocada para um outro nível na escala educacional, que se realiza num plano 

de aprovação. Nesse caso, observa-se que o Ponto de Referência constitui, além do ponto final 

do trajeto, o resultado de todo o percurso: de tornar a Figura parte de um novo grau de 

formação escolar. O verbo passar expressa o sentido de aprovação. 

Comparando as construções: 

 

 “... eu passei na passagem do ônibus ...” (6) e “...passei...” (8) 

 

Aparentemente a construção é a mesma [(S) V], no entanto, olhando o contexto em 

que estão inseridas, verifica-se a diferença de sentidos. Os movimentos ligados ao verbo 

passar são: físico em (6), no qual o sujeito se locomove, enquanto em (8), o movimento é 

metafórico, no sentido de aprovação. Entretanto há uma ligação intrínseca entre os exemplos, 
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nos dois casos há superação de obstáculo, em níveis diferentes, mas percebidos pelas relações 

contextuais. 

As abordagens construcionais concordam que é essencial considerar a linguagem 

como um sistema cognitivo (mental). Não se deve associar, entretanto, o estabelecimento de 

uma designação reconhecida internacionalmente à ideia de que a Linguística Cognitiva 

constitui uma abordagem teórica homogênea. Ao contrário, a área reúne um conjunto de 

abordagens que compartilham hipóteses centrais a respeito da linguagem humana e, ao 

mesmo tempo, detalham aspectos particulares relacionados aos desdobramentos dessas 

hipóteses. Os princípios fundamentais
8
 que são partilhados por essas abordagens podem ser 

assim compreendidos: 

 

1. Construções gramaticais: Construções frasais, como itens lexicais tradicionais são 

pareamentos de forma e função aprendidos (LAKOFF, 2002; FILLMORE, ET AL.; 

GOLDBERG, 1995, 2006).  

 

2. Estrutura de superfície: Gramática não envolve componente transformacional ou 

derivacional. A semântica está diretamente associada com a forma de superfície 

(GOLDBERG).  

 

3. Uma rede de construções: Construções frasais, palavras e palavras parcialmente 

preenchidas (morfemas aka) encontram-se relacionadas em uma rede na qual os nós se 

relacionam por elos de herança (LAKOFF, 2002; LANGACKER, 1987; FILLMORE, 

ET AL.; GOLDBERG, 1995).  

 

4. Variabilidade e generalização translinguística: Reconhecidamente, as línguas 

variam de formas amplas; as generalizações translinguísticas que de fato existem são 

explicadas por processos cognitivos de domínio geral ou pelas funções das 

construções envolvidas. (CROFT, 2001).  

 

Goldberg acrescenta um princípio, embora não seja compartilhado igualmente por 

todas as abordagens construcionistas, porque ele permite a interface natural destas abordagens 

                                                
8 GOLDBERG, A. Abordagens construcionistas. The Oxford Handbook of Constructian Grammar, Edited by 

Thomas Hoffmann and Graeme Trousdale. Estudo apresentado por ARENA, A. B. no âmbito de Estudos do 

Grupo D&G/UFF. 
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com teorias de aquisição e processamento da linguagem, assim como com as de mudança 

linguística:  

 

5. Centrado no uso: Conhecimento de língua inclui itens e generalizações, em níveis 

variados de especificidade (TOMASELLO, 2003; BYBEE (2010); GOLDBERG 

2006). A Linguística Cognitiva adota uma perspectiva baseada no uso, tendo como 

uma de suas principais hipóteses a ideia de que o contexto orienta a construção do 

significado. 

 

Não é uma necessidade lógica que todos esses princípios sejam adotados, e nem todos 

os pesquisadores enfatizam cada um igualmente. Em uma perspectiva cognitivista integrarão 

a rede da gramática tanto construções lexicalmente especificadas, como as construções 

idiomáticas: (i) “Tudo passa.”; como também as construções lexicalmente abertas: (ii) “Ela 

passa um tempo...” e, ainda, expressões quase idiomáticas como: (iii) “passei o som..” Essas 

condições permitem, em termos de arquitetura gramatical,  explicitar as relações de herança 

postuladas entre uma Construção Gramatical muito abstrata e a construção lexicalmente 

especificada que a motiva. O registro a seguir é muito interessante, por se tratar de transcrição 

de fala, e apresentar a variação no uso dos verbos começar e passar, principalmente, 

compartilhando a posição de auxiliar, indicando o início de nova situação. 

 

(09) “...ahn... foi.../ tudo começou quando eu estava na:: quinta... sexta série... (um) 

negócio assim... aí tinha um amigo meu... que o nome dele era Luiz Eduardo... aí ( ) o 

pessoal chamava ele de Dudu ... ou então Lulu... né? aí ele/ teve um dia que eu estava 

vindo do colégio... aí passei no sacolão... eu e minha irmã... aí encontramos com ele e 

com uns amigos dele... aí ele chamou pra apresentar... aí um dos amigos dele... se 

chamava Geovane... aí... né? conversa vai... conversa vem... aí a gente ficou um 

tempão sem se ver... aí depois eu e minha irmã passamos a freqüentar a igreja... a 

igreja católica ali na:: Vila Pereira Carneiro... e:: de repente a gente ( ) deu de cara 

com ele... só que na época a gente nem lembrava mais... muito bem... que o nosso 

amigo tinha apresentado... né? aí ele começou a falar “puxa... lembra aquele seu amigo 

(tal)... não lembra não? ele apresentou a gente” tal... aí eu fui me lembrando aos 

poucos... aí ele passou a freqüentar a minha casa... aí pintou o clima... aí eu comecei 

a gostar dele... aí... né? teve uma festa que eu fui...mi/ aí minha irmã também/ ela ia só 

que ela não queria que eu fosse com ela...” (D&G – Nit - Inf. 9). 
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Em (9), a construção “passei no sacolão” expressa a ideia de movimento. 

Semanticamente há o deslocamento físico da Figura em direção ao Ponto de Referência, um 

lugar. Esse exemplo representa o caso mais frequente em nossos corpora, conforme análise 

dos dados. Nas construções “eu e minha irmã passamos a freqüentar a igreja” e “ele 

passou a freqüentar a minha casa”, o verbo passar ocupa a posição e a função de um verbo 

auxiliar. A ideia de movimento, característica base desse verbo, toma uma nova feição e 

expressa um movimento temporal, o início de uma situação na construção aspectual 

inceptiva,  

 

 

1.2.1 NOÇÃO DE CONSTRUÇÃO - UMA ABORDAGEM CENTRADA NO USO 

 

 

A Linguística Funcional, conforme já mencionado, amplia seus conceitos, frutos das 

pesquisas de Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, 

Heine entre outros, com os postulados da Linguística Cognitiva, tendo como representantes 

George Lakoff, Ronald Langacker, Adele Goldberg, John Taylor, Tomasello, entre outros. 

Segundo Cunha (2012, p. 29), “Essas duas correntes compartilham vários pressupostos 

teórico-metodológicos, como a rejeição à autonomia da sintaxe, incorporação da semântica e 

da pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e sintaxe, a relação estreita entre 

a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas...” Dessa forma, a gramática é 

entendida como representação cognitiva da experiência dos indivíduos com a linguagem. 

Assim a gramática pode ser afetada pelo uso da língua. Para Bybee (2010), as unidades da 

língua, sua forma e seu significado são estabelecidos pelo processo cognitivo mais básico, a 

categorização.  

Para Bybee (2010), construções são padrões efetivos de uso, formas mais concretas de 

expressão e não virtualidades. Construções têm representação exemplar, uma vez que 

dependem do seu nível de esquematicidade. As investigações de padrões de uso linguístico, 

no Funcionalismo, junto a uma abordagem construcional, no campo das pesquisas cognitivas, 

conferem mais precisão aos estudos desenvolvidos neste viés. Considera-se nesta interface a 
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maior ligação entre função e forma. Verifica-se a importância nesse campo da concepção 

construcional às pesquisas que envolvem a mudança gramatical e as relações contextuais 

presentes.  

Para Bybee (2010), construções são entendidas como esquemas altamente abstratos, 

virtuais, com forte vinculação de forma e sentido. As construções são, portanto, um 

pareamento de forma e função, incluindo morfemas, palavras, expressões idiomáticas, 

parcialmente lexicais preenchidos e totalmente linguísticos. Qualquer padrão linguístico é 

reconhecido como uma construção, enquanto algum aspecto de sua forma ou função não é 

estritamente previsível a partir de seus componentes, conforme Goldberg (2003). Destacamos 

que os verbos constituem uma sequência muito esquemática (BYBEE, 2010) e muito abstrata. 

Para Bybee (2008), a frequência de uso leva ao enfraquecimento semântico. As 

mudanças fonológicas de redução e fusão das construções em gramaticização
9

 são 

condicionadas pela alta frequência e pelo uso em porções de fala contendo informação dada 

ou velha. A perda semântica permite o uso do elemento linguístico em novas associações 

pragmáticas, o que leva a uma mudança semântica da construção. A autonomia de um item 

muito frequente causa o entrincheiramento desse item na língua.  

Bybee propõe Type frequency (frequência de ocorrência de uma unidade, geralmente 

uma palavra ou morfema, em texto corrido) e Token frequency (frequência de dicionário de 

um determinado padrão).  

Das contribuições cognitivistas, uma das mais relevantes para o Funcionalismo tem 

sido a proposta de pareamento forma x sentido defendida por Croft (2001, p. 18), concebida 

da seguinte forma: 

  

                                                
9 Gramaticização – termo utilizado por alguns teóricos com sentido semelhante à gramaticalização. 
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Quadro 3: Proposta de Croft (2001) 

 

 

Verifica-se que o elo entre a forma e o sentido convencional é interno à construção, 

logo, estruturas conceptuais podem ser universais, entretanto, cada língua tem sua 

especificidade. O termo SENTIDO alcança todos os aspectos convencionalizados da função 

da construção. Para o estudo das etapas de gramaticalização, em perspectiva diacrônica, é 

necessário levar em conta os seis fatores correlacionados, ou seja, o uso contextualizado. 

A partir dos tokens das microconstruções [(X) Vpassar (Y)] estabelecemos os 

seguintes fatores de análise, correspondentes aos subesquemas, a partir do Esquema: Origem 

(O) > Percurso (P) > Meta (M) para as construções com passar lexical e o Esquema [(SN) V1 

+ a +V2], para passar auxiliar. Com base em Croft (2001), a minha proposta é: 

 

Quanto à forma:  

 

Quadro 4: Proposta com base em Croft (2001) 
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Quanto ao sentido: 

 

Quadro 5: Proposta com base em Croft (2001) 

 

 

Com o levantamento e análise dos dados, as mudanças ocorridas com as construções 

de passar serão elencadas, comparadas e avaliadas.  

 

 

1.2.2 Mudança Construcional 

 

Sem a pretensão de levantar todo o arcabouço teórico que culminou na Gramática de 

Construção ou na abordagem construcionista da gramática, destacamos os pontos 

significativos para esta Tese. Assim, ressalta-se que a ideia de uma Gramática de Construção 

originou-se de um desacordo com o tratamento periférico dado pelo programa gerativo de 

Chomsky
10

. O trabalho de Fillmore (1968) propunha uma Gramática de Casos cujo traço 

distintivo em relação ao modelo Chomskyano vigente era firmar que, no nível sintático mais 

profundo, a sentença se constituía de um predicador e de uma série de papéis temáticos 

caracterizados semanticamente de casos. Fillmore rompe com o modelo gerativista e inaugura 

as bases de todas as vertentes da Gramática de Construções, ao propor uma relação direta 

entre forma de superfície e sentido. As obras de Lakoff (2002) sobre a existência de 

categorias radiais na gramática e os estudos de Fillmore e Kay permitiram uma revisão nos 

                                                
10 CHOMSKY: Syntatic Structures, 1957; Aspects the Theory of Syntax, 1965; Reflections on Language, 1975. 
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estudos da Gramática. Esses estudos passam a analisar as construções linguísticas no lugar do 

item lexical, da palavra, do morfema, unidades por excelência da análise gramatical. 

Adele Goldberg, em 1995, publica sua obra Constructions: a construction grammar 

approach to argument structure, considerada como o movimento mais primitivo da análise 

linguística, referente à noção de construção. Goldberg estuda as Construções de Estrutura 

Argumental. Sua segunda grande obra lançada em 2006: Constructions at work, entre outros 

trabalhos, trouxe postulados fundamentais para a análise linguística das construções. Logo, a 

Gramática de Construções é um conjunto de teorias que pressupõem que a gramática de uma 

língua é constituída por um conjunto de construções, pareamentos de uma forma de superfície 

a um significado, que se relacionam entre si em uma rede de motivações sintático-semânticas. 

O quadro, a seguir, foi apresentado por Goldberg (et al., 2004, p.291), e nele se 

registra a correlação entre forma e sentido: 

 

Quadro 6: Quadro apresentado por Goldberg 

 

 

Todas essas expressões correspondem a construções estrutura-argumento, que 

fornecem a ligação direta entre a forma de superfície e os aspectos gerais da interpretação, tais 

como algo agindo em outra coisa (1), algo causando algo para mover (2), alguém que 

pretenda causar alguém para receber algo (3), alguém causando algo para mudar Estado (4). 
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Traugott (2011c) e Traugott & Trousdale (2013) buscam um refinamento dos 

pressupostos da abordagem construcionista da gramaticalização e apresentam uma 

diferenciação entre o que seria mudança construcional e, em sentido mais estrito, o processo 

denominado “construcionalização”. De acordo com Traugott (2011c), a mudança 

construcional afetaria somente os subcomponentes das construções, conforme os postulados 

de Croft (2001). A construcionalização deve ser interpretada como processo de mudança, mas 

como resultado da própria mudança. Para Traugott & Trousdale (2013), a construcionalização 

seria acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade. 

A construcionalização, segundo Traugott (2014): 

 

“[...] é o desenvolvimento de pares do tipo formanova-significadonovo. O estudo da 

construcionalização envolve gramaticalização e lexicalização, mas vai além deles 

em dois aspectos importantes. O primeiro é que ambos forma e significado devem 

ser considerados igualmente [...]”.  

 

Conforme Traugott (2014), o segundo caminho, pelo qual a construcionalização é 

entendida, aplica-se às mudanças que são pensadas não apenas em termos de elementos 

específicos, mas também em função dos esquemas abstratos para os quais eles são recrutados 

ou para os quais eles servem como fonte
11

. 

Segundo Traugott (2008), a gramaticalização é a teoria das relações entre pares de 

forma-sentido e sua provável direcionalidade ao longo do tempo. Deste modo não se dá 

preferência ou à forma ou ao sentido, mas à correlação função  forma. Traugott (2008) 

propôs um cline para a hierarquia da gramaticalização de construções, visando a trajetória de 

mudança construcional: 

 

Macroconstruções – esquema virtual e abstrato. 

Mesoconstruções – conjunto de construções com função semelhante. 

Microconstruções – construções types individuais. 

Construto – tokens 

 

Traugott e Trousdale (2013) atualizam a proposta dos termos utilizados por Traugott 

(2008), estabelecendo que o estudo das construções de uma língua pode ser feito a partir de 

uma hierarquia que considera três níveis: esquemas, subesquemas e microconstruções. O 

                                                
11 TRAUGOTT, Elizabeth Closs. Entrevista com Elizabeth Closs. ReVEL, v. 12, n. 22, 2014. Traduzido por 

Gabriel de Ávila Othero e Ana Carolina Spinelli. [www.revel.inf.br]. 
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construto representa a frequência token, o locus da mudança. Para Traugott e Trousdale 

(2013), a abordagem construcional da mudança linguística parte do princípio de que a língua 

– tanto no que se refere à gramática quanto ao léxico – é formada por redes taxonômicas de 

construções, as quais se organizam de modo hierárquico.  

Traugott e Trousdale (op. cit, p. 22) definem a construcionalização como “a criação de 

uma forma nova pareada com um significado novo, formando um nó inédito, na rede 

linguística de uma população de falantes, com nova sintaxe ou morfologia e novo significado 

codificado”. A construcionalização é acompanhada por mudanças nos níveis de: (i) 

esquematicidade – uma propriedade da categorização que envolve abstração. Um esquema é 

uma generalização de categorias, sejam elas linguísticas ou não. (ii) produtividade – é um 

parâmetro gradiente e está relacionado à ampliação ou restrição dos (sub)esquemas de uma 

construção. (iii) composicionalidade – refere-se ao grau de transparência entre forma e 

sentido. Se um construto não é semanticamente composicional, haverá incompatibilidade 

entre o significado dos elementos individuais e o significado do todo.  Essas mudanças 

servem como categorias de análise nessa perspectiva. 

A mudança construcional está relacionada à dimensão interna da construção, uma vez 

que são afetados os subcomponentes de uma construção já existente, sejam eles relacionados 

ao significado: subcomponentes de natureza semântica, pragmática e discursiva; ou 

subcomponentes ligados à forma: subcomponentes de natureza fonética, morfológica e 

sintática. 

Voltando aos níveis de abstração correspondentes ao modo hierárquico, nas redes 

taxonômicas, os autores estabelecem uma ordem: construto, microconstrução, subesquema e 

esquema. Os construtos compreendem as ocorrências atestadas empiricamente, 

caracterizando-se como sendo o locus da mudança. Os construtos estão relacionados à 

frequência token, que corresponde ao número de ocorrências de determinada construção 

(BYBEE, 2007; 2011). Enquanto os construtos envolvem a frequência token, no nível da 

microconstrução, do subesquema e do esquema, observa-se a presença da frequência type, 

que, conforme (BYBEE, 2007; 2011), relaciona-se ao número de expressões possíveis para 

uma determinada categoria. 

Segundo Traugott e Trousdale (2013), as microconstruções compreendem as 

construções individuais, que se realizam a partir do pareamento entre forma e função e já se 

encontram produtivas e convencionalizadas na língua. O subesquema envolve o conjunto de 

similaridades que é observável entre microconstrução diversa. O esquema apresenta uma 
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natureza altamente abstrata e esquemática, compreendendo as construções mais genéricas da 

rede, facilitando o preenchimento de slots, espaços compartilhados na rede. 

No que diz respeito à Construcionalização gramatical, Traugott e Trousdale (2013) 

mostram como as mudanças podem ocorrer tanto no nível esquemático quanto no nível 

material em cada extremidade do gradiente gramático-lexical. Traugott e Trousdale (op.cit.) 

dão igual atenção ao material gramatical e lexical. Nesse sentido os autores exemplificam as 

mudanças ocorridas com habeo cantare do Latim
12

 que passou a cantare habeo e no 

português: hei de cantar > cantarei. O primeiro radical [cant-] passou basicamente por 

mudanças fonológicas, enquanto o segundo passou por muitas fortes mudanças ao longo dos 

séculos, incluindo redução e aumento de dependência. O radical permaneceu lexical/com 

conteúdo e o segundo elemento tornou-se gramatical/procedural. 

Traugott e Trousdale destacam a direcionalidade da mudança, essa visão, já previsível 

para a gramaticalização, foi o cline de mudanças proposto por Givón (1979, p. 209), que 

seguiria o seguinte caminho: discurso>sintaxe>morfologia>zero. Os autores entendem a 

direcionalidade como resultado de vários fatores em uso, tal qual repetição, estratégias para 

facilitar articulação, etc.  

Gisborne e Patten (2011) observam as semelhanças entre gramaticalização e mudança 

construcional (TROUSDALE, 2014): 

 

(i) Direcionalidade: a gramaticalização prevê mudanças que envolvem menor 

liberdade do elemento em desenvolvimento. Uma nova construção será mais produtiva se 

puder envolver a criação de esquemas mais gerais com slots abertos. 

(ii) Gradualidade: o desenvolvimento de uma forma gramatical e a criação de uma 

nova construção são processos graduais, em uma série de etapas. As microconstruções podem 

ser discretas. 

(iii) Mecanismos de mudança: tanto a reanálise  quanto a analogia são discutidas na 

gramaticalização e continuam em debate. 

(iv) Mudança de forma e significado: temos reanálise sintática, mudanças semânticas e 

pragmáticas. Alguns autores trabalham a subjetivização e a polissemia. 

 

Para Traugott (2008), ao abordar a mudança linguística, demonstra como o foco na 

gramaticalização tende ao desenvolvimento de lexemas em construções, em contextos 

                                                
12 Estudo apresentado por Teixeira e Saboya, no Grupo D&G (UFF). 
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específicos, expandindo potencialmente as fronteiras daquilo que é sempre denominado 

gramaticalização. Tecnicamente, Heine e Kuteva (2008) consideram que a gramaticalização 

de expressões ou construções linguísticas envolve quatro mecanismos inter-relacionados: 

 

1. Extensão: o surgimento de um novo significado gramatical quando as expressões 

linguísticas são estendidas a novos contextos. 

2. Dessemantização: é uma consequência imediata da extensão. Perda do significado 

original da expressão que é incompatível com o contexto novo.  

3. Decategorização: a perda de características da forma original. 

4. Erosão: redução fonética, coalescência. 

 

Esses parâmetros dão origem a uma modificação gradual, que pode ser descrita em 

termos do modelo de três-estágios: A > AB > B. Destacamos a ambiguidade do estágio 

intermediário, considerando que não temos apenas uma simples substituição de estágios. 

Essas mudanças evidenciam um tipo de chunking, pois as formas são usadas na mesma 

ordem, repetidamente, assim chunks repetidos tendem a ser reduzidos fonologicamente. Pode-

se afirmar, com base em Bybee (2010), que a principal experiência que causa o chunking é a 

repetição. 

Bybee (2016, p. 65) destaca que: 

 

Chunking é o processo por trás da formação e do uso de sequências de palavras 

formulaicas ou pré-fabricadas, como take a breal (‘dar um tempo’), break a hibit 

(‘perder a mania’), pick and choose (‘escolher a dedo’), e também é o mecanismo 

primário que leva à formação de construções e de estrutura de constituinte. 

 

Dessa forma, para a autora, a base cognitiva subjacente para a morfossintaxe e sua 

organização hierárquica é o chunking de experiências sequenciais, o qual se dá com a 

repetição. Bybee cita Newell (1990) que define chunk como uma unidade da organização da 

memória; sendo assim, todos têm essa capacidade de armazenar informações, construindo 

uma organização hierárquica na memória. 

De acordo com Bybee (2016, p. 68), “construções são chunks linguísticos sequenciais 

convencionalmente usados juntos e que, às vezes, têm significados especiais ou outras 

propriedades”. Para Bybee
13

, a mudança da língua não é um fenômeno do passado distante, 

pode ocorrer também em um passado não tão distante. A mudança linguística é construída na 

                                                
13 Síntese apresentada por JORDÃO, Geisa. Estudo sobre o cap.I (O Estudo da Mudança Linguística) do Livro 

Language Change, apresentado no âmbito de Estudos do Grupo de Pesquisa D&G - UFF, 2016. 
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forma como a língua é usada. Os processos mentais que estão em jogo, quando o falante e 

ouvinte se comunicam, são as principais causas da mudança. Segundo a autora, esse fato 

ajuda a explicar porque todas as línguas mudam da mesma forma. Bybee (2015) esclarece que 

as línguas também mantêm velhas formas por longo tempo, e aponta algumas situações: 

 

 Língua é convencional, isto significa que ela deve ser usada da mesma maneira pelos 

falantes e ouvintes para virar uma comunicação efetiva. 

 Comunidade – grupo social ou geográfico, normalmente, os dois juntos. 

 Todos têm a capacidade de se adaptar a situações atuais, modificando a escolha de sons, 

palavras e estruturas. 

 A convencionalidade da língua retém a mudança até uma certa extensão, desde que o 

falante tenha que usar palavras estabelecidas, sons e padrões para ser entendido, estes 

padrões estabelecidos são reforçados e isso contribui para a sua estabilidade. 

 Velhas estruturas sintáticas podem ser usadas nos dias de hoje. 

 

Sendo assim, a língua é uma atividade que envolve tanto o acesso cognitivo 

(construções de memória), como rotinas motoras de produção (articulação), e porque nós 

usamos as mesmas palavras e construções muitas vezes ao longo do dia, da semana, ou ano, 

essas palavras e construções estão sujeitas a tipos de processos que passam por ações 

repetidas (BYBEE, 2015). 

Entende-se que, quando usamos a língua, nós estamos constantemente fazendo 

combinações de padrões e fazendo isso nós estamos reforçando certos padrões. Nós também 

aplicamos padrões de construções que levam à mudança linguística. Assim o padrão é um 

modelo, um esquema. As formas novas vão se caracterizando como as mudanças 

construcionais. A mudança acontece quando novos padrões surgem, quando padrões mudam 

suas distribuições ou quando se perdem (BYBEE, 2015). 

Segundo Trousdale
14

 (2014), a Construcionalização propicia novos nós, com nova 

morfologia ou sintaxe e um novo significado, na rede linguística de uma população de 

falantes. Conforme já mencionamos, a Construcionalização é acompanhada por mudanças no 

grau de esquematicidade, produtividade e composicionalidade. A construcionalização de 

esquemas sempre resulta de uma sucessão de micropassos e é gradual.  

                                                
14 Estudo com base na Síntese elaborada por Rosário, I. da C. do, no Grupo D&G (2014). 
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Para Trousdale (2014), o fenômeno da construcionalização deve ser tratado como 

distinto da mudança construcional, que afeta as características de nós existentes na rede 

linguística, pois não cria novos nós. Os signos criados como resultado de construcionalização 

devem ser localizados em um continuum desde procedurais até de conteúdo e vice-versa. Isso 

significa que muitas construções são intermediárias, até certo ponto. Trousdale (op.cit) 

destaca que esquema é uma construção complexa, com slots abertos, enquanto 

esquematicidade de uma construção é o grau em que uma construção é fonologicamente 

subespecificada e semanticamente geral. Quando novas construções gramaticais (caso de 

passar) se desenvolvem, pode haver tanto mudanças que afetam esquemas, com o surgimento 

de um novo subesquema, quanto mudanças que afetam a esquematicidade de uma 

microconstrução, por exemplo, quando um significado codificado se torna mais abstrato. 

Semelhante à esquematicidade, também a produtividade é um fenômeno gradiente. À medida 

que novas microconstruções gramaticais passam a existir, elas se esparramam gradualmente, 

aumentando sua frequência de uso. 

 

 

1.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 

Conforme exposto, nossa pesquisa aplica as teorias do Funcionalismo Linguístico na 

visão de Traugott (2008, 2014), Traugott e Trousdale (2013), Trousdale (2014), Bybee (2007, 

2010/2016, 2015), Croft (2001) entre outros teóricos citados no capítulo. Procuramos 

trabalhar com as contribuições da Linguística Cognitiva, hoje tão caras à Linguística 

Funcional, em sua base formal de Linguística Centrada no Uso. Traugott e Trousdale (2013) 

propõem uma abordagem construcionalista para a mudança linguística, com foco no 

desenvolvimento de sinais (signos) em um modelo baseado no uso. Para os autores as 

interconexões entre as construções gramaticais e lexicais na rede de línguas e a forma como o 

uso da linguagem afeta as representações de construções e esquemas ao longo do tempo são 

caminhos de mudança. A mudança na linguagem é realizada por meio de micropassos que 

envolvem mudanças estreitamente relacionadas na sintaxe, morfologia, fonologia, semântica, 

pragmática e funções do discurso. 
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Essa pesquisa investiga as mudanças ocorridas com as construções formadas com o 

verbo passar pleno [(X) + V + (Y)] que motivaram o deslizamento de verbo pleno a verbo 

auxiliar em construção perifrástica [V1 + a + V2] já existente em uma rede construcional 

mais abstrata, nesse caso, passar seria uma microconstrução desse Esquema, segundo Bybee 

(2010), os verbos constituem uma sequência muito esquemática e muito abstrata.  

Determinamos os princípios de mudança construcional, nos moldes de Croft (2001), 

para acompanharmos o percurso de mudança das construções com o verbo passar, investimos 

nos processos de gramaticalização, aplicando os contextos de mudança de Heine (2002), 

comparando-os aos de Diewald (2006).  

Para Traugott e Trousdale (2013), mudanças construcionais pré-construcionalização 

permitem (mas não preveem) construcionalização, e que mudanças construcionais pós-

construcionalização podem permitir expansão (aumento de produtividade) bem como redução 

da nova construção, seja esquema ou microconstrução. Procuramos ao longo da pesquisa 

verificar as ocorrências de mudança e os resultados obtidos nesse processo. 

A seguir aprofundaremos as questões fundamentais sobre o verbo e suas categorias de 

Tempo e Aspecto, questões essas que são relevantes para nossa investigação. As revisões 

bibliográficas acompanham todo o capítulo, destacamos os pesquisadores Castilho (1968, 

2002, 2014) Travaglia (2003, 2006, 2010), Neves (2000, 2004), Corôa (2005), Borba (1990, 

1996), Raposo (2013), Bechara (2004), Rocha Lima (2017), entre outros. 
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2 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

 

Esse capítulo apresenta questões gerais em relação ao verbo, como: Definição de 

Verbo, Tempo Verbal, Transitividade e Verbos de Movimento.  

 

 

2. 1 O QUE É VERBO? 

 

 

Sabe-se da importância do verbo na formação de uma oração, considerado seu termo 

essencial. Segundo Neves (2000, p. 25): 

 

Os verbos, em geral, constituem os predicados das orações. Os predicados 

designam as propriedades ou relações que estão na base das predicações 

que se formam quando eles se constroem com os seus argumentos (os 

participantes da relação predicativa) e com os demais elementos do 

enunciado.  

 

Para Neves (op. cit), o verbo possui subclassificações que constituem predicados: (i) 

Subclassificação semântica das predicações, com três classes principais de predicados verbais, 

dois dinâmicos e um não-dinâmico. (ii) Subclassificação com integração de componentes: a 

classificação das predicações pode, ainda, integrar outros componentes além do dinamismo, 

como, por exemplo, o aspecto e o componente pragmático controle. (iii) Subclassificação 

segundo a transitividade: outra classificação de predicados verbais pode basear-se na 

transitividade, com especificação do papel dos complementos verbais. Está implicada a 

valência verbal. Os verbos transitivos cujo objeto é paciente de mudança são considerados 

prototípicos. 

Para o gramático Bechara (2004), entende-se por verbo a unidade de significação 

categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu significado 

lexical. O verbo se combina, entre outros, com instrumentos gramaticais (morfemas) de 

tempo, de modo, pessoa, de número. Um estudo coerente do verbo requer o estabelecimento 

do sistema de categorias verbais, isto é, tipos ou funções das formas léxicas mediante as quais 

se estabelecem as oposições funcionais numa língua.  
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Segundo Cunha e Cintra (1985), verbo é uma palavra de forma variável que exprime o 

que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. “O Verbo não tem, 

sintaticamente, uma função que lhe seja privativa, pois também o Substantivo e o Adjetivo 

podem ser núcleos do predicado. Individualiza-se, no entanto, pela função obrigatória de 

predicado, a única que desempenha na estrutura oracional” (1985, p. 367).  

Quanto à função, o verbo pode ser Principal ou Auxiliar. Principal é o verbo de 

significação plena, nuclear de uma oração. Auxiliar é aquele que, desprovido total ou 

parcialmente da acepção própria, se junta a formas nominais de um verbo principal, 

constituindo com elas locuções que apresentam matizes significativos especiais.  

Os verbos auxiliares mais comuns são ter, haver, ser e estar. Mas há nesta grande 

rede de relações verbais slots que são preenchidos, permitindo que outros verbos venham a 

ocupar funções mais gramaticais. O verbo passar, em processo de gramaticalização, forma 

construções como a que se segue: 

 

(10) “O cabelo tem muita força, tira a atenção. Não mudei meu estilo, só passei a usar 

mais brincos – admite Mariana, que trabalha na gestão de projetos de educação na 

Casa Soul.” (RG). 

 

Nesse caso, o verbo passar se encaixa no Esquema de construção aspectual inceptiva 

[V1 + a + V2], preenchendo um slot de verbo auxiliar, por possuir características que o 

habilitam a esse preenchimento. Verbos não canônicos como desandar, pegar entre outros 

também se enquadram nesse esquema, conforme Sigiliano (2013).  

Para Neves (2000, p. 25), “[só] não constituem predicados os verbos que modalizam 

(poder, dever, precisar, etc.), os que indicam aspecto
15

 e os que auxiliam a indicação de tempo 

e de voz”. 

Travaglia (2003, p.163-164) apresenta uma classificação diferenciada para os verbos, 

que pode assim ser sumarizada:  

 

A) VERBOS LEXICAIS: expressam situações identificáveis no mundo 

biopsicofisicossocial, funcionando como lexemas:  

                                                
15 Aprofundaremos, mais adiante, em nossos estudos, as categorias: Aspecto e Tempo. 
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1. de situação dinâmica: a) de ação (comprar, escrever, andar etc.); b) de acontecer: b.1) 

transformativos (amarelar, engordar, escurecer, ficar + estado ou característica etc.); b.2) 

fenômenos (chover, ventar, relampejar, trovejar etc.); b.3) fatos (cair, quebrar, morrer etc.); 

2. de situação estática: a) estados (ser, estar, parecer etc. + estado); b) localizadores (estar 

em, situar-se, distar, encimar etc.); c) constantes (ter = possuir, saber, conter, medir etc.). 

 

B) VERBOS GRAMATICAIS: não expressam situações, mas exercem outras funções tais 

como:  

1. marcar categorias verbais (tempo, modalidade, aspecto e voz), como muitos dos verbos 

auxiliares e o que denominamos de expressões geralmente indicadoras de modalidades (ser + 

possível/necessário/claro etc);  

2. ser simplesmente um “carregador” ou “suporte” de categorias, como no caso dos 

verbos de ligação e dos verbos com a situação indicada por um nome;  

3. indicar noções gerais e abstratas em relação a uma situação apresentada por outro 

verbo, tais como repetição, resultado, cessamento, progressão, tentativa, atribuição, 

comparação etc. É o caso de muitos verbos chamados de semi ou quase auxiliares ou 

auxiliares semânticos, e 

4. exercer funções ou papéis textuais-discursivos determinados, funcionando como uma 

espécie de gramemas, com valores e funções diversos, tais como: a) marcar relevância; b) 

indicar tempo; c) ordenar elementos do texto; d) exercer papéis na interação (marcadores 

conversacionais); e) atuar como operadores argumentativos; f) ser encadeadores de elementos 

do texto; g) introduzir ou possibilitar elementos determinados no desenvolvimento do tópico. 

 

Para Raposo (2013), verbo pleno é “aquele que seleciona argumentos.” Entre os 

verbos citados por Raposo (op. cit), em vários exemplos, destaca-se o verbo passar, que o 

autor apresenta como aquele que seleciona quatro argumentos: (i) denota movimento espacial 

ou transações, (ii) expressão conjunta do agente, (iii) expressão do tema, (iv) expressão da 

origem. Os verbos plenos podem ser organizados numa tipologia consoante o quadro de 

regência que lhes está associado. Esta tipologia ocupa um lugar central na gramática, na 

medida em que vários princípios e regras da sintaxe são sensíveis às diferentes classes. A 

tipologia adotada para classes de verbos possui duas dimensões binárias e quatro classes de 

verbos, organizadas em dois pares: 
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  Seleção vs. não seleção de um argumento com a função de sujeito (verbos pessoais x 

verbos impessoais); 

  Seleção vs. não seleção de um argumento com a função de complemento direto 

(verbos transitivos x verbos intransitivos). 

 

A primeira dimensão divide os verbos em duas classes: os pessoais, que selecionam 

um sujeito, e os impessoais, que não selecionam sujeito; a segunda dimensão divide os verbos 

em duas classes: a dos verbos transitivos, que selecionam um complemento direto, e a dos 

verbos intransitivos, que não selecionam um complemento direto (RAPOSO, 2013, p. 1192). 

Importante registrar que existem verbos transitivos e intransitivos tanto na classe de verbos 

pessoais como na classe dos verbos impessoais (ainda que a grande maioria dos verbos 

impessoais seja intransitivo). Os verbos transitivos recebem uma subclassificação, como 

verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos bitransitivos, aqueles que 

possuem dois complementos. Para Raposo (2013), os verbos auxiliares e os verbos 

semiauxiliares são verbos que se combinam com o verbo pleno de uma oração, contribuindo 

com informação nos domínios semânticos de tempo, de modalidade e de aspecto (TMA), 

conforme os exemplos do autor: “a. Vai chover (T); b. A Clara pode vir a Lisboa hoje. (M); c. 

O meu carro continua a fazer um barulho esquisito. (A)” 

Os verbos auxiliares e semiauxiliares são, originalmente, verbos plenos cooptados para 

um uso como verbos auxiliares e, nesse processo, perdem o seu estatuto de predicador, a 

capacidade de selecionarem argumentos e, em maior ou menor grau, o seu sentido descritivo 

(como no caso de ir, que perde o sentido de verbo de movimento); a este processo que 

converte um verbo pleno num verbo (semi)auxiliar chama-se gramaticalização. 

Para o autor há muitas similaridades entre os verbos auxiliares e os verbos 

copulativos: 

 

 verbos copulativos: não têm sentido descritivo, veiculam valor semântico lexical 

nas áreas do aspecto e da modalidade (não tempo).  

 verbos de suporte: a distinção entre “verbo auxiliar” e “verbo-semiauxiliar” é uma 

questão de grau, que radica no fato de alguns destes verbos não satisfazerem uma ou outra das 

propriedades aqui consideradas como típicas da auxiliaridade. 

 

Segundo Gonçalves e Costa (2002), no Português Europeu (PE), somente ter e haver 

seguidos de Particípio passado apresentam todas as propriedades de auxiliaridade. Para 
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aqueles que não têm todas as propriedades, as autoras distinguem quatro posições na escala de 

auxiliaridade: 1. Ser passivo; 2. Verbos temporais (ir, vir, haver (de)); 3. Verbos modais 

“poder” e “dever” e aspectuais seguidos de “a”; 4. Verbo modal “ter (de)” e verbos aspectuais 

seguidos de “de” (e também “para” e “por”), considerando-os semiauxiliares. Pode-se incluir 

nessa escala o verbo passar na 3ª posição, como verbo aspectual seguido da preposição “a”. 

Segundo as autoras, o verbo passar, considerado para o  português europeu é semiauxiliar. 

Travaglia (2006, p. 161) esclarece que chamará de perífrase qualquer aglomerado 

verbal em que tenha “um verbo (denominado auxiliar) ao lado de outro verbo em uma das 

formas nominais (denominado principal), e com uma função determinada de marcar uma 

categoria gramatical ou uma noção semântica qualquer”. Para o autor “ter ou não auxiliares 

reais não afeta grandemente o problema da expressão do aspecto”. 

Para Castilho (2014), quando o núcleo de um sintagma verbal é preenchido por um 

único verbo, constituindo-se um sintagma verbal simples, esse verbo é considerado verbo 

pleno, pois preserva em sua plenitude suas propriedades de organização do sintagma verbal e 

da sentença. Quando o sintagma verbal é preenchido com dois verbos, constituindo um 

sintagma verbal composto, o primeiro verbo é um auxiliar, e o segundo, um verbo pleno, ou 

auxiliado.  

Do ponto de vista semântico, os verbos expressam as ações, os estados e eventos. 

Quanto às propriedades discursivas do verbo, segundo Castilho (2014, p. 396), considera-se 

verbo a palavra “(i) que introduz participantes no texto, via processo da apresentação, por 

exemplo; (ii) que os qualifica devidamente, via processo da predicação (iii) que concorre para 

a constituição dos gêneros discursivos, via alternância de tempos e modos.” 

Segundo Borba (1996, p. 57), “[...] da associação entre um verbo e um nome resulta 

um caso para o nome e uma classe para o verbo”. Nesse sentido são as classes de verbos que 

formarão os tipos oracionais. As classes determinadas pelo autor correspondem a quatro 

classes sintático-semânticas de verbos: verbos de ação, de processo, de ação-processo e de 

estado. 

Para Borba (op. cit., p. 75), “Um verbo é funcional quando: (i) relaciona-se com outro 

pleno, núcleo de predicado” ocupa nesse sentido uma posição periférica no interior do 

sintagma verbal. “(ii) tiver uma significação gramatical ou for suporte de categorias 

gramaticais.” Fazem parte deste grupo os verbos auxiliares e os verbalizadores ou verbo-

suporte
16

.  

                                                
16 Para aprofundamento do assunto: VIEIRA, M. M. Machado. O Caráter multifuncional de certos verbos do 

Português. 



 52 

De acordo com Borba (op. cit), um verbo é considerado auxiliar quando expressa as 

categorias de tempo, voz e aspecto, enquanto o verbo principal expressa a predicação. Nesse 

sentido, consideramos o verbo passar auxiliar nas construções perifrásticas analisadas, por 

expressar as categorias de voz e de aspecto inceptivo e por auxiliar um verbo pleno, conforme 

Castilho (2014).  

 

 

2.2 O QUE É TEMPO VERBAL? 

 

 

Para Cunha e Cintra (2010), “[tempo] é a variação que indica o momento em que se dá 

o fato expresso pelo verbo.” Os três tempos naturais são o Presente, o Pretérito (ou passado) e 

o Futuro, que designam, respectivamente, um fato ocorrido no momento em que se fala, antes 

do momento em que se fala e após o momento em que se fala.  

Bechara (2004) baseia-se em Coseriu, teórico e linguista romeno, para apresentar as 

categorias de Tempo e Aspecto. Acrescenta que essas categorias andam ligadas no português 

e nas demais línguas românicas, quer se trate de formas simples, quer de formas perifrásticas. 

A pura definição temporal e o tempo referem-se à posição da ação verbal no percurso, 

enquanto a determinação aspectual alude à posição da ação verbal no tempo. Bechara (op. cit) 

distingue as seguintes subcategorias: (i) Nível de tempo ou simplesmente nível – há uma 

estrutura temporal dupla no verbo românico, um plano que coincide com a linha do tempo 

mediante o nível atual (presente) e outra paralela onde se situam as ações que não dizem 

respeito com essa linha do tempo, seria o nível não atual (imperfeito), porém, nem sempre é 

atual, com relação ao presente é interpretado como pertencente ao passado, como nas 

expressões de polidez; (ii) Perspectiva primária - refere-se à posição do falante em relação à 

ação verbal. Pode ser paralela, retrospectiva ou prospectiva, segundo os espaços de tempo; 

(iii) Perspectiva secundária – cada espaço temporal delimitado pela perspectiva primária pode 

ser disposto outra vez segundo o mesmo princípio; (iv) Duração – A ação pode ser durativa, 

momentânea ou intermitente; (v) Repetição – é em português uma categoria sem forma de 

expressão própria. Só a repetição única dispõe de perífrases, como “volto a dizer”, ou 

procedimentos de formação de palavras, como “redizer”; (vi) Conclusão – uma ação pode ser 

considerada conclusa, inconclusa ou sem traço de conclusão. A conclusão pode ser subjetiva 
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ou objetiva, na dependência de ter o sujeito levado a ação a um final objetivo ou não. O 

Gramático chama terminativa a conclusão subjetiva, e completiva, a objetiva; (vii) Resultado 

– uma ação pode ser assinalada como resultativa ou não-resultativa. O resultado pode ser 

subjetivo ou objetivo; (viii) – Visão – é a categoria segundo a qual o falante pode considerar a 

ação verbal em seu todo ou parcialmente; (ix) – Fase – É a relação entre o momento da 

observação e o grau de desenvolvimento da ação verbal observada.  

Segundo o gramático, o nível do tempo e a perspectiva primária devem ser expressas e 

não podem faltar em cada forma verbal da Língua Portuguesa. Já as outras categorias podem 

faltar ou não serem expressas. Em muitas definições de verbo, dentro de uma ou de outra 

teoria linguística, os verbos estão sempre ligados à noção temporal.  

Para Corôa (2005), “não são poucas as línguas que incorporam o conceito de palavra 

temporal ao verbo”. São os verbos que, geralmente, tanto nas gramáticas quanto na 

consciência do falante, aparecem com a tarefa de situar no tempo o processo da comunicação. 

A autora recorre a Reichenbach (1948) como um marco nos estudos mais sérios sobre os 

tempora verbais, que têm girado em torno de três pontos temporais: momento do evento, 

momento da fala e sistema de referência – que servem de apoio, ou limite, para sua definição. 

Corôa (op cit) define, mas não determina, os três momentos relevantes para a distinção 

dos tempora de uma língua natural: 

 

 Momento do Evento (ME): é o momento em que se dá o evento (processo ou ação) 

descrito; é o tempo da predicação. 

 Momento da Fala (MF): é o momento da realização da fala; o momento em que se faz 

a enunciação sobre o evento (processo ou ação); é o tempo da comunicação. 

 Momento de Referência (MR): é o tempo da referência; o sistema temporal fixo com 

respeito ao qual se definem simultaneidade e anterioridade; é a perspectiva do tempo 

relevante, que o falante transmite ao ouvinte, para a contemplação do ME. 

 

Com esses três momentos assim estabelecidos, o tempus chamado de presente 

histórico não representa nenhuma exceção no emprego dos tempora: quem fala leva quem 

ouve a contemplar os eventos narrados de uma perspectiva que vai além do tempo gasto na 

enunciação. O tempo psicológico é o que mais se aproxima do MR.  

Importante reconhecer a diferença entre o tempo que tem relação com o sujeito no 

momento da enunciação e o tempo do desenvolvimento do processo, chamado aspecto. Corôa 

(2005, p. 43), com base em Lyons (1977), afirma que “o que distingue os dois ‘tempos’ – 



 54 

interno e externo, implicado e explicado ou objetivo e subjetivo – é a característica dêitica que 

ocorre nos tempora e não ocorre no aspecto”.  

Em uma análise do tempo presente, pode-se dizer que seria aquele tempo entre o 

passado e o futuro, o fato do presente se estender mais para um tempo passado ou mais para 

um tempo que virá, deve, portanto, segundo Corôa (2005, p. 45), “[...] existir ao menos um 

ponto em cada um destes três momentos que sejam simultâneos. [...] O presente é o tempus 

em que ME, MF e MR são simultâneos”. 

Quanto às formas do pretérito, subdivididos em perfeito, imperfeito e mais que 

perfeito são usados para relatarem fatos, ações, acontecimentos ou eventos que já ocorreram. 

Para Corôa, é nos tempora do pretérito que o ME está mais bem delimitado e localizado, 

ocorre sempre antes do MF. Quanto às formas de futuro, é necessário considerar a 

importância das oposições modais. 

 

 

2.3 TRANSITIVIDADE 

 

 

Segundo Rocha Lima (2017, p. 416), “Sendo o verbo a palavra regente por excelência, 

cumpre proceder sempre à verificação da natureza dos complementos por ele exigidos.” Em 

função do tipo de complemento que requerem para formar uma expressão semântica, segundo 

Rocha Lima (op. cit), assim se podem classificar os verbos: 

 

a. Intransitivos, que, encerrando em si a noção predicativa, dispensam complementos. 

b. Transitivos diretos, que exigem a presença de um objeto direto. 

c. Transitivos indiretos, pedem a presença de um objeto indireto. 

d. Transitivos relativos, que apresentam um complemento preposicional, chamado 

relativo. 

e. Transitivos circunstanciais, que requerem um complemento, preposicional ou não, 

chamado circunstancial. 

f. Bitransitivos, que têm concomitantemente um objeto direto e um indireto, ou um 

objeto direto e um complemento relativo. 

 



 55 

Para Rocha Lima (2017, p. 418), “O caráter de cada qual destes tipos se denuncia na 

frase. Verbos normalmente intransitivos podem empregar-se transitivamente, e vice-versa, de 

acordo com o sentido especial de determinadas frases”. 

No âmbito dos estudos funcionalistas, os conceitos de valência, regência e 

transitividade podem ser definidos da seguinte forma (CUNHA, SOUZA, 2007): 

 

 Regência verbal é a relação de dependência que se dá entre um termo regente 

(verbo) e um termo regido (complemento). Sendo a regência um fenômeno formal que apenas 

informa se o verbo pede um objeto (direto ou indireto). 

 

 Valência verbal pode indicar o número de argumentos que um verbo seleciona 

(valência quantitativa), suas funções sintáticas (valência sintática) e seus papéis semânticos 

(valência semântica). 

 

 Transitividade, em seu estado original, denota a transferência de uma atividade de 

um agente para um paciente. 

 

Para Bechara (2004), um mesmo verbo pode ser usado transitiva e intransitivamente, 

principalmente, se o processo verbal tem aplicação vaga. Para Cunha e Cintra (1985), a 

análise da transitividade verbal é feita de acordo com o texto e não separadamente. 

Para efeitos de análise e classificação, numa oração transitiva prototípica o verbo é 

acompanhado de dois sintagmas-nominais (SN), um sujeito-agente que desencadeia a ação e 

um objeto-paciente que é afetado por essa ação. Na oração intransitiva prototípica, o verbo é 

acompanhado por apenas um SN, o sujeito. 

De acordo com Cunha e Souza (2007, p. 28), “a transitividade pode ser analisada de 

uma perspectiva sintática, considerada a forma da oração (verbo acompanhado de um ou dois 

SN), e de uma perspectiva semântica, observando o elemento afetado pela ação verbal”. 

Hopper e Thompson (1980) apresentam um quadro teórico para analisar a questão da 

transitividade. De acordo com esta abordagem, a transitividade é entendida não como uma 

propriedade categórica do verbo, mas como uma propriedade contínua, escalar, da oração 

como um todo. É na oração que se podem observar as relações entre verbo e seu(s) 

argumento(s) – a gramática da oração (CUNHA, SOUZA, 2007). 

Ao estudar a estrutura da narrativa e o modo pelo qual ela se identifica com 

determinadas formas gramaticais, Hopper e Thompson (1980) definem a transitividade como 
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uma noção contínua, escalar, não categórica. Para esses autores, não há necessidade da 

ocorrência de sujeito, verbo e objeto para que uma oração seja transitiva. Mais à frente os 

autores vão revisitar os parâmetros que seguem: 

 

Quadro 7: Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) 

 

 

1. Participantes: há transferência somente com a presença de dois participantes 

envolvidos. 

2. Cinese: as ações podem ser transferidas, enquanto os estados não. 

3. Aspecto: uma ação vista do seu ponto final (perfectiva ou télica) é mais 

eficazmente transferida para um paciente do que uma ação não acabada. 

4. Pontualidade: ações realizadas sem nenhuma fase óbvia de transição entre começo 

e o término têm um efeito mais marcado sobre os pacientes do que ações contínuas. 

5. Intencionalidade: O efeito sobre o paciente é mais eficaz quando o agente age com 

intenção, com propósito. 

6. Polaridade: Ações afirmativas são mais efetivas e podem ser transferidas do que as 

negativas. 

7. Modalidade: Uma ação que não ocorreu, ou que expressa um evento hipotético, ou 

que tenha ocorrido em um mundo irreal, incerto, é menos eficaz do que uma ação 

ocorrida ou que corresponde a um evento real. 

8. Agentividade: participantes com agentividade alta podem efetuar transferência de 

uma ação de um modo que participantes com menos agentividade não podem. 

9. Afetamento: o grau em que uma ação é transferida para um paciente corresponde 

ao quão completamente esse paciente é afetado. 
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10. Individuação: uma ação pode ser melhor transferida para um paciente que é 

individuado do que para um que não é.  

 

Em relação ao objeto, Hopper e Thompson (1980) apresentam as propriedades da 

individuação do objeto: 

 

Quadro 8: Propriedades da individuação 

 

 

A transitividade, considerada como a transferência de uma ação de um participante a 

outro, pode ser decomposta em suas partes componentes, cada uma delas focalizando uma 

faceta dessa transferência em uma porção diferente da oração. Logo, é toda a oração que é 

classificada como transitiva, e não apenas o verbo. 

Hopper e Thompson (2001), evocando o trabalho anterior (cf. HOPPER; 

THOMPSON, 1980), esclarecem que a transitividade não é uma propriedade inerente ao 

verbo, mas uma propriedade escalar da oração como um todo. Somente na oração é possível 

observar as relações entre o verbo e seus argumentos. Trazendo a ideia de construção, para 

Hopper (1987), quanto mais necessária a construção é, mais tende a ser estruturada, isto é, há 

mais inter-relação entre texto e conversa, base para variação e extensão. Hopper e Thompson, 

nas propostas revistas, destacam que, para cada parâmetro de Transitividade, uma oração pode 

ser marcada com qualquer número dos valores escalares. 

Abraçado, Kenedy (et al., 2014) apresentam um estudo detalhado sobre a questão da 

transitividade proposta por Hopper e Thompson (1980), com o objetivo de discutir os 

problemas teóricos e metodológicos relacionados à referida propriedade. A partir de reflexões 

teóricas e de testes psicolinguísticos discutem cada traço separadamente. 

Abraçado (2014, p. 20), no capítulo 1 da obra referida, destaca que Transitivity in 

grammar and discourse, de Hopper e Thompson (1980), serviu de base para muitos outros 

estudos em diferentes línguas. Cita Slobin, que constatou o fato de que os eventos prototípicos 
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que mais se destacam, correspondem a ações mais transitivas. A autora (op. cit) chama a 

atenção para De Lancey que, no mesmo sentido de Slobin, demonstra que a interpretação de 

qualquer enunciado baseia-se no contexto do mundo real “sendo mais fácil explicar o 

fenômeno discursivo através de um modelo semântico prototípico do que explicar os fatos 

semânticos por intermédio de uma teoria discursiva da transitividade”.  

Abraçado (2014, p. 21) relaciona a transitividade a uma função cognitiva que se 

associa à forma de percepção de um evento:  

 

[...] diferentemente de Hopper & Thompson, que consideram a transitividade como 

uma propriedade determinada pelo discurso, McClery desloca transitividade do 

domínio discursivo para o domínio cognitivo, associando-a a traços da situação 

percebida como evento prototípico[...]. 

 

Halliday estabelece o “princípio de que uma oração é o produto de três processos 

simultâneos. É ao mesmo tempo a representação de uma experiência, uma troca interativa e 

uma mensagem” (1985, p. 53). Refere-se a esses aspectos da oração como ‘metafunções’ às 

quais aplica os termos: ideacional, interpessoal e textual. Para Halliday (1994, p. 101), “[a] 

transitividade especifica os diferentes tipos de processos que são reconhecidos na língua e as 

estruturas pelas quais são expressos”. Três componentes formam um processo: (i) o próprio 

processo (grupo verbal); (ii) os participantes no processo (grupo nominal) e (iii) as 

circunstâncias associadas aos processos (grupo adverbial ou locução preposicional). Os 

conceitos de processo, participantes e circunstâncias são categorias semânticas, que objetivam 

explicar de forma geral como os fenômenos do mundo real podem ser representados como 

estrutura linguística. 

Em nossa análise, utilizamos esses conceitos em relação ao grupo verbal, 

relacionamos os processos às construções de passar pleno. Para Halliday, os Processos 

podem ser: Materiais, Mentais, Relacionais, Comportamentais, Verbais, Existenciais. 

Utilizamos os três primeiros: 

 

1. Processos Materiais – são os processos de fazer, expressam a noção de que alguma 

entidade faz alguma coisa, que pode ser feita para alguma outra entidade. São 

representados por um Ator obrigatório e uma Meta opcional. 

 

(11) “[...] eu desenho o que eu quiser em seguida eu estico o pano e boto em cima a 

tela pego a tinta que eu desejar e boto em cima da tela e passo um rolo por cima para 
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a tinta penetrar bem no pano então deixo uns 5 min. Para secar e retiro a tela” (D&G -  

RJ 2 -  Inf. 29). 

 

2. Processos Mentais – são aqueles que expressam noções de sentir, pensar e perceber, 

são rotulados como processos de Afeição, Cognição e Percepção. Participantes: o que 

sente e o fenômeno. 

 

(12) “[...] como procurador de Antonio da Cunha Guimarães, cobrou certa quantia, 

ficou-se com ella, não | a satisfazendo a seu constituinte, a | quem  por fim de contas 

passou uma | clareza, declarando n’ella do q’ pro- | veio essa dívida, cuja obrigação, 

com | procuração bastante, me veio dirigi- | da d’aquella cidade” ( PHPB CL 

30/12/1857). 

 

3.  Processos relacionais – são os processos de ser: alguma coisa é. Esses processos 

possuem uma função classificatória, relacionando duas entidades no discurso. 

Segundo Halliday (1994, p. 119), todas as línguas acomodam formas sistemáticas de 

realização dos processos relacionais, sendo que o autor identifica três como sendo as 

principais: 

 

1. intensivo: onde X é (ou está) A; 

2. circunstancial: onde X é (ou está) em A (a preposição em pode 

também ser substituída por outra); 

3. possessivo: onde X tem (ou possui) A. 

 

Os tipos acima podem ainda ser classificados de dois modos: 

 

1. atributivo: onde A é um atributo de X 

2. identificativo: onde A é a identidade de X 

 

(13) “[...] da dita capitania, a 27 de Abril de 1634 (5). Passou a Governador da dita 

capitania de S. Vicente, com patente de capitao mor [...].” (CP) 
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2.4 VERBOS DE MOVIMENTO 

 

 

O Movimento é uma categoria cognitiva, ocorrendo a movimentação de seus 

constituintes além da sintaxe, conforme Castilho (2014, p. 270), destacamos alguns casos 

citados pelo autor dessa movimentação: 

 

 Movimento físico – segmentos do enunciado mudam de lugar. (Na fonética, na 

morfologia e na sintaxe. 

 Movimento fictício – traços dos segmentos (fonéticos e semânticos) mudam de 

lugar. 

 

Apresentamos um quadro, adaptado de Castilho (2014, p. 616), referente à 

Representação da Categoria de Movimento em relação ao verbo: 

 

Quadro 9: Categoria Cognitiva - Movimento 

DISCURSO SEMÂNTICA GRAMÁTICA 

O princípio de projeção 

interacional, que constitui a 

conversação, representa o 

MOVIMENTO fictício. 

O princípio de projeção 

textual, que constitui o texto, 

representa o MOVIMENTO 

fictício. 

O princípio de projeção 

semântica é uma 

representação do 

MOVIMENTO fictício. 

Esse princípio explica a 

metonímia e a metáfora. 

Princípio de transitividade, 

constitui as sentenças, como 

uma representação do 

MOVIMENTO fictício. 

Movimentos de constituintes 

sintáticos. 

 

O quadro apresenta os princípios do movimento com referência ao Discurso, à 

Semântica e à Gramática, pode-se entender que no discurso a interação entre o falante e o 

ouvinte representa o Movimento fictício. Em relação ao princípio da projeção semântica, que 

também representa o Movimento fictício, explicaria a metonímia e a metáfora. Em relação à 

Gramática, o princípio da Transitividade corresponderia ao Movimento fictício dos 

constituintes sintáticos. 
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Segundo Castilho (2014, p. 396)
 17

, “[a] transitividade é sem dúvida alguma a 

propriedade gramatical mais importante do verbo. Sendo um princípio, encontramos sua 

atuação por toda a língua”. Nesse sentido, sua importância gramatical está em estruturar a 

sentença, ao selecionar seus argumentos. 

Os verbos de movimento são tratados na gramática tradicional (GT) como 

intransitivos, seguidos de um Sintagma Preposicionado que indica a origem ou o destino do 

movimento. Segundo Rocha Lima (2017), os verbos de movimento se enquadrariam na 

definição de transitivos circunstanciais. Nesse sentido, o complemento forma com o verbo 

uma expressão semântica, e, se o complemento fosse retirado, o predicado ficaria incompleto. 

Segundo Furtado da Cunha e César (2014, p. 97), “consideramos como verbo de movimento 

aquele que implica o deslocamento do sujeito, ou do objeto, ou de ambos, de um determinado 

ponto no espaço a outro; e, como afetamento, a mudança de localização de um ponto a outro 

causada aos participantes do evento”, conforme os parâmetros de transitividade de Hopper e 

Thompson (1980; 2001).  

De acordo com Borba (1996, p. 47), “Têm valência quatro (V4) os verbos de quatro 

lugares como os de transferência de localização (transferir, passar, levar, arrastar)...”. 

Acrescenta Borba (op. cit) que “O exame dos verbos que circulam na língua revela que há 

vinculação entre a natureza semântica do verbo e o número de argumentos que ele exige, ...”. 

Nesse sentido, passar pode apresentar as seguintes valências: (i) um argumento, (ii) dois 

argumentos, (iii) três argumentos e (iv) quatro argumentos. Segundo Raposo (2013, p. 1189), 

“Verbos que selecionam quatro argumentos, como comprar, passar, transportar e vender. Em 

número reduzido, estes verbos denotam movimento espacial ou transações...”. A relação que 

um verbo mantém com os seus argumentos é denominada Estrutura Argumental. 

 Abaixo destacamos alguns exemplos relativos à transitividade,  retirados dos corpora 

analisados: 

 

(i) (14) “[...] eu cheguei na casa da minha tia pulando... né? Pô... passei... eu 

consegui...” (D&G – Nit – Inf. 8). 

(ii) (15) “[...] aí passa um xampu... eh... anti-pulgas...” (D&G – Nit – Inf. 14). 

                                                
17 Segundo Castilho, a primeira investigação sobre a semântica do verbo foi feita por Aristóteles. Os verbos 

eram separados em três grandes categorias: (i) estados, (ii) movimentos e (iii) atividades. As categorias 

“movimentos” e “atividades” pertenceriam aos Processos. “Os estados se caracterizam por não serem 

propriamente ações, mas sim situações que perduram durante algum tempo sem modificar-se; essa ‘ausência 

de modificação’ é o que opõe os estados aos processos.” Castilho (2014, p. 414).  
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(iii) (16) “[...] aí a gente digita... aqui no/na escola mesmo... depois passa Ø pros 

alunos...” (D&G – Nit – Inf. 2). 

(iv) (17) “Tenho feito todo o possível, minha Senhora, para me esquecer de vós, 

porém vejo que ainda nao aprendi coisa mais dificultosa, nem em que fosse mais mal 

sucedido. Tudo o que me passa de amável pela imaginaçao chama à minha 

lembrança os vossos agrados, que sao igualmente honestos e feiticeiros” (CP). 

 

Em (14), o verbo passar vem acompanhado de um SN, esse exemplo está 

caracterizado como oração intransitiva. O sujeito humano, agentivo, é aprovado dentro de 

uma escala educativa. 

Em (15), de acordo com Hopper & Thompson (1980), o verbo passar é acompanhado 

de dois SN, um sujeito-agente que promove a ação e um objeto-paciente que é afetado por ela. 

Este caso é prototípico de uma oração transitiva. 

Em (16), a oração apresenta um SN de categoria vazia, que pode ser recuperado pelo 

texto, e um SPrep humano, no papel de recebedor, correspondente à meta prevista pelo sujeito 

humano e agentivo. 

Em (17), observa-se o sentido de movimentação espacial em relação aos sentimentos 

do argumento externo. 

 

Para Cunha e César (2014), “na língua portuguesa, os verbos de movimento, além de 

serem subcategorizados por um ou mais Sintagma Preposicional que indica origem, caminho 

e/ou meta, também podem codificar o Sintagma Nominal (SN) que denota o objeto que se 

move no evento de movimento”.  

Travaglia (2006) lista alguns verbos que instanciam a Construção Aspectual Inceptiva, 

como pôr, entrar, passar entre outros – são verbos que implicam movimento, os quais 

evocam uma estrutura argumental relacionada a uma cena de transferência entre contêineres, 

no sentido de que quem põe, põe alguma coisa em algum lugar, quem entra, entra em algum 

lugar e quem passa, passa algo para algum lugar ou alguém. Passar como auxiliar vai se 

juntar à preposição a, em um uso não aleatório, como veremos em nossa análise dos dados, 

por ser a preposição eleita para compor a construção aspectual reforçando a ideia de 

movimento, aliada às metáforas de que ações são movimentos para um destino. 

De acordo com Goldberg (1995; 2006), algumas construções de estrutura argumental 

correspondem a situações que são fundamentais à experiência humana, como movimento, 

transferência, causação, posse, estado ou mudança de estado. Nesse sentido estudam-se as 
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construções de passar – verbo de movimento, analisando os movimentos do argumento 

externo e dos argumentos internos de suas construções. 

 

 

2.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 

Procurou-se neste capítulo trazer as informações básicas sobre o verbo. As questões 

relevantes sobre o verbo pleno e sobre o verbo auxiliar. Definições mais tradicionais e 

definições mais funcionalistas. As contribuições de Travaglia sobre os verbos lexicais e sobre 

os verbos gramaticais trouxeram maior entendimento sobre as questões referentes aos verbos 

auxiliares e semiauxiliares, conforme as propostas de Castilho, Borba e Neves. Pesquisou-se 

sobre o Tempo verbal, sob a ótica de Corôa, em relação aos tempora de uma língua natural. 

Em seguida, destacou-se o aprofundamento no campo da transitividade, já introduzindo as 

informações sobre os verbos de movimento, categoria em que se encaixa o verbo passar. O 

capítulo seguinte vai abordar as questões referentes especificamente ao verbo passar.  
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3 O VERBO PASSAR 

 

Nesse capítulo, trazemos informações fundamentais com referência ao verbo passar, 

como as buscas em dicionários, a categorização prototípica do verbo, os 

complementos/argumentos que formam as construções com passar, os papéis temáticos 

selecionados para análise e o estudo das preposições. 

 

O verbo passar é um verbo que delira, talvez não seja o único verbo a pegar delírio! 

Mas essa metáfora poética quem disse foi o grande poeta Manoel de Barros
18

, no lindo poema 

aqui transcrito para nossa apreciação: 

 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá onde 

a criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não funciona 

Para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um verbo, ele 

Delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é voz de fazer 

Nascimentos –  

O verbo tem que pegar delírio. 

 

Passar, nesse olhar poético, é um verbo em constante “delírio”. Estudiosos como 

Travaglia (2007), Vasconcellos
19

, Vieira
20

, Borba (1990), entre outros, apresentam trabalhos 

de investigação sobre os usos desse verbo. Verificamos nesses estudos que, por meio de 

analogias, metonímias e reanálises, seus usos vão se ampliando. 

Para acompanharmos a diversidade de usos do verbo passar, apresentamos quatro 

buscas em dicionários, sendo duas em dicionários etimológicos, uma no Dicionário 

                                                
18

 BARROS, Manoel. Livro das ignorãças. Ed. Saraiva. 
19 Vasconcellos, Zinda. Disponível em: <www.filologia.org.br/vijonafil/atas/sobre O significado lexical.pdf>. 
20 Vieira, Marcia dos Santos Machado. O caráter multifuncional de certos verbos do português. Disponível 

em: <www.mundoalfal.org>.  
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Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil e uma no Minidicionário 

Houaiss da língua portuguesa: 

 

1. PASSAR – v.t. Ir de um lugar a outro, caminhar aos passos, transpor, atravessar. Furar, 

traspassar. Transitar. Aturar, sofrer. Consumir tempo. Transmitir, como passar telegrama. Fig. 

Morrer, falecer, isto é, passar desta vida para a outra. Do lat. Passus, part. Pass. De pandere, 

estender, passo e suf. Ar. É de supor-se que houvesse no lat. Passare, pois se encontra o verbo 

em todas as línguas românicas. (BUENO, Dicionário Etimológico Prosódio da Língua 

Portuguesa. V6 – Ed Saraiva: SP, 1966.) 

 

2. PASSAR – verbo ‘atravessar, transpor, exceder’ XIII. Do lat passãre, de pãssus 

//Antepassado XVIII Antepassar XVIII passa sf. ‘fruta seca, especialmente uvas’ / pasa XV / 

Do latim passum – ~e (pl. neutro) // passADA XIII // passADEIRA 1813 //passadiço adj. / 

pasadiza f. XIV /; sm. 1813 // passAD./O 1844 // passaAD’ISMO XX // pass AD.ISTA XX // 

passADO XVI // passador 1572 //passaAG.EIRO / pasajeiro XVI Ddo fr. Passager // 

passAGEM  /  passagem XIII // Do fr. Passage // passAMENTO XIII // passaporte 1542. Do 

fr. Passeport // passAR.ELA XX. Do fr. Passarelle // passa tempo / passatempo XVII passável 

XXII passe XVI. Do fr. Passe / passeador 1844. Passe AR XV // passe ATA 1881 // passe /O 

XVI. Do cast. Paseo// pass. Largo 1899 // passista XXIII passo 1 SM / O ato de andar ‘ 

passagem XIII // passo 2 adv. ‘lentamente XIII. Do lat. Passus – us // PepassADO XVI 

RepASSAR XVII RepASSE 1899. (CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 

Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2ª ed. Ed Nova Fronteira, 1986, RJ. Pág.585.) 

 

Em relação à terceira busca, ressaltamos que há maior interesse dessa pesquisa nesse 

Dicionário, em virtude do mesmo apresentar uma descrição que tenciona determinar as 

propriedades sintático-semânticas do verbo. Não será possível transcrever todo registro sobre 

o verbo passar, que consta de sete páginas. Como os registros são muito didáticos, optamos 

por retirar as informações destacadas por Borba (1990), sem transcrever todos os exemplos 

citados. 

 

3. PASSAR – I. Indica ação-processo. 1. Com sujeito agente/causativo e com dois 

complementos: um expresso por nome concreto e outro locativo. 2. Com sujeito agente 

expresso por nome humano. (O número 2 é expandido em 2.1 até 2.15). 3. Com sujeito agente 

expresso por nome animado e com dois complementos: um expresso por nome designativo de 
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lapso de tempo. II. Indica processo. 1. Na forma e pronominal 1.1. Com sujeito paciente 

expresso por nome designativo de fenômeno da natureza e com locativo. (O número 1 é 

expandido até 1.18). 2. A forma pronominal ou não, com sujeito paciente expresso por nome 

designativo de tempo, significa decorrer, transcorrer. 3. Na forma pronominal, com sujeito 

paciente expresso por nome designativo de evento, significa acontecer, produzir-se. III. 

Indica ação. 1. Com sujeito agente expresso por nome animado. 1.1. Com complemento de 

percurso, apagável, significa deslocar-se em movimento contínuo. (é expandido até 1.4). 2. 

Com sujeito agente expresso por nome humano. 2.1. Com dois complementos: um da forma 

de + nome designativo de lugar e outro da forma a/para + nome designativo de lugar, 

significa mudar, saltar. (2.1 é ampliado até 2.15). IV. Indica estado. 1. Com sujeito inativo 

expresso por nome designativo de filme, peça de teatro ou programa de televisão e com 

locativo, apagável, significa ter apresentação de exibição. 2. Na forma pronominal ou não, 

com sujeito inativo expresso por nome. (2.1 é ampliado até 2.4). 3. Com sujeito inativo 

expresso por nome animado. 3.1. Com complemento da forma sem + nome ou oração 

infinitiva, significa viver. ( 3.1 é ampliado até 3.2.) 4. Com sujeito inativo expresso por nome 

não-animado e com complemento da forma de T nome ou adjetivo ou ainda sem sujeito e com 

complemento da forma de + nome indicativo de hora, significa exceder, ir além. V. É auxiliar 

precedido de a + infinitivo para indicar aspecto inceptivo. VI. É verbalizador. 1. Passar 

vistoria. 2. Passar calote. 3. Passar repreensão. 4. Passar descompostura. VII. Expressões. 

(Dicionário Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil. Francisco da Silva 

[Coordenador]. SP: Ed. Unesp. 1990.  p. 978-984). 

 

4. pas.sar v. (mod.1) td. 1 deslocar-se através de, atravessar, transpor (p. a estrada para 

chegar à fazenda) (p. pela fronteira 20 pessoas) p pela fronteira é circunstância é 

circunstância que funciona como complemento 2 mover (algo) deixando-o para trás (p. as 

páginas de um livro) 3 movimentar, mover (p. o telefone de um ouvido para outro) 4 

espalhar ou fazer correr por uma superfície; aplicar, pôr (p. tinta na parede) 5 fechar por 

meio de (algo) (p. a chave na mala) 6 fazer, cozinhar (p. um café) 7 alisar (roupa) com ferro 

8 envolver (algo) com; embrulhar, circundar (p. papel no pão) (passou o braço pela cintura 

dela) 9 p. ext. usar (determinado tempo) fazendo algo (p. dois anos no exterior) 10 esgotar-

se (período, prazo) 11tornar válido, fazer, emitir (p. um contrato no cartório) 12 repetir para 

adquirir destreza, prática; estudar (p. a cena) * t.d. e t.i 13 (prep. por) ir além de; ultrapassar 

(o carro passou o ônibus) (passou por nós apressada) 14 (prep. de) ir além de ou ser superior 

a (isso passa dos limites) 15 (prep. para) engatar, engrenar (marcha) * td e int. 16 mover(-se) 
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para dentro de 17 mudar de um lugar para outro (p. passou da sala à cozinha) *td. E tdi. 18 

(prep. para, a) fazer chegar a (a balsa passa os carros para o outro lado) 19 (prep. para) fazer 

seguir (p. informação adiante) (p. um telegrama para o pai) 20 (prep. a, para) dar [a alguém] 

algo seu ou de que se ocupava) entregar ( passe o relógio) (p. a palavra ao orador) tomar 21 

(prep. a, para) (passou-lhe uma rifa) 22 receitar. * t.d.i. 23 (prep. para) (p. dever para os 

alunos) * t.i. e int. 24 (prep. a) transitar (passemos ao capítulo) * int. 25 percorrer um lugar 

sem se deter nele 26 mover-se em deslocação contínua (viram o cometa passar) 27 estar 

situado; localizar-se (a estrada passa longe daqui) 28 deixar de ocorrer (o perigo passou) 

começar 29 manter-se vivo ou bem, ger. Aguentar 30 ser transitório, acabar (os governos 

passam) permanecer 31 ser aprovado, aceito (o aluno passou no concurso) 32 ser tolerável 

(você errou, mas desta vez passa) 33 não participar de um lance 34 surgir  de repente (o 

vendaval passou deixando destruição) * pron. 35 acontecer (como tudo se passou?)* t.i. 36 

(prep.. para) tornar-se parte de (passou para a história como rei) * t.i. e t.d.i. 37 (prep.. a, 

para) tornar-se (a tela passou a novo proprietário 38 (prep. para ) transmitir(-se) (a catarata 

passou para o irmão) (p. suas manias para os filhos) 39 (prep. por) submeter(-se) à ação de 

(p. por uma revista) * t.d.i. 40 (prep. em) tomar (pessoa, instituição) como alvo para; dirigir 

(p. um carão na filha) levar * t.d.,t.i e int. 41 (prep. por) viver ou estar em (certa situação) (p. 

fome) (p. por maus momentos (não passou bem hoje) * int. e pron. 42 transcorrer, decorrer 

(o tempo) * p. bem loc vs 1 estar com boa saúde 2 ter boa comodação, alimentação 3 us. 

Como fórmula para desejar bons votos a alguém – p. para trás fraseol. B infrm. 1 obter 

vantagem que seria de outrem 2 agir de modo dissimulado; enganar 3 trair (cônjuge, amigo) 

– não o. de loc. Vs. Ser somente. (Instituto Antônio Houaiss org. Minidicionário Houaiss da 

língua portuguesa. RJ. 2004, 2ª edição.) 

 

Como podemos observar, o verbo passar possui um vasto campo de acepções, toda 

essa diversidade facilita o seu uso em contextos dos mais comuns aos mais elaborados. Já se 

encontram no inventário da língua inúmeras expressões idiomáticas, cristalizadas pela força 

do uso.  
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3.1 CATEGORIZAÇÃO PROTOTÍPICA DO VERBO PASSAR 

 

 

Conforme os registros nos dicionários, o verbo passar é um verbo muito presente nos 

acontecimentos do dia a dia, tanto em relação à ideia de movimento com deslocamento físico, 

como à ideia de movimento sem deslocamento físico. 

A abordagem aristotélica das categorias propõe o seguinte (JORDÃO, 2007): (i) as 

categorias são definidas por um conjunto de traços (ou propriedades) que todos os seus 

membros compartilham. Logo, se as categorias são definidas tão só por propriedades 

inerentes, elas são independentes das peculiaridades dos humanos: de sua neuropsicologia, de 

sua formação corporal, sua capacidade de perceber, organizar mentalmente e comunicar as 

informações. Assim, quando categorizamos, apenas captamos o que já está na realidade. (ii) 

Os traços são binários – ou um determinado traço pertence a uma categoria ou não pertence. 

(iii) Categorias possuem fronteiras delimitadas – uma vez que a categoria é estabelecida, 

divide-se o mundo em duas entidades: as que são parte da categoria e as que não são. (iv) 

Todos os membros de uma categoria têm status igual – se uma entidade exibe os traços da 

categoria pertence a essa categoria, se não exibe, não pertence. Nenhum membro pode 

constituir melhor exemplo de uma categoria do que outro.  

Segundo Ferrari (2010), “esse modelo clássico de categorização começou a ser 

questionado por Wittgenstein (1958), Berlin e Kay (1969) e Rosch (1973, 1978)”. A teoria 

prototípica originou-se nos meados de 1970, com a pesquisa psicolinguística de Eleanor 

Rosch, dentro da estrutura interna de categorias. Essa autora foi a primeira a fornecer uma 

perspectiva geral para os problemas das pesquisas desde a abordagem clássica. Surge, então, 

um novo modelo de categorização, que passou a ser conhecido como Teoria dos Protótipos.  

Essa Teoria:  

 

prevê que as categorias se organizam, de um modo geral, em torno de um núcleo 

prototípico. Embora o protótipo se caracterize por possuir todos os traços definidos 

de uma determinada categoria, membros que apresentam um número menor de 

traços definidores também podem ser incluídos. (Ferrari, 2010, p. 152). 

 

Silva (1997, p. 7) esclarece sobre a categorização linguística: 

 

Mais precisamente, a Linguística Cognitiva afirma que os vários membros ou 

propriedades de uma categoria possuem, geralmente, diferentes graus de saliência 

(uns são prototípicos e outros periféricos), agrupam-se, fundamentalmente, por 
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similaridades parciais ou "parecenças-de-família" (conceito tomado de Wittgenstein 

1953) e os limites entre si bem como entre diferentes categorias são, 

frequentemente, imprecisos.  

 

Ao analisar o verbo passar, sob a perspectiva da Linguística Cognitiva, 

Vasconcellos
21

 encontrou 128 acepções para o verbo, divididas em várias classes, e as 

acepções de cada classe são todas derivadas da mais básica da classe. Tais “‘acepções 

nucleares’ também são relacionadas entre si e estão todas ligadas ao sentido central do verbo 

passar: a ideia de uma figura em movimento por um caminho que corta uma dada ‘cena’ de 

algum modo visualizada no discurso”. Nesse sentido, analisa-se o verbo passar considerando 

essa ideia de uma figura em movimento, saindo de um ponto inicial, percorrendo um caminho 

e se deslocando em direção a uma meta.  

Vasconcellos (op. cit) reúne as acepções de passar em quatro grupos e afirma que o 

sentido central do verbo consiste num esquema imagético, sobre o qual se sobrepõem certos 

traços de sentido derivados de uma imagem de nível básico (e também certos valores 

temporais e aspectuais). Para a autora, são exemplos desses esquemas: contêiner; 

origem/caminho/meta; ligação entre elos, etc. 

Para Castilho (2014, p. 619), o movimento físico é representado na gramática pelas 

deslocações/ou deslocamentos de constituintes, e no vocabulário por meio de vocábulos 

dêiticos, de verbos e substantivos de movimento. 

Nos exemplos que se seguem, verificam-se as acepções de deslocamento do verbo 

passar. A ideia de uma Figura (trajector) atravessando uma cena e se dirigindo a um ponto de 

referência, sendo este caso o padrão básico de movimento da construção em (18): 

 

(18) “[...]– Passei, hoje, por casa do senhor Miguel, | para comprar um pouco de 

vinagre para pôr  devinha- | dalho uns bagres, agora para a vespera de Santo Anto- 

| nio, e vi um grande deposito de  fogos. Fiquei admi- | rado, porque não sei quem 

me disse que isso era pro- | hibido por uma postura da  nossa caimbra, salvo aonde 

| ella marcasse; mas depois me disseram que isso cahiu | em exercicios  findos. || 

Fiquei meio ressabiada, e vou perguntar ao senhor Tho- | mas; já que elle agora anda 

meio  ingrato, e com seus | amores novos despresou os velhos. |” (PHPB) 

 

Esse registro indica o deslocamento físico do sujeito. Esse movimento é representado 

pelo esquema: Origem – Percurso – Meta. Consideramos “por casa do senhor Miguel” uma 

                                                
21 VASCONCELLOS, Zinda. Sobre o Significado Lexical. Disponível em: 

<http://www.filologia.org.br/vijonafil/atas/sobre_o_significado_lexical.pdf>. Sem data. 
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construção, na qual a preposição por estabelece uma certa região espacial, e “por casa do 

senhor Miguel” o Ponto de Referência, conforme Wiedemer (2014). 

 

(19) “Priscila M... aí ele viu... tinha outra coluna... aí estava lá o meu nome... ah... eu 

fiquei tão feliz... pô... sessenta e sete pontos no final... precisava de sessenta pra 

entrar... foi ótimo... eu cheguei na casa da minha tia pulando... né? Pô... passei... eu 

consegui...” ( D&G - Nit - Inf. 8). 

 

Nesse exemplo, o verbo passar tem valor de aprovação, passar para uma nova fase, 

no caso, uma mudança na escala educacional. Não representa um deslocamento físico-

concreto, mas uma atividade do sujeito em outro nível de atuação. Verifica-se que o verbo não 

perde esse movimento intrínseco da aktionsart
22

 do verbo. 

Nesse sentido, retomando o esclarecimento de Soares (1997), o exemplo (18) 

preencheria a categoria mais prototípica, enquanto o exemplo (19) preencheria a categoria  

mais periférica. 

 

 

3.2 TIPOS DE COMPLEMENTOS/ARGUMENTOS DO VERBO PASSAR 

 

 

Castilho (2014, p. 298), ao tratar dos complementos verbais, enumera três 

complementos: objeto direto, objeto indireto e complemento oblíquo, destacando que o 

sujeito e esses complementos exercem as funções centrais da sentença, isto ocorre porque são 

argumentos selecionados pelo verbo. O autor destaca que o adjunto “não é considerado como 

uma função central, por não ser selecionado pelo verbo”. 

Castilho (2014, p. 298-299) apresenta uma lista de exemplos para um teste sintático 

desses argumentos e sugere ao leitor contextualizá-los. Os exemplos foram adaptados pelo 

autor de Mira Mateus. Transcrevemos cinco casos da lista e as orientações para o teste.  

 

a) João pôs o livro na estante.  

b) Pedro viajou de Portugal para o México. 

                                                
22 Aktionsart = “modo de ser da ação”. 
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d) Os alunos precisam de livros. 

e) O agente contactou com alguém./ O agente foi com alguém. 

[...] 

h) O turista almoçou no restaurante Leão. 

 

Para Castilho (op. cit, p. 298), o argumento externo e os argumentos internos são 

constituintes centrais e obrigatórios da sentença, “apresentando uma forte conexidade sintática 

com o verbo por serem por ele selecionados, donde sua proporcionalidade com os pronomes 

pessoais”. Abaixo aplicação do teste de proporcionalidade, demonstrando que as expressões 

negritadas funcionam como argumentos do verbo. 

 

a) Ele pôs ele lá./Ele o pôs lá. 

b) Ele viajou daqui para lá. 

d) Eles precisam deles. 

e) Ele contactou com ele./foi com ele. 

[...] 

h) Ele almoçou lá. 

 

Castilho esclarece que os pronomes pessoais e os advérbios dêiticos compartilham 

várias propriedades gramaticais, podendo ser argumentais e receber papel temático e caso 

do verbo.  

Como reconhecer o respectivo estatuto de argumentos? Após as substituições: 

 

Reconhecida a proporcionalidade das expressões negritadas em (52), reconhece-se o 

respectivo estatuto de argumentos. Aqueles proporcionais a ele nominativo (que 

suscita a concordância do verbo) são sujeitos sentenciais. Aqueles proporcionais ao 

clítico o, ou a ele acusativo, são objetos diretos. Aqueles proporcionais a lhe, um 

pronome dativo, são objetos indiretos. Finalmente, aqueles proporcionais à 

expressão preposição + pronome pessoal / advérbio dêitico/ demonstrativo neutro, 
são complementos oblíquos. Esses complementos não suscitam a concordância do 

verbo. (CASTILHO, 2014, p. 299) 

 

Com o auxílio desse teste, verificamos que o verbo passar seleciona muitos 

argumentos oblíquos. Castilho (2014, p. 299) ressalta que, embora esses argumentos sejam 

selecionados pelo verbo, “eles codificam circunstâncias de lugar, tempo, medida etc., papéis 

temáticos tradicionalmente assimilados aos adjuntos, sempre que a argumentação se 

concentra nas propriedades semânticas dos constituintes sentenciais”, sendo este um dos 
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problemas que leva alguns gramáticos a preferirem adjuntos a complementos. Para Castilho, 

a sentença ficará incompleta caso os oblíquos sejam retirados, o que não ocorre quando os 

adjuntos são omitidos. 

De acordo com a Gramática de Valências, no que se refere à Valência quantitativa, a 

qual aponta o número de argumentos que um verbo pode pedir, o verbo passar pode ter 

valência quatro (V4), como verbo de transferência de localização. Para Borba (1996, p. 47), 

“O exame dos verbos que circulam na língua revela que há vinculação entre a natureza 

semântica do verbo e o número de argumentos que ele exige”, conforme a Valência Sintática, 

os verbos de quatro argumentos têm três deles internos e um externo. 

 

 

3.3 PAPÉIS TEMÁTICOS 

 

 

São termos que designam o tipo de relação semântica que se encontra associada aos 

argumentos de um predicador, ou seja, ao sujeito e aos complementos de um verbo ou 

simplesmente aos complementos de um substantivo ou adjetivo. Há extensa lista de papéis 

temáticos apresentados por pesquisadores como Fillmore (1968, 1971), Chafe (1970), 

Halliday (1966, 1967), Mira Mateus et al (2003), Cançado (2005) entre outros. Os papéis 

temáticos a seguir foram retirados da lista apresentada por Cançado: 

 

a) Agente: o desencadeador de alguma ação, capaz de agir com controle. 

b) Causa: o desencadeador de alguma ação, sem controle. 

c) Instrumento: o meio pelo qual a ação é desencadeada. 

d) Paciente: a entidade que sofre o efeito de alguma ação, havendo mudança de estado. 

e) Tema: a entidade deslocada por uma ação. 

f) Experienciador: ser animado que mudou ou está em determinado estado mental, 

perceptual ou psicológico. 

g) Beneficiário: a entidade que é beneficiada pela ação descrita. 

h) Objetivo: a entidade à qual se faz referência, sem que esta desencadeie algo, ou seja 

afetada por algo 

i) Locativo: o lugar em que algo está situado ou acontece. 
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j) Alvo: a entidade para onde algo se move, tanto no sentido literal, como no sentido 

metafórico. 

k) Fonte: a entidade de onde algo se move, tanto no sentido literal, como no sentido 

metafórico. 

 

Desta lista, trabalhamos com os seguintes papéis temáticos: 

 

Agente: aquele que age, movimenta-se de um ponto a outro. 

 

(20) “[...] bem... eu me lembro um dia que eu estava... tava/ assim que eu entrei na 

escola... eu conheci::/ quando eu cheguei na escola... tinha um::/ só tinha um 

lugarzinho lá na frente... eu comecei a sentar naquele lugar... toda vez sentava naquele 

lugar... aí eu reparava que sempre uma menininha passava lá pra trás quieta... não 

falava com ninguém... aí um belo dia...quando... quando eu cheguei na sala... meu 

lugar estava ocupado... tinha um lugarzinho do lado dela... aí eu cheguei... sentei do 

lado dela... pedi licença... sentei lá do lado dela... começamos a conversar... aí eu 

percebi que ela estava meia triste... aí comecei a perguntar... o que que estava...” 

(D&G – Nit - Inf.13). 

 

Experienciador – é o papel temático do argumento que designa a entidade que é a 

sede psicológica ou física de uma dada propriedade ou relação.  

 

(21) “– O Neymar é o primeiro que vem à cabeça. O fato de ter alisado o cabelo 

encoraja outros homens a mudar a textura dos fios. É um jogador que passou por uma 

transformação, que ficou mais bonito, mais fashion – observa Tiago Parente.” (Revista 

O Globo, 08/06/2014). 

O jogador experienciou uma mudança, uma transformação em seu visual. 

 

Locativo – é o papel que expressa a localização espacial de uma entidade. 

 

(22) “Sobre a sua decisão de viver em Barcelona, o jornalista explica: “Estou cansado. 

Quero descansar um pouco do Brasil. Depois de uma vida inteira de otimismo, pela 

primeira vez, eu não estou acreditando no Brasil”, desabafa. Setti passou pelas 

redações dos principais veículos de comunicação do país, como as revistas Veja, IstoÉ 
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e Playboy, e os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Hoje, por decisão 

pessoal, deixou a Editora Abril, na qual mantinha um blog desde 2010, para se 

estabelecer na Espanha, com a família”. (Roda Viva). 

 

No exemplo acima, verifica-se a perfeita marcação do locativo.  

 

Alvo - é o papel que designa a entidade para a qual algo foi transferido, num sentido 

locativo ou não. 

 

(23) “[...] de emassar... aquela massa branca põe... põe aquela massa... aí deixa secar 

de um dia pro outro... se não tiver bom deixa mais... dois dias... aí vai/ dependendo da 

cor... e lá em casa a gente pintou com branco... gelo... passamos gelo em cima e a 

parede fica conservada por um montão de tempo...” (D&G – RJ2 - Inf. 26). 

 

No caso, o exemplo apresenta essa transferência de algo em sentido locativo. 

 

Tema – é o papel do argumento que muda de lugar, de posse, de estado, em orações 

que descrevem situações dinâmicas. O argumento com este papel pode designar uma entidade 

criada pela atividade expressa pelo verbo ou afetada por tal atividade. Pode ainda ser atribuído 

à entidade não controladora nem experienciadora de uma situação não dinâmica. 

 

(24) “... a gente pegava... tirava com papel manteiga... colocava em cima do... do 

desenho dos ursinhos carinhosos... pegava o lápis e ia fazendo o contorno... né? 

fazendo o desenho... aí chega/ aí depois você tinha que virar o papel... pintar todo por 

trás de preto... pra fazer tipo papel carbono... a/ e ia pro prato... pra porcelana... 

passava de novo o lápis... por cima... aí ficava o risco... no/ na porcelana... isso 

com::... um:: lápis especial... depois tinha que passar... passar caneta... que era um 

negócio chamado ca/ eh:: (canetado)... você faz a tinta... a tinta é um pó...você junta 

com um óleo japonês... aí tem que... esfregar até ficar... líquido... (D&G – Nit - Inf. 8). 

 

Os papéis semânticos gerais constituintes do nosso esquema de análise são: Origem – 

Percurso – Meta. Papéis ancorados na proposição de uma situação inicial, um trajeto e uma 

meta, correspondentes à ideia de movimento. O papel meta pode ser compartilhado com os 
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papéis Locativo e Ponto de Referência (CASTILHO, 2014; WIEDEMER, 2014), conforme 

Castilho (2014). 

Em seguida falaremos das preposições e suas relações com o verbo passar, 

constituindo as construções [Vpassar + Sprep]. 

 

 

3.4 AS PREPOSIÇÕES 

 

 

O verbo passar aparece nos corpora selecionados seguido de diferentes preposições, 

constituindo padrões que apontam diferentes perspectivas de movimento. Torna-se relevante o 

aprofundamento do estudo das preposições, já que os subesquemas se constroem com 

diferentes preposições na introdução de complementos, bem como na formação da perífrase 

aspectual inceptiva, construída pela preposição a.  

Castilho (2014, p.583-610) apresenta estudo aprofundado sobre o sintagma 

preposicional, do qual selecionamos importantes informações para nossa pesquisa. A 

descrição da estrutura do sintagma preposicionado para o autor é a seguinte:  

 

SP – (Especificadores) + Núcleo + (Complementadores) 

 

As preposições são palavras invariáveis que atuam como núcleo do sintagma 

preposicional e podem desempenhar as seguintes funções: (i) função sintática: ligação de 

palavras e de orações; (ii) função semântica: atribuição ao seu escopo de um sentido geral de 

localização no espaço; (iii) função discursiva: acréscimo de informações secundárias ao texto 

e organização do texto, no caso das construções de tópico preposicionado. 

Segundo o autor, o sentido básico das preposições é de localizar no espaço ou no 

tempo os termos que elas ligam. Em sua gramática adota o nome de Figura para o objeto ou 

evento a ser localizado, enquanto denomina Ponto de Referência para o objeto ou evento 

que, por referência, a Figura será localizada. O termo Figura corresponde ao termo 

antecedente das gramáticas tradicionais, e o termo Ponto de Referência corresponde a 

consequente. Em síntese, as preposições são operadores que realizam a relação assimétrica 

entre o objeto A que queremos localizar (a Figura) e o objeto B com referência ao qual 



 76 

queremos localizar o objeto A (o Ponto de Referência). Exemplos dados por Castilho (2014, 

p. 584): 

 

Quadro 10: Sintagma preposicional encaixado num sintagma nominal 

 

 

Para o autor, é assimétrica a relação entre o objeto cuja localização queremos 

expressar e o ambiente em que ele está localizado, dadas suas diferenças de tamanho, 

conteúdo, orientação, ordem, direção, distância, movimento, ou ainda a combinação dessas 

propriedades. Criam-se outros arranjos espaciais quando uma preposição é associada a um 

verbo para relacionar a Figura ao Ponto de Referência, tratado então como “/origem/, /meta/, 

/recipiente/ etc. Exemplos de Castilho (2014, p. 585): 

 

Quadro 11: Sintagma preposicional encaixado num sintagma verbal 

 

 

Castilho (2014) apresenta as preposições simples e as preposições complexas. Como 

as preposições simples são as que mais se combinam com passar nas construções transitivas, 

aprofundamos seu estudo. 

Essas preposições podem ser consideradas como aquelas mais gramaticalizadas, que 

podem se juntar a outros elementos linguísticos com mais facilidade: pelo, co’a, num, dum e 

etc. O valor semântico é mais complexo, as preposições podem ser usadas como introdutoras 

tanto de argumentos como de adjuntos do verbo. Segundo Castilho (2014, p. 587), essa 

classificação é mais sustentável que as complicadas classes das preposições 
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essenciais/acidentais/primárias/secundárias, comuns na literatura. O quadro abaixo reúne as 

preposições simples, ordenadas de acordo com o critério da gramaticalização.  

Preposições menos e mais gramaticalizadas, segundo Ilari (et al., 2008 apud 

CASTILHO, 2014, p. 588): 

 

Quadro 12: Continuum de gramaticalização 

 

(As setas indicam um continuum de gramaticalização). 

 

Quanto aos valores semânticos das preposições, Castilho (2014) propõe um quadro de 

valores do sentido básico das preposições, que funcionam como predicadoras de espaço. O 

autor argumenta que seria muito simples admitir que as preposições espelham perfeitamente 

os eixos espaciais indicados no Quadro. “A cognição intervém aí de diferentes modos, 

promovendo alterações nos sentidos prototípicos, de que derivam os sentidos de aspecto, 

tempo e qualidade” (CASTILHO, 2002). Para representar linguisticamente as relações de 

espaço, as preposições mobilizam algumas categorias e subcategorias cognitivas, de que 

resultam os papéis semânticos derivados, expostos no quadro que se segue: 

 

Quadro 13: As preposições e o tratamento da categoria cognitiva de Espaço 

 

Fonte: Castilho, 2014 p. 585. 
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Para entender o quadro, parte-se do princípio de que as preposições localizam a 

FIGURA em relação a um PONTO DE REFERÊNCIA, e seu sentido de base pode ser 

captado através dos seguintes eixos: (i) Eixo espacial horizontal: localização lateral à 

esquerda de, à direita de. Esse eixo implica na imagem de percurso, de deslocamento, 

marcados pelos traços PONTO INICIAL, ORIGEM (de, desde, a partir de), PONTO 

MEDIAL (por, no meio de), PONTO FINAL, META (a, para, até, em, contra). (ii) Eixo 

espacial vertical: localização superior (sobre, por cima de, em cima de), localização inferior 

(sob, embaixo de, por baixo de, debaixo de). (iii) Eixo espacial transversal: localização 

anterior (ante, antes de, diante de, em frente de, em face de, defronte de, defronte a, à frente 

de), localização posterior (atrás (de), por trás de, após, depois (de)). “A categoria de tempo 

está ligada a este eixo, associando-se imageticamente ao Futuro o espaço à nossa frente, para 

o qual nos dirigimos, e ao passado o espaço posterior, do qual nos afastamos.” (iv) Eixo 

espacial da proximidade: localização proximal (perto de, acerca de, junto de, à beira de), 

localização distal (longe de, distante de). (v) Eixo espacial continente/conteúdo: localização 

dentro (em, com, entre, dentro de, em meio de, em meio a), localização fora (sem, fora de, na 

ausência de). A lista de preposições pode ser ampliada. A preposição é um dos recursos que 

localizam objetos no espaço. 

Quanto à sintaxe das preposições, Castilho (2014,  p. 592-593) apresenta as classes 

que funcionam como escopo das preposições, constituindo o Complementador desse 

sintagma: (i) Sintagma nominal – exemplo de Castilho: “Em [casa], tudo bem”. (ii) Outro 

sintagma preposicional: “Eu gostava de andar de [a cavalo] no sítio de meu pai”. (iii) 

Sintagma adverbial: “Anda por [aí] meio perdidão”. (iv) Sentença com verbo em forma 

nominal: “[Ao retirar o carro da garagem], vi o ladrão]”. Para Castilho (2014, p. 593), “As 

sequências formadas por verbo + sintagma preposicional encerram uma cadeia de 

transitividades, pois o verbo seleciona uma preposição, esta por sua vez seleciona um 

sintagma  nominal como seu complementador, constituindo com ele um sintagma 

preposicional”. O sintagma preposicional pode funcionar como argumento, adjunto, 

construção de tópico. Como argumento pode exercer a função de objeto indireto: “Deu a 

prova ao aluno”. 
23

 Como complemento oblíquo: “Preciso de remédios”. Como adjunto 

adverbial: (i) Locativo: “Eles se encontraram no bar”. (ii) Aspectual: “Eles se falavam com 

frequência”. (imperfectivo). (iii) Temporal: “Naqueles tempos, as coisas eram assim 

                                                
23 Os exemplos foram retirados de Castilho (2014, p. 592-593). 
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mesmo”. (tempo indeterminado). (iv) Qualidade: “Falei com franqueza tudo o que estava 

atravessado na minha garganta”.  

As categorias cognitivas de Espaço e Tempo são expressas pelo sentido da preposição. 

Essas categorias são os arranjos mentais que “fazemos sobre o mundo real e fictício, 

organizando tudo em categorias tais como: pessoa, coisa, espaço, tempo, movimento, visão, 

qualidade, quantidade, entre outras” (CASTILHO, 2015, p. 299). Assim, essas categorias 

estão fortemente relacionadas com as subcategorias Posição, Deslocamento e Distância no 

Espaço/Tempo. 

Quanto às propriedades textuais das preposições, estas completam a predicação verbal, 

quando funcionam como complemento, ou agregam informações secundárias, quando 

funcionam como adjuntos. 

Investigam-se, nos Corpora selecionados, as construções formadas com o verbo 

passar seguido de preposições, constituindo uma construção transitiva: [(SN) Vpassar SP], 

apresentadas por ordem de frequência: 

 

a. “por” – preposição do eixo horizontal, encaixada no ponto medial. Seu sentido base é 

indicar trajeto, o que vem a compor com o verbo de movimento físico ou fictício, uma 

unidade. Seu uso apresenta caráter polissêmico, pois convergiram para esse item as 

preposições latinas pro e per. Pro indica o papel temático de beneficiário, enquanto 

per indica “através de”, “por meio de”. 

 

(25) “– O Neymar é o primeiro que vem à cabeça. O fato de ter alisado o cabelo 

encoraja outros homens a mudar a textura dos fios. É um jogador que passou por uma 

transformação, que ficou mais bonito, mais fashion – observa Tiago Parente. (RG 

08.06.2014, p. 86). 

 

(26) “Neste ano, o quarteto – que ainda conta com Gregório Duvivier e Rafael 

Queiroga – passará por Natal e Maceió.” (op cit). 

 

b. “em” – preposição que faz parte do eixo horizontal e indica ponto final do percurso: 

meta. Conforme Castilho (2014, p. 598), a preposição em também indica a localização 

de um evento. “... coocorre um verbo de movimento (ou um verbo suporte) cujo 

sujeito é controlador do evento” (CASTILHO, 2014, p. 598). 
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(27) “Anselmo se formou em Direito em 2012. Assim que passar no exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pretende fechar o quiosque e mudar de 

profissão.” (RG- 02.11.2014, p.28). 

 

c. “de” – igualmente às anteriores, faz parte das preposições do eixo horizontal e indica o 

ponto inicial de um percurso ou origem. “A Figura é disposta numa localização inicial 

verbalizada pelo Ponto de Referência. O movimento assim balizado pode ser real, 

quando se dá no Espaço ou no Tempo reais, deslocando-se o participante de um ponto 

de origem para um ponto de destino.” (CASTILHO, 2014, p. 597). 

 

(28) “comigo? bem... constrangedora... engraçada... tá... constrangedora ((riso)) na 

praia... saí com... com um pessoal... be/ ba/ foi/ foram há muitos anos... eu era... até 

pequena... aqui no Leblon... e ::... foi... foi numa época que as ondas... eram em/ 

estavam enor::mês... né? então o pessoal passou da arrebentação... foi lá pro fundo... 

e::/ ah... eu... eu fiquei lá ((estalo de dedos)) o máximo que eu pude depois eu comecei 

a me cansar... né? eu estava ficando cansada e tal “ah... gente... eu vou voltar...” o 

pessoal “Ah:: não ... tá..” e ficaram por lá... eu voltei...” (D&G – RJ -  Inf 7). 

 

d. “para” – Preposição que marca o ponto final do percurso: a meta. Em nossos corpora, 

em relação ao passar pleno, as preposições para, a e em entraram em variação 

sintática quando acompanham verbos de movimento. O uso de para é mais frequente 

do que o uso de a em construções com passar pleno. 

 

(29) I: é... e:: assim... eu... mais... juntamente com... uma e... uma equipezinha daqui 

da escola mesmo... dos estudantes... se reúne... eh::... pega as fofocas... os recados 

que está... rolando aí com o pessoal da escola... pega homenagem também para os 

professores... e coloca pensamentos... coloca/ eh... uma pregada de coisa dentro do... 

dentro de jornalzinho... de duas folhas... aí a gente digita... aqui no/ na escola 

mesmo... depois passa pros alunos... E: e como/ é... é digitado na escola... né? I: 

ahn... ahn... E: vocês digitam no computador? I: no computador... E: e as pessoas... 

os alunos... compram muito esse jornal? (D&G -  Nit -  Inf. 2). 

 

e. “a” – Nos registros de passar pleno, essa preposição apresenta uso reduzido, 

competindo com para. 
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(30) “O apresentador do Roda Viva, Mario Sergio Conti, mal deu boa noite aos 

telespectadores no início do programa da segunda-feira, 6, e já passou a palavra ao 

entrevistado”. 

 

Segundo Neves (2000, p. 603), “a preposição a funciona no sistema de transitividade, 

isto é, introduz complemento.” Ao introduzir complemento de verbo, este se refere a um 

ponto de chegada ou a um ponto final de referência (meta). A autora (p. 623) destaca que a 

preposição a entra na construção de perífrases verbais (+infinitivo): “Em pouco tempo esse 

diminutivo genérico passaria a indicar especialmente o tipo de canção importada do Brasil 

(PHM)”. 

 

f. (31) “sem” – “- As observações de Papae não tem cabimento, fallando em necessário 

para vestir, calçar e comer e medico. Ora é claro que si elle vier para cá a meu 

chamado nao vae andar nu nem descalço, nem passar sem comer ou morrer por falta 

de medico.” (PHPB, CF, 5-10-1909). 

 

Conforme Castilho (2014, p. 605-606), a preposição simples sem pode indicar Espaço 

Distal, localizando a Figura num espaço distante em relação ao Ponto de Referência, podendo, 

também, semelhante ao seu antônimo com, formar expressões atributivas, como o exemplo 

acima. 

Para Wiedemer (2014, p. 115), após evidenciar a sistematicidade dos usos das 

preposições em sua pesquisa com os verbos de movimento: caminhar, chegar, entrar, ir, levar, 

mudar, partir, sair e voltar, esclarece: “primeiramente, para representar as relações espaciais, 

as preposições mobilizam as categorias cognitivas de regiões espaciais, que resultam dos seus 

sentidos bases”: 

 

a) Preposição a/para: categoria cognitiva contato, que implica a ideia de “em 

direção a x”; 

b) Preposição por: “passar por x”; 

c) Preposição em: “estar em x”; 

d) Preposição de: “vem de x”. 
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Para Wiedemer (op. cit), as preposições possuem um sentido prototípico de base, e os 

demais sentidos são derivados dos processos pragmáticos. Avaliando seus resultados, o autor 

encontrou, além dos significados previstos, isto é, prototípicos de algumas preposições, o 

desenvolvimento de significados mais abstratos, os quais denominou de “inespecífico”. Isso 

ocorre com a preposição para,  

 

  “que pressupõe na sua significação um ponto de referência “meta”, passa a admitir 

   outros tipos de complementos locativos  mais abstratos, ou seja,    quanto   maior o 

   processo de desbotamento semântico, maior o seu grau de gramaticalização, e, por 

   consequência, seu significado passa a depender mais do contexto pragmático”  
   (WIEDEMER, 2014, p. 116). 

 

 

3.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 

Nesse capítulo, optou-se por pesquisar em dicionários os registros oficiais sobre o 

verbo passar. Esse levantamento demonstra a extensão de sentidos desse verbo e seu caráter 

polissêmico. A categorização prototípica de passar foi igualmente pesquisada, apresentando 

as contribuições de Travaglia, Soares, Vasconcellos, Borba entre outros. Comentou-se sobre 

os seus complementos, as questões argumentais e os papéis temáticos que se relacionam com 

o verbo em estudo. Relevante o estudo das Preposições, já que são muito presentes nas 

construções com passar pleno, como com passar auxiliar, destacando a movimentação da 

Figura, o deslocamento por um Percurso e a chegada a um Ponto de Referência. Como 

exposto, as construções com passar pleno são muito produtivas na língua portuguesa e podem 

se apresentar com diferentes complementos, como também podem se apresentar sem. As 

preposições selecionadas por passar são as mais gramaticalizadas. 
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4 PERÍFRASES VERBAIS 

 

 

Nesse capítulo, apresentamos os estudos referentes aos verbos auxiliares e às questões 

aspectuais relativas às construções com passar auxiliar. As construções perifrásticas 

formadas com o verbo passar, como auxiliar, de acordo com nossos dados, têm apresentado 

crescimento ao longo dos séculos.  

À combinação de um ou mais verbos auxiliares com um verbo pleno chama-se 

perífrase verbal ou construção perifrástica. 

Tradicionalmente, os verbos ser, estar, ter e haver são empregados para a formação 

das perífrases, como verbos auxiliares específicos. Com as motivações linguísticas naturais 

dos falantes, muitos verbos vão hoje fazendo esse papel de verbos auxiliares e ganhando 

espaço dentro das formas concorrentes, como formas em competição, segundo Hopper 

(1991).  

Segundo Bechara (2004), muitas vezes o auxiliar empresta um matiz semântico ao 

verbo principal dando origem aos chamados aspectos do verbo. Na perífrase verbal pode 

aparecer entre o auxiliar e o principal uma preposição. Para Bechara (op. cit.), os auxiliares 

acurativos
24

 se combinam com o infinitivo ou gerúndio do verbo principal para determinar 

com mais rigor os aspectos do momento da ação verbal que não se acham bem definidos na 

divisão geral de tempo presente, passado e futuro: 

 

a) Início de ação: começar a escrever, pôr-se a escrever, passar a escrever... 

b) Iminência de ação: estar para escrever, pegar a escrever... 

c) Continuidade da ação: continua escrevendo, continua a escrever ... 

d) Desenvolvimento gradual da ação; duração: estar a escrever, andar 

escrevendo... 

e) Repetição da ação: tornar a escrever, costumar escrever... 

f) Término de ação: acabar de escrever, cessar de escrever... 

 

 

                                                
24 São chamados de verbos auxiliares acurativos os verbos que, combinados com o verbo principal no gerúndio 

ou infinitivo, são usados para indicar com maior rigor os momentos da ação verbal, indicando o início da 

ação, a continuidade da ação, a repetição da ação, o fim da ação, entre outros. 
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O verbo passar, conforme análise de nossos corpora, ganha atualmente status de 

verbo semiauxiliar ou auxiliar semântico em perífrases verbais, apresentando valor aspectual 

inceptivo, convivendo com seus usos de verbo pleno. Consideraremos daqui em diante, 

passar como auxiliar
25

. 

 

Para Raposo (2013), uma perífrase verbal contém um só verbo pleno, o qual constitui 

o elemento central da frase. Uma perífrase verbal, no entanto, pode conter mais do que um 

verbo auxiliar: a) perífrase verbal simples – um verbo auxiliar + um verbo pleno; b) 

perífrase verbal complexa – mais de um verbo auxiliar + um verbo pleno.  

Verbos auxiliares aspectuais apresentam-se como: estar (a) – auxiliar progressivo; 

andar (a), chegar (a), começar (a), continuar (a), ficar (a), passar (a), tornar (a), voltar (a), 

acabar (de), deixar (de), ir + gerúndio; vir + gerúndio. 

Apresentamos os dois primeiros exemplos para o grupo a, em que o verbo passar é 

usado como auxiliar, sofrendo as flexões de tempo, modo e pessoa, enquanto nos dois últimos 

exemplos o verbo passar também é considerado auxiliar mas não sofre flexões, por não 

ocupar o primeiro lugar da perífrase: 

Exemplos correspondentes ao grupo a: perífrase verbal simples. 

 

(32) “... aí eu...eu fumava... eu bebia... saía de noite... brigava... chegava em casa... 

brigava com os meus irmãos... agora eu passei a viver nessa outra vida de:: religião... 

ser crente... como o pessoal fala... ser crente... eu melhorei... graças a Deus... parei de 

fumar... parei de beber... e melhorou completamente a minha vida...” (D&G- RJ2  Inf. 74) 

 

(33) “Então ela passou a ter medo, quase nem saia de casa...” (D&G -  RJ -  Inf.36). 

 

Exemplos correspondentes ao grupo b: perífrase verbal complexa. 

 

(34) “O candidato deve saber que não existe “receitas de bolo” para escrever bem e 

que não se pode passar a escrever com maestria de um momento para o outro.” 

(http://o globo.globo.com). 

 

                                                
25 Travaglia (2010, p. 118) considera passar como marcador do aspecto começado para a situação expressa 

pelo infinitivo, sempre como verbo auxiliar na perífrase “passar + a + infinitivo”. 
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(35) “Tendo em vista que a primeira relação sexual das garotas está sendo cada vez 

mais cedo, o Ministério da Saúde decidiu que a partir do ano que vem vai passar a 

imunizar meninas de 9 a 11 anos contra o papiloma vírus humano (HPV).” (CA -

Extra, 03/06/2014). 

 

Nas orações com verbos auxiliares, é a perífrase verbal no seu todo que funciona como 

núcleo semântico do sintagma verbal e da oração. Numa perífrase verbal o verbo pleno é o 

último da sequência. Apenas um verbo está em uma forma finita, esse verbo é o primeiro da 

sequência, logo é necessariamente um verbo auxiliar. Quando não existem perífrases verbais, 

o verbo pleno ocorre sozinho, as marcas flexionais de Tempo, Modo e Aspecto (TMA) 

recaem sobre esse verbo. 

A expressão dos valores TMA cabe ao verbo ou verbos auxiliares. O componente 

descritivo, incluindo a seleção de argumentos, cabe ao verbo pleno. A maioria dos verbos 

auxiliares, sobretudo na classe dos aspectuais, rege uma das preposições a ou de, a qual por 

sua vez rege o verbo seguinte na forma infinitiva. O verbo passar, quando significa mudança 

de ação, de atividade, vem regido pela preposição “a”.  

Para Castilho (2002, p.90-91), “O problema do estatuto categorial das perífrases 

levanta a questão da auxiliaridade, ou seja, da gramaticalização de um verbo pleno como 

verbo auxiliar.” Para o autor, muitos testes têm sido aplicados para a identificação dos 

verbos auxiliares, como sujeito da expressão, escopo da negação, alterações do sentido lexical 

do primeiro verbo, e lugar da perífrase no quadro conjugacional. Uma das características dos 

processos de gramaticalização é a das modificações semânticas que afetam os itens 

envolvidos. O autor adota o termo perífrases para denominar sequências quaisquer de V1 + 

V2, objetivando identificar os aspectos que elas codificam. 

Segundo Castilho (1968, p.58-74), as perífrases podem apresentar diferentes 

aspectos
26

. O autor vai destacar algumas perífrases inceptivas, entre elas, as formadas com o 

verbo passar: passar a, pôr-se a, pop. (a)garrar-a, dar-(se) a/para/em, deitar a, cair a, entre 

outras, consideradas não canônicas. Cita alguns exemplos com o verbo passar, objeto de 

nossa pesquisa: “Passou assim a família a viver os Invernos e a Primaveras em Lisboa”. 

Paço D’Arcos – AP 33. “E passou a reparar mais nos defeitos de cada um”. Lins do Rêgo – 

PB 53. “Nasceu a criança, e como era doentinha, eles passaram a discutir.” D. Trevisan – 

CE 11. Destaca os inceptivos propriamente dito dos inceptivos incoativos. 

                                                
26 O estudo sobre o aspecto será aprofundado em 4.1. 
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Para Castilho (1968, p. 67), o inceptivo incoativo representa o começo, a ação a que 

se segue uma mudança de estado. Neste segundo valor está a diferença entre “inceptivo 

propriamente dito” e “inceptivo incoativo”. E acrescenta: “Não nos agrada a denominação que 

demos a esta variedade de aspecto, pois tanto incípio quanto inchoo querem dizer “começo”, 

posto que não se empreguem rigorosamente da mesma forma. Sucede, porém, que o termo 

“incoativo” é bastante generalizado e o desejo de esquematizar com clareza exigiu de nós esta 

concessão”. 

Vamos encontrar em Longo e Campos (2002, p. 448-450) interessante estudo sobre as 

perífrases aspectuais no português. As autoras apresentam um quadro com uma subdivisão 

dos auxiliares aspectuais do português contemporâneo do Brasil proposta por Longo (1990), à 

qual acrescentam o valor progressivo. Destacamos esse quadro por apresentar o verbo passar 

com valor Ingressivo: 

 

Quadro 14: Auxiliares aspectuais 

 

 

Seguem as definições dadas pelas autoras: 1) inceptivos: caracterizam um evento 

considerando o seu estado inicial de desenvolvimento; 2) ingressivo: o evento apresenta-se 

limitado a seu estado inicial; 3) cursivos: apresentam o evento em pleno desenvolvimento, 

sem considerar seu início, fim ou progressão; 4) progressivos: apresentam o evento em 

evolução; 5) permansivos: indicam que um determinado evento ocorre em intervalos de 

tempo subsequentes; 6) habituais: relacionam-se com a duração descontínua e ilimitada de um 

evento; 7) iterativos: indicam a repetição de um estado de coisas dentro de um determinado 
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espaço de tempo; 8) cessativos: o evento é considerado em sua fase final ou término; 9) 

resultativos: indicam uma consequência ou o resultado final ou término; 10) perfectivos: 

indicam que todas as fases de um evento se completam dentro de intervalo de tempo 

compreendido pelo evento. 

Segundo Longo e Campos (2002), a noção de imperfectividade não é traduzida por 

meio de um auxiliar específico, podendo combinar-se com várias outras noções. Ainda que os 

auxiliares apresentem determinados valores básicos isoladamente, quando formam as 

perífrases, podem manter esses valores ou adquirir novos, dependendo de outros elementos 

com os quais se combinam na construção da oração. 

As autoras apontam a dificuldade de relacionar cada perífrase verbal a um 

determinado valor semântico, porque, segunda elas:  

 

[...] podemos identificar várias interpretações semânticas para uma mesma perífrase, 

dependendo de uma série de fatores, de natureza léxico-semântica (tipo de base a 

que se une), morfológica (atuação da flexão), sintática (tipos de argumentos ou 

adjuntos a que se une) ou discursiva (diferentes contextualizações levam a diferentes 

interpretações das perífrases). (MENDES27, 1995 apud LONGO e CAMPOS, 2002, 

p. 450). 

 

Travaglia (2010) destaca os resultados de sua pesquisa sobre a gramaticalização dos 

verbos começar / passar – continuar – acabar / terminar e deixar a partir da hipótese de 

que, nos textos, eles constituem uma cadeia de sequenciação, marcando o aspecto relativo a 

fases de realização e a fases de desenvolvimento das situações, podendo, ainda,  funcionarem 

como sequenciadores textuais. Apresentamos o quadro “Verbos em Estudo e valores 

hipotetizados de Travaglia” (2010, p. 107). 

 

                                                
27 MENDES, R. “Quantificação e aspecto verbal. O caso da perífrase estar + ndo”, Estudos linguísticos, 24, 

1995, p. 471-76. 
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Quadro 15: Construções com o verbo passar em estudo e valores hipotetizados de Travaglia 

 

 

O estudo de Travaglia (2010, p.109) revelou que a gramaticalização das construções 

com os verbos em destaque apresentaram valores aspectuais, mas os mesmos se 

gramaticalizam para exercer também outros valores gramaticais, estes se mostraram de três 

naturezas distintas como: 

 

a) marcadores de categorias: verbos que marcam e que expressam alguma categoria 

gramatical do verbo (tempo, voz, modalidade, aspecto) ou de outra classe. Incluindo 

nesse caso os verbos auxiliares. 

b) Indicadores: verbos que expressam noções semânticas muito gerais e mais abstratas que 

não constituem situações tais como repetição, cessamento, resultado, entre outros. 

c) Funcionais: verbos que exercem funções textual-discursivas, como: marcadores 

conversacionais, ordenadores argumentativos, modalizadores, entre outros.  

O autor destaca que “os verbos que passaram dessa classe lexical para classes mais 

gramaticais da língua (como conectores/conectivos, preposições, advérbios, por exemplo) 

etc. Incluir-se-iam nesta última categoria os verbos de ligação por sua função relacional 

de conector ou conectivo.” (TRAVAGLIA, 2010, p. 110) 
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Na divisão referente aos verbos de valores assemelhados, Sigiliano (2013) investiga 

alguns dos verbos
28

 listados por Travaglia como inceptivos não canônicos. No seguimento de 

sua pesquisa, Travaglia (op. cit.) registra que passar seria um concorrente do verbo começar 

em sua função de marcar aspecto começado e inceptivo. Para Travaglia (op.cit., p. 115), 

“passar não marca o início de uma situação, mas ocorre sempre com a nuance de início de 

um hábito pela instauração de uma situação que não existia antes”.  

Em nossos corpora, encontramos estes verbos constituindo construções perifrásticas 

em competição: 

 

(36) “eu vou contar uma história que eu achei triste... foi uma/ um caso que 

aconteceu... há uns três anos atrás... foi a minha primeira experiência com relação a 

namorado... eu conheci uma pessoa... o Alexandre... eh... ele mora na minha rua 

mesmo... aí/ só que nós nunca tivemos contato... de re... de repente ele começou a 

freqüentar... mais assim... a minha casa e as minhas amizades... ele... na época... ele 

tinha de/ eh... quase dez anos mais velho do que eu... eu tinha quatorze anos... aí nós 

come/ eh... nós passamos a conversar num... num dia qualquer... numa sexta-feira à 

noite... aí ele começou... a me reparar... e eu reparar ele... aí nós ficamos 

conversando... ele falou que... me admirou muito... ele falou que eu não parecia que eu 

tinha quatorze anos... que eu tinha mentalidade/ a mentalidade mais... eh... menta... 

mentalidade...”( D&G – RJ -  Inf. 7). 

 

Caso significativo este, em relação à perífrase verbal, pois o falante usa a perífrase 

aspectual inceptiva com o verbo começar, depois no decorrer da conversa, novamente vai 

usar a perífrase com o verbo começar, porém não termina de pronunciar, substituindo o verbo 

começar pelo verbo passar, que também marca o início de uma ação, com valor aspectual 

inceptivo. Na sequência, volta a usar o verbo começar, um caso de motivação em 

competição, segundo Camacho (2008). Pode-se pensar em passar como uma forma mais leve 

que começar, menor e de fácil acesso ao acervo individual.  

Hopper (1991), ao abordar os princípios de gramaticalização, destaca Estratificação 

(layering): dentro de um domínio funcional, novas formas estão constantemente emergindo, 

mas isto não significa que as formas antigas desaparecem; elas coexistem com as emergentes. 

                                                
28 “cair, danar, deitar, desandar, desatar, disparar, entrar, pegar e romper.” 
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Uma palavra passa a ter vários usos, cada uso corresponde a uma camada num domínio 

funcional. Hopper (1991) entende por domínio funcional algumas áreas gerais como tempo, 

aspecto, modalidade, caso e referência. 

 

 

4.1 QUE É ASPECTO? 

 

 

Iniciamos este item fazendo uma exposição do levantamento feito sobre a categoria do 

aspecto nas perífrases verbais. Dividimos o estudo em duas abordagens, sendo a primeira - 

uma abordagem tradicional de nossos gramáticos e estudiosos da Língua Portuguesa e a 

segunda – abordagens mais recentes e menos comprometidas com a tradição gramatical. 

Foram selecionados para esta pesquisa no viés tradicional: Celso Cunha e Lindley Cintra, 

Evanildo Bechara e Mattoso Camara Jr.
29

 A seguir, apresentam-se as abordagens mais 

recentes na visão de Travaglia, Castilho, Corôa, Raposo e Sigiliano. 

Para Cunha e Cintra (1985, p. 370 - 371), diferente das categorias  do Tempo, do 

Modo e da voz, o ASPECTO designa “uma categoria gramatical que manifesta o ponto de 

vista do qual o locutor considera a ação expressa pelo verbo”. Pode ele considerá-la como 

concluída, isto é, observada no seu término, no seu resultado; ou pode considerá-la como não 

concluída, ou seja, observada na sua duração, na sua repetição. Resulta daí a distinção entre as 

formas verbais classificadas como perfeitas ou mais-que-perfeitas, de um lado, e as 

imperfeitas, de outro. Os autores ressalvam que alguns estudiosos alargam o conceito de 

aspecto, incluindo nele valores semânticos pertinentes ao verbo ou ao contexto. Para os 

autores, o significado dos auxiliares transmite ao contexto os sentidos incoativo, permansivo e 

conclusivo. 

Cunha e Cintra (1985) admitem que há lata conceituação para aspecto, mas destacam 

as seguintes oposições aspectuais: 

 

                                                
29 Embora se entenda que Mattoso não seja um gramático tradicional, ele foi colocado nesta sessão devido à sua 

tradição linguística. 
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 1ª) Aspecto pontual / aspecto durativo. A oposição aspectual caracteriza-se neste 

caso pela menor ou maior extensão de tempo ocupada pela ação verbal. Como exemplo, cita: 

Aspecto pontual: Acabo de ler Os Lusíadas. Aspecto durativo: Continuo a ler Os Lusíadas. 

 2ª) Aspecto contínuo / aspecto descontínuo. A oposição aspectual incide sobre o 

processo de desenvolvimento da ação. Como exemplo: Aspecto contínuo: Vou lendo Os 

Lusíadas. Aspecto descontínuo: Voltei a ler Os Lusíadas. 

 3ª) Aspecto incoativo / aspecto conclusivo. O primeiro exprime um processo 

considerado em sua fase inicial, o segundo, também considerado terminativo, expressa um 

processo observado em sua fase final. Exemplos dos autores: Aspecto incoativo: Comecei a 

ler Os Lusíadas. Aspecto conclusivo: Acabei de ler Os Lusíadas. 

 

Os autores acrescentam outras oposições de natureza aspectual, como: a) Forma 

simples/perífrase durativa. Ex: leio / estou lendo (ou estou a ler); b) Ser / estar – que 

corresponde a dois tipos de passividade. Ser forma a passiva de ação; estar, a passiva de 

estado. 

Para Bechara (2004, p. 213-214), um estudo coerente do verbo requer o 

estabelecimento do sistema de categorias verbais, isto é, tipos ou funções das formas léxicas 

mediante as quais se estabelecem as oposições funcionais da língua. Essas oposições podem 

ser simples, quando só ocorre uma categoria, um só critério de diferença de conteúdo, ou 

complexas, em que a diferenciação de conteúdo se dá em três categorias: pessoa, número e 

modo. No verbo do português brasileiro, há categorias que sempre estão ligadas: não se 

separa a pessoa do número nem o tempo do modo; isto ocorre em grande parte, senão 

totalmente, com o tempo e o aspecto. 

Bechara (op. cit.) apresenta um quadro sinótico das categorias gerais do sistema 

verbal, no qual o aspecto se localiza no âmbito das categorias que não afetam os participantes, 

caracterizadoras e determinadas linguisticamente, enquanto o tempo se diferencia por 

categorias determinadas pelo discurso. As categorias de tempo e aspecto costumam andar 

geralmente ligadas no português e nas demais línguas românicas, quer se trate de formas 

simples, quer de formas perifrásticas, também chamadas locuções verbais. A pura definição 

temporal e o tempo aludem à posição da ação verbal no percurso; a determinação aspectual 

alude à maneira de considerar a ação verbal no tempo. BECHARA destaca um sistema de 

subcategorias verbais do qual destacamos a “Fase”. Esta se trata da relação entre o momento 

da observação e o grau de desenvolvimento da ação verbal observada. Há diferentes Fases: 

Iminente (ingressiva) – trata-se da ação no seu começo. Indica-se com perífrases verbais, 
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normalmente, com o verbo estar, estar para (por) + infinitivo. Inceptiva – marca o ponto 

inicial da ação, indica-se por várias perífrases verbais destacando ora a rapidez ora o repentino 

da ação. Progressiva - ação em movimento. Continuativa – considera a ação em meio ao seu 

desenvolvimento. Regressiva e conclusiva – ação no seu término. Egressiva – ação após seu 

término.  

Bechara apresenta o seguinte gráfico para demonstração das fases: 

 

Quadro 16: Proposta de Bechara 

 

 

Camara Jr. (1970; 1975) define o aspecto como “a propriedade que tem uma forma 

verbal de designar a duração do processo (momentâneo ou durativo) ou o aspecto 

propriamente dito sob que ele é considerado pelo falante (Exemplo: em seu começo – 

incoativo)”. Acrescenta que o aspecto é a maneira de ser da ação e que apresenta o processo 

verbal do ponto de vista da sua duração. O autor apresenta para o aspecto a seguinte 

classificação: a) inceptivo ou incoativo; b) inconcluso ou imperfeito; c) concluso ou 

cessativo ou perfeito; d) permansivo; e) resultativo; f) pontual ou momentâneo; g) 

durativo (progressivo, cursivo, frequentativo ou iterativo). Para o autor, o aspecto pode ser 

expresso: 1) pelo semantema do verbo; 2) por sufixos; 3) pela conjugação verbal (por 

meio dos tempos verbais, das perífrases: cursivo e durativo, cessativo, inceptivo e das 

formas nominais); 4) pela repetição do verbo.  

Segundo Travaglia (2006, p. 37-39), apesar de inúmeros trabalhos nesse campo, “a 

conceituação de aspecto tem variado muito, sendo, quase sempre, incapaz de abranger todas 

as noções arroladas como aspectuais e o quadro aspectual daí resultante”. O autor apresenta, 

entre os estudos destacados por ele, as convergências entre os mesmos, citamos apenas esses 

conceitos: 1) aspecto seria “a maneira de ser da ação” (CÂMARA JÚNIOR, GARCIA, 

PONTES, QUIRK); 2) aspecto é a indicação da duração do processo, de sua estrutura 

temporal interna (AZEVEDO FILHO, CÂMARA JÚNIOR, CASTILHO e outros); 3) aspecto 

é a indicação dos graus de desenvolvimento, da realização do processo, o modo de conceber o 
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desenvolvimento do processo em si (BORBA, CARRETER, CASTILHO e outros); 4) 

aspecto envolve tempo (ALONSO, COMRIE, CURTIUS e outros); 5) aspecto é definido 

como marcador de oposições entre certas noções ou de noções simples: término/não-término, 

início, resultado, etc. (CÂMARA JÚNIOR, LUFT). 

 

Travaglia (2006) esclarece que os itens  2, 3 e 4 dão os elementos de partida para uma 

boa conceituação de aspecto, enquanto o primeiro é pouco útil, por ser passível de levar a 

confusões com elementos não-aspectuais ligados tanto ao modo verbal e à modalidade, quanto 

ao que muitos linguistas chamam de modo de ação. Quanto ao quinto item, este contribui na 

percepção da generalização que envolve as oposições. 

Segundo Travaglia (op. cit), é preciso ter em mente que o aspecto é uma categoria 

verbal ligada ao “TEMPO”, utilizando o termo tempo em três sentidos básicos: 

 

1) Tempo 1: categoria verbal (correspondente às épocas: passado, presente, futuro), 

onde se falará de tempo; 

2) Tempo 2: flexão temporal. O autor refere-se aos agrupamentos de flexões da 

conjugação verbal: presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, 

futuro do presente, futuro do subjuntivo, etc; 

3) Tempo 3: a ideia geral e abstrata de tempo sem consideração de sua indicação pelo 

verbo ou qualquer outro elemento da frase. O termo TEMPO estará em letra 

maiúscula. 

 

Para Travaglia (op. cit.), uma categoria de tempo situa o momento de ocorrência da 

situação a que nos referimos em relação ao momento da fala como anterior, simultâneo ou 

posterior a esse mesmo momento. É uma categoria dêitica, uma vez que indica o momento da 

situação relativamente à situação de enunciação. A categoria de aspecto não é uma categoria 

dêitica, pois se refere à situação em si, concluindo que “o tempo é um TEMPO externo à 

situação e o aspecto é um TEMPO interno à situação”. O autor define aspecto como uma 

categoria verbal de TEMPO, não dêitica, através da qual se marca a duração da situação e/ou 

suas fases, sendo que estas podem ser consideradas sob diferentes pontos de vista, a saber: o 

do desenvolvimento, o do completamento e o da realização da situação.  

Para o autor, no estudo do aspecto, é importante a consideração de determinados tipos 

de situação por três razões principais: 
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a) Em primeiro lugar, porque a combinação de diferentes tipos de situação com uma 

mesma flexão temporal ou tipo de perífrase verbal, por exemplo, pode resultar na 

expressão de diferentes aspectos; 

 

b) Em segundo lugar, porque as propriedades semânticas inerentes (aspectuais ou 

não) dos diferentes tipos de situação interagem com as oposições aspectuais, proibindo 

certas combinações ou restringindo severamente os significados das combinações; e 

 

c) Em terceiro lugar, a consideração de certos tipos de situação facilita a resolução 

de problemas de interpretação e determinação do aspecto presente.  

 

O elenco de noções aspectuais que Travaglia (op. cit.) apresenta foi, segundo o autor, 

estabelecido, levando-se em consideração os dados da Língua Portuguesa. Essas noções vão 

gerar um quadro de noções aspectuais, transcrito mais adiante. Considerando-se que toda 

situação tem início, meio e fim; um antes de seu princípio em que ela é não-começada ou por 

começar e um depois de seu fim em que ela é acabada. Apresentamos, com base em Travaglia 

(2006, p. 42),  a Figura 1, em relação ao Tempo. 

 

 

Figura 1 

 

Depreendemos desta figura que os tracejados marcam a situação antes de começar e 

após o seu término. Em A, temos o início de uma situação, em B, o ponto de término; o 

segmento AB é a duração da situação, seu TEMPO de desenvolvimento, AA’ são os pontos 

que marcam os primeiros momentos do desenvolvimento da situação e B’B os últimos 

momentos do desenvolvimento da situação, conforme Travaglia (2006, p. 42). 

Para Travaglia (2006, p. 47- 48), as fases da situação, do ponto de vista da sua 

realização, são três: “a) A fase em que a situação ainda não começou. (...) b) A fase em que a 

situação já é começada. (...) c) A fase em que a situação já terminou”. Do ponto de vista do 

desenvolvimento temos três fases: início – noção aspectual de inceptividade; meio: noção de 

cursividade e fim: noção aspectual de término ou nos seus últimos momentos. 
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Em seguida, apresentamos o quadro aspectual do Português proposto por Travaglia 

(2006, p. 76), como melhor alternativa para os estudos dos aspectos simples, isto é, 

caracterizado por uma única noção, o que torna mais fácil a criação do quadro: 

 

Quadro 17: Quadro aspectual do Português 

 

Fonte: Travaglia, 2006, p. 76. 

 

Segundo Corôa (2005, p. 61-64), uma maneira de caracterizar os verbos em relação 

aos nomes é definir os primeiros como uma significação em trânsito por determinadas 

categorias: modo, tempo, aspecto, voz, número e pessoa. De acordo com a autora, a palavra 

aspecto apareceu pela primeira vez como tradução do russo “vid” na gramática grega de N. I. 

Grec quando traduzida para o francês por Ch. Ph. Reiff. A autora cita Lyons (1977) que 

considera um acidente histórico o fato de aspecto não ser tão proeminente quanto o tempus na 

gramática tradicional, pois a marcação gramatical de aspecto é provavelmente muito mais 

difundida nas línguas humanas do que a marcação gramatical de tempo. Para a autora, além 

de haver confusão entre as noções de aspecto e de tempo, outras dificuldades surgem com a 

confusão entre aspecto (Aspekt) e modo de ser da ação (Aktionsart), termos usados com 
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frequência nas línguas românicas como sinônimos. O aspecto muitas vezes é usado para todo 

morfema verbal que não se enquadre em uma descrição temporal. Para a autora, em muitas 

línguas, os tempora verbais cobrem não só o que considera como classificação de tempus – o 

tempo com característica dêitica – como outras distinções relacionadas com o que considera 

classificar aspecto – como o tempo não-dêitico.  

Para Corôa (2005, p. 65), “... o aspecto se limita com o modo de ser da ação: podemos 

caracterizar o aspecto como categoria gramatical e o modo de ser da ação como categoria 

léxico-semântica.” Afirma, ainda, que um resultado prático desta distinção teórica seria 

considerar modo de ser da ação toda a classificação que levasse em conta a informação 

semântica dada pelo radical. Cita como exemplo o modo de ser da ação inceptiva que se deve 

à informação semântica do radical de “começar”, “principiar” etc.  

Corôa conclui seu pensamento, atestando que casos como esses, em que se recorre ao 

conhecimento de mundo para interpretação e classificação do aspecto, estão presos a uma 

categoria semântica e são chamados de modo de ser da ação.  

Segundo Castilho (2002, p. 83-121), “o aspecto verbal é uma propriedade da 

predicação que consiste em representar os graus do desenvolvimento do estado de coisas aí 

codificado, ou, por outras palavras, as fases que ele pode compreender”. A predicação é o 

correlato gramatical do estado de coisas, entendendo-se por isso a “concepção de algo real ou 

imaginário que possa ocorrer em algum mundo”. 

Exemplo nosso:  

 

(37) “O cabelo tem muita força, tira a atenção. Não mudei meu estilo, só passei a usar 

mais brincos – admite Mariana, que trabalha na gestão de projetos de educação na 

Casa Soul.” 

 

De acordo com Castilho (op. cit), admite-se um mundo em que se dá o caso de que 

uma pessoa chamada Mariana que passa a usar algo do tipo brinco e que antes não usava. O 

estado de coisas é uma entidade conceitual, ao passo que as entidades reais podem ser 

retratadas linguisticamente de várias maneiras, dependendo da angulação estabelecida pelo 

falante. A predicação dispõe de várias propriedades semântico-sintáticas, tais como a estrutura 

argumental (a rede temática, o sistema de casos), o aspecto, o tempo, o modo, a voz etc. 

Para o autor, o aspecto não dispõe de morfologia própria portuguesa. Para codificar os 

significados aspectuais, o usuário combina diversos recursos linguísticos, cujo estudo foi 

desenhando a história da aspectologia. Nesta especialidade, é possível reconhecer as seguintes 
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fases: 1) uma “fase léxico-semântica”, durante a qual foram identificadas as classes 

semântico-aspectuais do verbo, ou Aktionsarten. Esta perspectiva atribui à semântica do 

radical verbal as noções aspectuais apuradas. O autor cita alguns estudiosos dessa perspectiva, 

como Diez (1876), Bull (1960) e outros. 2) uma “fase semântico-sintática”, ou 

“composicional”, durante a qual se examina o aspecto como a resultante da combinação de 

Aktionsart do verbo com a) a flexão e os verbos auxiliares; b) os argumentos do verbo e os 

adjuntos adverbiais, aqui incluídas as orações condicional-temporais. Cita autores como 

Comrie (1976), Almeida (1980), Travaglia (1981) e outros. 3) uma “fase discursiva”, na qual 

se investigam as condições discursivas que favorecem a emergência dos aspectos assim 

constituídos: Hopper (1979a, b), Hopper e Thompson (1980). 

Castilho (2002) apresenta a distinção entre tempo e aspecto, embora aspecto e tempo 

possam ser concebidos como propriedades da predicação: O tempo é uma propriedade da 

predicação cuja interpretação tem de ser remetida pela situação de fala. É assim que se podem 

representar a anterioridade, a simultaneidade e a posteridade. O tempo também depende da 

noção de intervalo ou de duração entre um ponto e outro. Assim, o tempo pressupõe o 

aspecto, mas este não pressupõe aquele. Quanto ao aspecto, este não depende, como o tempo, 

da postulação de conceitos simbólicos, como o de intervalo, ou dêiticos. O conceito de 

aspecto é primordial; vale dizer, o aspecto tem a autonomia que lhe é dada por sua 

propriedade simbólica. 

Castilho (2002, p. 87) propõe uma tipologia do aspecto: 

 

Quadro 18: Proposta de Castilho 

 

 

Para descrever esses aspectos, sustentou que eles decorrem da composicionalidade 

semântica dos seguintes elementos: (i) da Aktionsart do verbo enquanto item lexical; (ii) da 

interação da Aktionsart com a flexão de tempo ou com o auxiliar, nas perífrases; (iii) da 

interação do complexo assim constituído com os argumentos verbais externo e interno e/ou 

com os adjuntos adverbiais aspectualizadores. Segundo o autor, a descrição das perífrases 

deve constar de um plano de estudos desta categoria. O problema do estatuto categorial das 
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perífrases levanta a questão da auxiliaridade, ou seja, da gramaticalização de um verbo pleno 

como verbo auxiliar. A dificuldade levantada pelo estatuto gramatical das perífrases se reflete 

até mesmo nas denominações dadas a esses conjuntos, registrando-se expressões tais como 

“locução verbal”, “tempos compostos” e “conjugação perifrástica”, entre outras. O autor 

esclarece que “quando dois Vs se realizam na superfície, a ocorrência de sujeitos diferentes 

para um deles mostra que se trata de dois verbos plenos” e quando “ambos os Vs têm o 

mesmo sujeito, o primeiro é auxiliar e o segundo, o auxiliado.” 

Sigiliano (2013) investiga através de uma pesquisa centrada no uso a construção que 

segue o padrão [(SN) V1fin (Prep) V2inf]. A análise é feita sob a perspectiva sincrônica e 

diacrônica. Preenchimento de V1 por cair, danar, deitar, desandar, desatar, disparar, entrar, 

pegar e romper. Diversos verbos auxiliares podem ocupar a posição V1fin desde os 

prototipicamente aspectuais, como começar, iniciar e principiar até aqueles que ganharam 

esses contornos como verbos motivados figurativamente. Podemos enquadrar nesse caso o 

verbo passar foco de nossa pesquisa, como outros verbos que em seu sentido pleno não 

funcionam como auxiliares, mas que passaram por processos de gramaticalização, como é o 

caso de cair, danar, deitar. São verbos que, em sentido lexical, não marcam noções 

aspectuais. Analisando esses casos, sob a noção de construção (GOLDBERG, 1995), o olhar 

deixa de ser só do verbo e vai para a construção aspectual. 

Para Sigiliano (2013), o aspecto é uma categoria gramatical a qual marca as várias 

organizações temporais de um evento (perfectivo e imperfectivo). Cita Comrie (1978 [1970]) 

– que assevera que aspecto é distinto de tempo. Assim Tempo refere-se a outro tempo – o 

momento da enunciação – dêitico. E aspecto é a constituição temporal interna de uma 

situação. Apresenta o Quadro de Comrie (1978, p. 34), que corresponde às classificações das 

oposições aspectuais: 

 

Quadro 19: Proposta de Comrie 
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Sigiliano (2013) avança sua pesquisa em relação ao Aspecto, na visão de Taylor 

(2002). 

 

Quadro 20: Proposta de Sigiliano. 

 

Fonte: TAYLOR, 2002, p. 397. 

 

Taylor (2002) destaca que é raro o caso de o verbo ser, por ele mesmo, perfectivo ou 

imperfectivo: os diferentes tipos de complemento e modificadores podem frequentemente 

criar/permitir uma leitura perfectiva e imperfectiva. Percebe-se, nessa proposição de Taylor, 

uma visão mais gestáltica da marcação de aspecto, condizente com a adotada no trabalho de 

Sigiliano (2013), que destaca o esquema de Taylor (2002, p. 401), no qual apresenta a 

taxonomia dos tipos de processos aspectuais. Nesse esquema, os processos são divididos em 

dois grandes grupos, o dos processos Limitados (Perfectivos) e o dos Ilimitados 

(Imperfectivos). Dentro do grupo dos Limitados, encontram-se os de aspecto pontual e os de 

aspecto estendido; enquanto no grupo dos ilimitados encontram-se os aspectos Estativo e 

Dinâmico: 

 

Quadro 21: Proposta de Taylor 

 

Fonte: TAYLOR, 2002, p. 401. 

 

Ao fazer referência à categoria do aspecto, não cita o Inceptivo como sendo uma 

possibilidade do tipo de aspecto. Assim, a noção de Inceptividade, em que há marcação clara 

de ponto inicial de processo e de determinada duração após esse ponto, não é proposta por 
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Taylor. Porém, o autor já chama atenção para uma visão bem relevante a respeito da 

consideração do todo do processo aspectual, em que não se observa apenas o item verbal, por 

exemplo, mas a sua relação com os complementos e adjuntos, apontando para uma noção 

construcional (SIGILIANO, 2013). Em relação às construções perifrásticas com passar 

auxiliar, reconhecemos a importância do contexto no qual as construções estão inseridas. 

Com o objetivo de estudar o quadro dos aspectos no português, Castilho (1968, p. 48-

49) divisou quatro valores fundamentais, a que correspondem os quatro aspectos principais da 

língua, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 22: Proposta de Castilho 

Valor Aspecto 

Duração Imperfectivo 

Completamento Perfectivo 

Repetição Iterativo 

Neutralidade Indeterminado 

 

Prosseguindo em sua análise dos casos encontrados, o autor notou que no interior de 

cada modalidade de aspecto se encontravam noções que deveriam ser consideradas, mesmo 

que algumas não fossem propriamente aspectuais, uma vez que fogem à oposição 

duração/completamento, entretanto, como costumam aderir aos aspectos, servem de 

caracterizá-los. O autor refere-se às ideias de mudança de estado, progressão, resultado e 

cessamento. A duração (aspecto imperfectivo), por exemplo, apresenta três matizes: 

 

a) duração que se conhecem claramente os primeiros momentos, pressentindo-se 

o seguimento do processo: aspecto imperfectivo inceptivo. O autor destaca que duas noções 

secundárias foram encontradas, em sua pesquisa, dentro da noção geral de inceptividade: 

começo da ação pura e simples (inceptivo propriamente dito), começo da ação e consequente 

mudança de estado (inceptivo incoativo). 

 

b) duração de que não se reconhece nem o princípio nem o fim, apresentando-se o 

processo em seu pleno desenvolvimento: aspecto imperfectivo cursivo. Admite duas 

variantes: aspecto cursivo propriamente dito e aspecto cursivo progressivo, que difere do 

primeiro por insistir num desenvolvimento gradual do processo. 
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c) duração de que se conhece o término: aspecto imperfectivo terminativo. 

 

Nosso caso encaixa-se no aspecto inceptivo. Vejamos o exemplo (38), retirado do 

Corpus D&G. 

 

(38) “Uma amiga, estava comentando comigo, que ela estava recebendo umas cartas 

estranhas com declarações de amor, dizendo que observava ela onde estivesse. Então 

ela passou a ter medo, quase nem saia de casa até que um dia ela descobriu quem 

mandava as cartas, era um rapaz com a vida meia errada, nisto fez com que ela ficasse 

mais nervosa.” (D&G – RJ - Inf. 2). 

 

A construção com o verbo passar indica a marcação de uma nova posição, em relação 

a uma situação anterior, denotando o começo dessa experiência com consequente mudança de 

estado do sujeito gramatical (Ela), conforme Castilho (1968; 2014). A construção aspectual 

inceptiva mostra justamente esse início de uma nova situação.  

Castilho (1968) apresenta novo quadro de aspecto, considerando que não há no 

esquema do aspecto português um mecanismo absoluto: 

 

Quadro 23: Proposta de Castilho 
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Em relação às perífrases, Castilho (2014) apresenta o verbo passar com aspecto 

imperfectivo, que apresenta uma predicação dinâmica de sujeito, normalmente específico, 

podendo ser inceptivo - quando se indicam claramente os primeiros momentos da ação, 

escapando-nos a duração sequente que é, no entanto, pressentida pelo falante. Há duas 

modalidades de inceptivo: o inceptivo propriamente dito e o incoativo, segundo se quer 

referir o começo puro e simples da ação, ou o começo seguido de mudança de estado. O 

inceptivo propriamente dito pode ser expresso pelo semantema do verbo e como o aspecto 

decorre do semantema, não importa o tempo ou forma nominal em que venha conjugado o 

verbo. As perífrases que indicam começo de ação decorrem do semantema do verbo auxiliar e 

do todo formado pelo verbo auxiliar + verbo principal, que em ambas as situações podem vir 

no infinitivo ou no gerúndio. Cita como exemplo os inceptivos canônicos: começar, 

principiar + infinitivo, acrescentando que não são comuns as perífrases começar, principiar + 

gerúndio, embora possam aparecer. 

Para o autor, o imperfectivo indica a duração pura e simples. Comporta três variantes, 

conforme se conheçam o começo (imperfectivo inceptivo) ou o fim da duração (imperfectivo 

terminativo), ou se ignorem ambas as coisas (imperfectivo cursivo). O perfectivo indica ação 

completamente decursa, transcorrida, e pode assinalar o começo e o fim simultâneos da ação 

(perfectivo resultativo) ou uma negação que se reporta ao presente (perfectivo cessativo). 

Assim, para Castilho, o perfectivo designa a ação-ponto, e o imperfectivo a ação-linha. O 

iterativo é um aspecto intermediário, situado como está entre os dois primeiros. O autor 

conclui que o aspecto na língua portuguesa é representado pelo sentido próprio do verbo, pela 

flexão do verbo, pela flexão temporal, pelos adjuntos adverbiais e pelos tipos oracionais, 

sendo, então, o aspecto uma categoria de natureza léxico-sintática. 

De acordo com Castilho (1968, p. 55), “o semantema do verbo é responsável pela 

expressão do aspecto naqueles casos em que se diz coincidirem o aspecto e o modo de ação”. 

A constatação da importância do semantema dos verbos levou o autor a classificá-los em dois 

tipos. Primeiro os que exprimem ação tendente a um fim, sem o qual essa ação não se dá; 

outros figurando o processo em sua duração da qual não se exige completamento para 

admitir-lhe a existência. Os primeiros denominam télicos e os segundos atélicos. Assim, tais 

verbos, ou figuram uma ação-ponto (télicos), ou uma ação-linha (atélicos). O autor chama a 

atenção para esta classificação, que atende a uma tendência geral, ressalvada a possibilidade 

de mudança de classe, que pode ocorrer em função da flexão, ou conforme os adjuntos 

adverbiais e os complementos. 

 



 103 

4.2 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 

O aspecto é uma das categorias verbais. Apresentamos os registros aspectuais de 

gramáticos tradicionais e de linguistas contemporâneos. O verbo passar auxiliar vai 

expressar aspecto inceptivo em construções perifrásticas, iniciando uma nova situação, seja 

ela real ou fictícia. É o caráter de verbo de movimento que mantém em seu semantema a ideia 

de deslocamento, mudança. O aspecto na visão dos pesquisadores trabalhados está preso às 

fases e duração, referentes aos valores aspectuais. Pode-se observar que há algumas 

diferenças entre as classificações aspectuais dos referidos autores, principalmente, em relação 

ao aspecto inceptivo, no qual situamos as construções com o verbo passar auxiliar.  
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5 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa foi motivada pelo interesse que o verbo passar sempre nos despertou, 

em função, principalmente, de um uso, que não pude mais comprovar, mas que fez parte de 

minha infância e juventude, no interior de Minas Gerais, onde as pessoas se cumprimentavam 

usando o verbo passar, no sentido de um “oi” ou um “olá”. A pronúncia era “passô”, alguém 

falava, alguém respondia, não havia alterações, era sempre esse o cumprimento usual. Quando 

decidi investigar esse verbo, após trinta anos longe da cidade mineira, procurei informações 

com uma antiga professora, que me assegurou que esse cumprimento não existe mais. Concluí 

que seria um caso de obsolescência, segundo Traugott e Trousdale (2013), que asseveram que 

o frequente uso do token ou obsolescência da construção podem levar a decréscimo de uso e 

até ao zero.  

Não segui esse caminho de investigação, por faltarem os dados necessários, mas o 

interesse continuou em pesquisar o verbo passar. Estudando Bybee (2010), vimos um 

caminho interessante de investigação: coletar diferentes registros desse verbo e estabelecer 

uma gradiência (JORDÃO, 2011) de seus usos lexicais para usos gramaticais. No início do 

doutorado, pensávamos ainda em gramaticalização de item, conforme os postulados do 

Funcionalismo clássico. Com o decorrer da pesquisa, procuramos investir a nossa análise na 

vertente da Linguística Funcional nos postulados de Traugott, Trousdale, Bybee e outros 

teóricos da linha construcional. Com certeza ainda há influências visíveis da vertente clássica, 

muito importante nos estudos linguísticos, mas procuramos um meio de somar as propostas de 

gramaticalização de itens às propostas construcionais, com os aportes da Linguística 

Cognitiva. Nesse sentido, procurou-se estabelecer três subesquemas de análise para as 

construções com passar pleno e um subesquema para as construções com passar auxiliar, 

com o objetivo de encontrar as construções mais prototípicas de cada subesquema que 

motivariam o deslizamento desse verbo para construções com passar auxiliar. Iniciamos uma 

busca mais intensa para a constituição da bibliografia a ser utilizada, como livros, Teses, 

artigos de periódicos e material disponível na Internet. 

O verbo passar é polissêmico e muito frequente na Língua Portuguesa, considerando 

não ser possível abarcar todos os seus usos, optamos por investigar as construções formadas 

com passar pleno ou auxiliar, encontradas nos mesmos textos pesquisados. Fizemos uma 

pesquisa diacrônica e a constituição dos corpora  procedeu das seguintes fontes: 
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Corpus do Português (CP) - pesquisamos cartas do século XVIII;  corpora PHPB 

pesquisamos os registros de cartas, sendo estas de leitores, redatores e familiares, 

correspondentes aos séculos XVIII, XIX e XX;   Corpus D&G Rio de Janeiro 1, 2 e Niterói, 

selecionamos os registros orais, em textos de “narrativa de experiência pessoal”, referentes ao 

século XX;  Revista O Globo de Domingo - selecionamos  reportagens com registro de fala 

dos entrevistados e  Programa Roda Viva, que é um talk show, cujas entrevistas são 

disponibilizadas no site do programa, selecionamos entrevistas transcritas, no período 

correspondente a 2014 e 2015. Programa Roda Viva e Revista o Globo correspondem ao 

século XXI. Incluímos em nossa pesquisa frases soltas de jornais, colaborações de amigos, 

anúncios e propagandas, que denominamos corpus aleatório. 

 

Quadro 24: Número de palavras 

 

 

Ao estabelecer os corpora a serem investigados, decidimos por analisá-los sob dois 

aspectos: sintático e semântico. Conforme Borba (1996, p. 19): 

 

A dimensão sintática abrange não apenas os níveis das relações de dependência 

(propriedade e/ou função sintática ou morfossintática) como ainda o tipo de 

condicionamento que identifica as condições de coocorrência no preenchimento das 

casas vazias por determinadas classes morfológicas. A dimensão semântica 

compreende o estudo das funções semânticas (ou papéis temáticos). 

 

Por meio de um esquema semântico geral, que marca a origem (O), o percurso (P) e a 

meta (M), procurou-se acompanhar o movimento do verbo passar em construções, 
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primeiramente, formadas com passar pleno, em seguida, com passar auxiliar. Essa linha 

geral foi especificada, como já apresentado, em quatro subesquemas para facilitar a análise 

dos dados. As construções com o verbo passar, conforme verificamos, podem ser 

constituídas por vários argumentos, com diferentes papéis temáticos, e a proposta dos 

subesquemas foi estabelecer um critério de análise qualitativa principalmente, embora se 

perceba a importância da análise quantitativa.  

Entende-se como subesquema, em nossa análise, os modelos mais repetidos em nossos 

corpora, com o verbo passar pleno. As microconstruções são instanciadas pelos tokens 

empiricamente comprovados no uso. O esquema mais abstrato são os verbos de movimento e 

o verbo passar auxiliar é uma microconstrução do subesquema aspectual ligado ao esquema 

genérico de verbos auxiliares. 

Os subesquemas propostos para passar pleno
30

 são os seguintes: 

 

1. [(S) V passar (X)] Deslocamento físico do sujeito; 

2. [(S) V passar (X)] Sem deslocamento físico do sujeito; 

3. [(S) V passar X Y] Ideia de Contêiner ou extensão. 

 

Em (1), a construção com o verbo passar mantém seu valor concreto de verbo de 

movimento físico. “X” corresponde aos complementos que podem ser: direto, indireto ou 

oblíquo, conforme Castilho (2014). Em (2), foram agrupadas as construções em que há um 

movimento sem deslocamento físico. Há neste caso uma atividade ocorrendo em um nível 

virtual ou mental. Em (3), os casos analisados têm por característica uma mudança do objeto, 

uma relação de contêiner. Destacamos que a relação de contêiner pode ocorrer nos três 

subesquemas, mas priorizamos a movimentação física do sujeito em (1), a não movimentação 

física do sujeito em (2) e a relação contêiner em (3). 

Para a análise quantitativa, utilizamos o programa GoldVarb X. Esse é um Programa 

Computacional para Análise Estatística de Dados Linguísticos, e constituiu o instrumento que 

indicou as frequências e os valores relativos necessários às inferências dos fatores que 

exerceram influência sobre o fenômeno estudado. O Programa estabelece uma relação 

dinâmica entre a verificação empírica e a estatística comprobatória do fenômeno investigado. 

O programa foi utilizado para se perceber as mudanças ocorridas com as construções de 

passar. Os fatores de análise foram estabelecidos a partir das construções com o verbo passar 

                                                
30 Lembrando que o verbo passar pleno não foi analisado enquanto verbo principal da perífrase. 
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pleno. Pesquisamos as preposições que seguem essas construções, analisamos o movimento 

do sujeito, as características do sujeito sintático, as características semânticas dos 

complementos, a individuação do objeto, os tempos verbais da oração, os séculos em relação 

aos corpora, os gêneros textuais e o tipo de verbo segundo Halliday (1994). Em seguida, para 

a análise das perífrases verbais estabelecemos um único subesquema: 

 

[(SN) V1passar + a + V2] e fizemos a análise com fatores semelhantes aos das 

construções com passar pleno, apenas acrescentamos as características de V2. 

 

Com o avanço do estudo e melhor compreensão dos postulados recentes de Traugott & 

Trousdale (2013), Bybee (2010), entre outros, os quais teorizam sobre as construções que 

formam os nós das redes taxonômicas de uma língua, percebemos que todas as construções 

com o verbo passar estão interligadas, tanto as construções mais categóricas como as 

construções mais periféricas guardam uma relação de movimento real ou fictício em função 

do verbo passar se enquadrar na categoria de verbo de movimento.  

Nesse sentido, refinamos nosso objeto de pesquisa, procurando estabelecer ligações 

mais próximas apontadas na análise de dados. Foram utilizados os mesmos textos de busca 

para passar pleno e passar auxiliar. Essa forma de selecionar os dados garantiu a análise 

desses no mesmo ambiente contextual, considerando a importância do cotexto
31

 e do contexto 

na análise construcional. 

Com os corpora selecionados e os subesquemas de análise definidos, iniciou-se o 

registro dos dados por corpus e, na sequência, a identificação de cada dado, de acordo com os 

grupos de fatores estabelecidos para o Programa Computacional. O objetivo do Programa era 

a aferição de forma tecnológica para o que já se previa intuitivamente, era a comprovação das 

hipóteses levantadas, na base dos estudos funcionalistas. 

Com a apuração dos resultados, vieram as análises interpretativas. Os resultados 

apontavam para uma rede de construções significativas a partir dos tokens selecionados, na 

constituição dos Esquemas – Subesquemas - microconstruções de passar. A seguir, será 

detalhada a formação dos Corpora utilizados. 

  

                                                
31 Cotexto ou contexto linguístico. 
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5.1 COMPOSIÇÃO DOS CORPORA 

 

 

Buscou-se em primeiro lugar as construções com o verbo passar pleno na sua forma 

finita e na sua forma não finita, depois coletamos dados em que o verbo passar apresentava-

se como auxiliar, em construções perifrásticas simples ou complexas. Em um segundo 

momento, foram deixadas de lado as construções em que o verbo passar apresentava-se como 

pleno em forma perifrástica, como este exemplo: 

 

(39) “...pô... o cara está fazendo a parte dele... entendeu? Ele é policial... a partir da 

forma que ele formou ali... ele já sabe que ele ia passar por isso... dar promoção? Só 

no Brasil mesmo ((riso)).” (D&G – Nit – Inf. 2).  

 

Esses registros acabaram por não fazer mais parte da análise, porque refinou-se mais a 

seleção, procurando deixar as perífrases apenas para passar auxiliar. Procurou-se estabelecer 

como critério, para a formação dos corpora, que a prioridade estaria em encontrar nos 

mesmos textos os usos pesquisados. Os registros que seguem ocorreram na ordem dos 

acontecimentos. As primeiras construções foram selecionadas do D&G
32

 - Niterói e Rio de 

Janeiro 1 e 2. Outras regiões do D&G não foram utilizadas. O corpus D&G contemplou o 

século XX. Após os registros dos dados do corpus D&G, ampliamos a composição dos 

corpora pesquisando o objeto de estudo na Revista O Globo de Domingo, em artigos, nos 

quais houvesse registros de alguma fala de entrevistado, no período de 2014 e 2015. Também 

nos interessamos pelo Programa Roda Viva e recolhemos dados de entrevista e transcrição 

dos mesmos, no mesmo período que o da Revista O Globo de Domingo, assim contemplamos 

o século XXI. Para a análise diacrônica, selecionamos o site Corpus do Português
33

, no século 

XVIII, no qual pesquisamos apenas cartas desse período. Do Corpus PHPB, selecionamos 

casos do século XVIII, em cartas particulares, também selecionamos para análise os dados 

correspondentes aos séculos XIX e XX, registros de cartas familiares, de leitores e de 

redatores. Utilizamos ainda registros do cotidiano, como letreiros da Linha Amarela, anúncios 

de televisão, por exemplo: “1/3 de sua vida você passa sobre um colchão” (Propaganda da 

                                                
32

 Corpus Discurso & Gramática - a língua falada e escrita, referentes às cidades do Rio de Janeiro, Rio 

Grande, Juiz de Fora, Natal e Niterói.  
33 O Corpus do Português - Criado pelo Professor Mark Davies, BYU. Financiado pelo National Endowment 

for the Humanities (2004, 2015). Faz parte da coleção corpora da BYU.  

http://davies-linguistics.byu.edu/
http://www.byu.edu/
http://www.neh.gov/
http://www.neh.gov/
http://corpus.byu.edu/
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Ortobom-TV), em que a construção “passa sobre um colchão” apresenta um verbo de 

movimento com sentido estático, pois dormir nesse colchão será a melhor escolha, porém 

destaca-se que há um percurso de tempo que se percorre enquanto se dorme. São essas 

questões metafóricas do verbo passar, em contextos diversificados, que chamam a atenção 

para o verbo passar que tem seu campo de acepções ampliado, ressignificado e 

gramaticalizado. 

Com os corpora definidos, passamos à análise sintático-semântica desses dados. A 

seguir, apresenta-se a tabela geral dos dados referentes às amostras selecionadas: 

 

Tabela 1: Apresentação dos corpora 

Século Corpora Gênero textual Passar pleno Passar auxiliar 

XVIII Corpus do Português cartas 92 7 

 PHPB cartas 5 - 

XIX PHPB cartas 24 4 

XX 
PHPB 

D&G 

cartas 

entrevistas 

33 

79 

6 

17 

XXI 
Revista O Globo artigos 50 32 

Roda Viva entrevistas 31 14 

 Subtotais  314 80 

 Total  394 

 

Conforme a tabela acima, no século XVIII, as construções foram retiradas de cartas 

particulares, compreendendo noventa e dois dados de construções com passar pleno (CP) e 

cinco dados com passar pleno (PHPB), e sete dados com passar auxiliar (CP), em 

construções perifrásticas. Para o século XIX, foram selecionadas, no Corpus PHBP, no 

gênero cartas, as construções com passar pleno, totalizando vinte e quatro casos, e quatro 

casos para as construções com passar auxiliar. Para o século XX, selecionamos, no Corpus 

PHPB, as construções com passar pleno, em um total de trinta e três dados, em textos do 

gênero cartas particulares, de leitor e de redator, e seis dados com passar auxiliar; no corpus 

D&G, em textos do gênero entrevista, na modalidade oral, selecionamos setenta e nove dados 

para passar pleno, e dezessete dados de construções com passar auxiliar. Finalizamos com o 

século XXI, registrando as construções com passar em textos do gênero artigo, selecionados 

na Revista O Globo de Domingo, sendo cinquenta dados com passar pleno e trinta e dois 

com passar auxiliar, e, do Programa Roda Viva, selecionamos dos textos de gênero 
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entrevista trinta e um dados para construções com passar pleno e quatorze construções com 

passar auxiliar. Analisamos um total de trezentos e noventa e quatro dados, correspondentes 

à soma de trezentos e quatorze construções com passar pleno e oitenta dados com passar 

auxiliar.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados, como explicitado na metodologia, foram agrupados em subesquemas, que 

abrigariam os casos com a mesma constituição sintática. Os casos que não se enquadraram em 

nenhum esquema, foram analisados separadamente. O primeiro subesquema apresentou o 

maior número de eventos, pois aí estão reunidas as construções com deslocamento físico, 

marca principal de verbo pleno de movimento. 

 

 

6.1 ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES COM PASSAR PLENO 

 

 

Conforme explicitado na composição dos corpora, procurou-se, através do Esquema 

Semântico Geral para passar lexical, analisar os três subesquemas estabelecidos. O objetivo 

principal foi confirmar se as construções mantêm a ideia de movimento própria do verbo em 

estudo.  

 

 

6.2 ESQUEMA SEMÂNTICO GERAL PARA PASSAR PLENO 

 

 

Origem(O)_____Percurso (P)______Meta(M) 

 

O esquema geral desse grupo prevê o movimento do verbo passar visando a um 

deslocamento físico de uma origem em direção a uma meta passando por um percurso. Esse 

esquema geral foi subdividido em três subesquemas. (i) O Subesquema 1 é constituído pela 

construção que mais apareceu em nossos corpora, caracterizando, dentro de uma rede de nós, 

a construção que daria origem a outros  membros, ainda que esses membros não possuam 

todas as propriedades características de seus melhores exemplares. De uma forma ou de outra, 

estão ligados entre si, por meio de elos que permitem a expansão das categorias a partir dos 
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membros prototípicos. Nesse sentido, colocamos no subesquema 1, como elos que se ligam, 

as construções com deslocamento físico do sujeito, podendo não haver complemento algum. 

Também verificamos em nossa análise exemplares de um sujeito que se desloca, embora o 

deslocamento esteja ligado a um sujeito não [humano], e o deslocamento vai se refletir no 

mundo físico. (ii) O Subesquema 2 também segue o mesmo princípio do caso mais 

prototípico, dentro desse esquema. O caso mais prototípico representa um evento e o 

movimento sem deslocamento físico do sujeito. Há um objeto correspondente ao argumento 

paciente, que se desloca. (iii) O Subesquema 3 aplica-se aos casos em que se analisa o 

deslocamento do objeto no sentido de um contêiner. Esse movimento implica uma 

modificação desse objeto.  

 

 

6.2.1 Subesquema 1 

 

 

O primeiro subesquema, conforme esclarecido acima, vai priorizar o verbo passar em 

construções que apresentam o deslocamento físico do sujeito, focalizando a meta ou percurso. 

As construções que se seguem trazem o verbo formando um bloco semântico com seu 

complemento através de uma preposição, pois são os casos mais salientes. A análise desse 

subesquema contempla o movimento com deslocamento físico do sujeito: 

 

Quadro 25: Subesquema 1 

Agente Vpassar Percurso/Meta nível semântico 

S V (Oblíquo/OI) nível sintático 

 

 

Quanto à ordem estabelecida para esses padrões, levou-se em consideração a 

frequência de uso, assim, estabelecemos uma gradiência de usos mais lexicais para usos mais 

gramaticais. 

Este subesquema permite acompanhar o deslocamento físico ora do sujeito falante 

(Sfalante)
34

 ora do sujeito gramatical (Sgramatical)
35

, que se movimentam da O para M, 

                                                
34

 Chamamos de Sujeito Falante aquele que representa o lugar de autor do enunciado. “Um sujeito visível é 

calculável, identificável, controlável. Como autor, o sujeito ao mesmo tempo em que reconhece uma 

exterioridade à qual ele deve se referir, ele também se remete a sua interioridade, construindo desse modo sua 

identidade como autor.” (ORLANDI, 2003, p.76.)  
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podendo a ação ocorrer no percurso. Nosso olhar observa o subesquema sob dois pontos: (i) 

semântico e (ii) sintático. Na sequência das análises, registramos exemplos das construções 

que contemplam as preposições constituintes dos complementos em ordem de frequência nos 

corpora. 

As construções com o verbo passar pleno, categorizando um sujeito que se 

movimenta fisicamente, apresenta um número significativo de complementos, formados por 

sintagmas preposicionais, considerados por nós como oblíquos, conforme o teste proposto por 

Castilho (2014, p. 299). Aplicamos o teste e constatamos que esses complementos exercem 

funções centrais da sentença: “Essa centralidade decorre do fato de que esses argumentos são 

selecionados pelo verbo.” (CASTILHO, 2014, p. 298). Trazemos alguns exemplos do teste 

feito: 

 

1. “... esta passou na portaria do prédio e trouxe para mim a parte escrita.” (41
36

) 

 

Substituição proposta por Castilho: Esta passou lá. 

“... lá..., sendo dêitico, ... compartilha várias propriedades gramaticais. Pode, por exemplo, 

ser argumental, recebendo caso e papel temático do verbo”. Castilho (2014, p. 299) 

esclarece que os adjuntos prototípicos não são proporcionais a pronomes. 

 

2. “... e você vai olhando... depois que você passa do MAC... começa a descer...” (44)  

 

Substituição proposta por Castilho: E você vai olhando... depois que você passa dali/de 

lá... começa a descer...”. 

 

Para Castilho (2014, p. 299), “a sentença ficará incompleta se os oblíquos forem 

descartados – o que não acontece quando omitimos os adjuntos”. 

O gráfico que se segue demonstra as preposições associadas a passar pleno ao longo 

dos séculos. Observa-se que a preposição por teve uma queda no século XX e uma ascensão 

no século XXI. A preposição em cresceu em uso em todos os séculos, diferentemente da 

preposição de, que, após crescimento no século XX, caiu no século XXI. A preposição com 

presente no século XVIII entra em declínio até o século XXI, como ocorreu com a preposição 

sem. A preposição a com uso representativo no século XVIII e XIX tem uma queda com 

                                                                                                                                                   
35 Chamamos de Sujeito Gramatical aquele que não fala. 
36 (41) (44) Exemplos analisados na sequência dos dados, trazidos aqui para demonstração do teste. 
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passar pleno no século XX e uma pequena subida no século XXI. A preposição para teve seu 

ápice no século XX e declínio no século XXI. 

A seguir o gráfico elucidativo das preposições ao longo dos séculos com passar 

pleno. 
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Gráfico 1: Preposições associadas a passar pleno ao longo dos séculos. 

 

Os exemplos, a seguir, são apresentados conforme a ordem de frequência das 

preposições em nossos corpora.  

A preposição por tem papel relevante, pois apresentou o maior número de casos. Isso 

se explica pelo fato de por fazer parte das preposições do eixo horizontal, que dispõem a 

Figura em pontos específicos de um percurso: o ponto inicial, o ponto medial e o ponto final. 

O eixo horizontal implica a imagem de percurso, de deslocamento. No caso da preposição 

por, o ponto assinalado é o medial. Construção [passar + por]. 

 

(40) “Fotógrafo de guerra vem ao programa falar dos riscos da vida que leva, 

registrando imagens em zonas de conflito”. 

TRANSCRIÇÃO: O fotógrafo de guerra André Liohn foi o convidado desta segunda-

feira (30/4) do Roda Viva. O brasileiro saiu de Botucatu – SP para ficar frente a frente 

ao calor da batalha. Hoje é um fotógrafo especialista em coberturas de guerra. Já 

passou pela Somália, Síria, Haiti e Líbia. Em busca pelas melhores imagens passou 

por momentos trágicos, onde viu amigos morrerem e até se feriu. 
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Na semana passada, o brasileiro recebeu o Robert Capa Gold Medal, um dos mais 

prestigiados prêmios de fotografia do mundo. Como freelancer, ele cobriu os últimos 

acontecimentos da chamada Primavera Árabe. Esteve na Líbia acompanhando a 

sangrenta sequência de enfrentamentos entre grupos antigovernistas e as forças do ex-

ditador Muamar Kadafi, morto após ser capturado pelos rebeldes. Liohn foi premiado 

por um grupo de 12 fotos tiradas em Misrata, uma das cidades da Líbia mais 

castigadas pelos confrontos.” (RV) 

 

A preposição por está diretamente ligada ao Percurso. O Sujeito, recuperado pelo 

texto, “fotógrafo especialista em coberturas de guerra” é agentivo e animado. O verbo passar 

vem seguido de locativo, marcando o percurso percorrido. Neste caso, percurso e meta se 

confundem. O locativo é físico, fortalece o sentido de passar pleno como verbo de 

movimento em espaço físico. Assim caracteriza-se a Figura o que vem antes da preposição, 

significando o objeto a ser localizado, O Ponto de Referência é a expressão que vem depois da 

preposição, significando o objeto ou evento por referência ao qual a Figura será localizada 

(CASTILHO, 2014). O verbo passar envolve o deslocamento da Figura em direção a um 

Ponto de Referência, isto é, a Figura é representada pelo sujeito agente que se desloca ao 

Ponto de Referência. 

Na sequência das análises, apresentamos as construções com [passar + em], que estão 

em segunda posição de frequência: 

 

(41) “Valéria demorou um pouco mais de uma semana para me entregar a parte 

escrita. Dez dias depois da entrevista oral ela me telefonou me dizendo que a parte 

escrita estava pronta. Ela respondeu às questões em ordem. Como ela mora perto da 

minha tia, esta passou na portaria do prédio e trouxe para mim a parte escrita.” (D&G 

RJ – E. Inf. 8). 

 

Verifica-se o valor lexical de movimento do verbo passar pleno. O falante narra uma 

ação de deslocamento praticada pelo Sujeito gramatical, que saiu de um lugar (O) para um 

lugar que, segundo o Falante, constituía-se a meta. Este caso é representativo para 

SGramatical [+animado] [+agentivo]. O complemento oblíquo, antecedido pela preposição 

em, indica o lugar pretendido. A preposição em, selecionada pelo verbo passar, vai 

estabelecer dinamicidade entre o verbo e seu complemento locativo. Para Castilho (2014, p. 

593), verbos como passar envolvem o deslocamento da “FIGURA em direção a um PONTO 
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DE REFERÊNCIA, sendo a FIGURA representada pelo sujeito verbal, ou seja, é o sujeito 

que se desloca ao PONTO DE REFERÊNCIA”. Para o autor, as preposições a, em, para, até 

e contra atribuem à FIGURA a noção de ponto final de um percurso. Muitos exemplos 

mostram que as preposições em, para e a entraram em variação sintática quando 

acompanham verbos de movimento.  

Wiedemer (2014, p. 104-105), analisando Lehmman, destaca que “o autor apresenta 

uma análise conceptual para as preposições, que combina dois componentes de significados: 

um que designa uma certa região espacial; e outro, o objeto de referência (em alguns 

exemplos, de proximidade, em outros, de interioridade)”. 

Levando em conta a representação de Lehmann, Wiedemer (2014, p. 107) esclarece 

que a preposição em, embora seja colocada no quadro de Lehmann, com estrutura estática, 

com certos verbos de movimento, passa a ter caráter dinâmico. Nesse sentido, apresentamos 

outro caso em que a preposição em é selecionada pelo verbo passar: 

 

(42) “O | vendedor convenceu-me de que esta | moto era muito melhor do que a | XLX 

350R, sem ignição eletrônica | Desde o início a moto se nega a ligar, | se fica três dias 

parada. || Sou médico e uso-a nos fins de | semana, para lazer, e as vezes, de ma | 

drugada, quando atendo a cirurgias | Não agüento mais ter que arranjar | dois homens 

para me ajudar a empur- | ra-la, ou procurar uma ladeira! Já dei- | xei-a na Motocar e o 

mecânico me | disse que era “azinhavre” , e que “pro- | duto nacional era uma droga 

mesmo”! | E mostrou-me quatro motos novíssi- | mas recarregando bateria Alem disso, 

| cada vez que eu passo em um buraco | parece que a moto vai desmoronar | (...) 

Desisti da “moderna” tecnologia | da “ignição eletrônica”(PHPB). 

 

Aplicando nosso subesquema 1, temos: um sujeito [humano] [agentivo], pois o sujeito 

passa (com uma moto) em um buraco e ocorre uma consequência dessa ação sobre a moto. A 

preposição em apresenta caráter dinâmico, indicando o espaço de ocorrência do fato e o verbo 

passar, que a selecionou, denota o deslocamento do objeto em direção ao Ponto de 

Referência, um buraco. O sujeito falante pratica a ação verbal, embora não seja de sua 

intenção passar em um buraco.  

Apresentamos outro caso para nossa análise, buscando identificar esse movimento 

dinâmico da construção [passar + em]: 
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(43) “assalto... você me dá o seu dinheiro que você tem aí: : e esse relógio aí”... aí eu 

olhei pro lado...olhei pro outro... não tinha... como reagir mesmo... dentro do ônibus... 

e depois se o cara está armado... tomo um tiro de bobeira... não vou fazer isso... aí eu 

tirei o relógio e: : dei pra ele normalmente... aí ele ainda ficou perguntando se eu 

tinha... algum dinheiro... né? quis ver o meu bolso... aí eu puxei disse que não tinha 

dinheiro nenhum... ele pediu a minha carteira/ ele pegou o dinheiro... ele até pegou o 

dinheiro que estava aqui no meu bolso... que ele viu que eu passei na passagem do 

ônibus... eu passei na roleta do ônibus... botei o dinheiro aqui... ele puxou o dinheiro... 

e viu a minha carteira... eu pedi pra ele não levar os meus documentos... pedi... pra ele 

deixar os documentos e ele deixou... aí ele saiu... ficou olhando assim pra mim... foi 

embora... né? (D&G – Nit - Inf. 7). 

 

Em “...eu passei na roleta do ônibus...” percebe-se o deslocamento físico do sujeito 

falante [humano] [agentivo] que passou por um obstáculo “a roleta”, um espaço que antecede 

o Ponto de Referência “do ônibus”. Esse caráter dinâmico do verbo de movimento vai apontar 

a Meta como a chegada ao outro lado da roleta. O sentido do verbo pode ser entendido como 

ultrapassar, vencer um obstáculo. A preposição em marca a região espacial onde ocorre o fato 

e vem seguido do Ponto de Referência, para onde a Figura se deslocou. Sintaticamente, o 

sujeito pratica a ação verbal, o verbo passar é complementado pelo oblíquo na roleta do 

ônibus. A ordem sintática é direta: sujeito/verbo/objeto. 

Em relação aos exemplos (42) e (43), o segundo se diferencia do primeiro, embora 

sintaticamente a construção seja a mesma, semanticamente não é, visto que no primeiro caso, 

o sujeito não desejaria cair no buraco com a moto, enquanto no segundo caso, o sujeito deseja 

passar na roleta do ônibus, estabelecendo uma intencionalidade do sujeito. Daí, conclui-se a 

importância do contexto, na análise dos dados. 

Quanto ao emprego da preposição de, segundo Câmara Jr (1975, p. 179-180), esta 

acrescenta a uma localização estática as noções de afastamento. Para Castilho (2014, p. 596-

597), a preposição de dispõe a Figura no ponto inicial de um percurso imaginário. Agora 

analisaremos um exemplo com a construção [passar + de]: 

 

(44) “minha casa chega na praia... tem uma subida... que vai beirando o mar... né? 

você:: vai subindo em direção ao MAC... tem::/ onde está o MAC... o MAC está em 

cima... embaixo tem... um... um::/ umas cavernas... que eu gosto de ficar olhando... 

embaixo do museu... depois você desce... continu/ eh:: agora a prefeitura... gramou... 
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fez um:: jardim legal ali... e você vai olhando... depois que você passa do MAC... 

começa a descer... aí tem a:: a praiazinha da Boa Viagem... que é uma praia pequena... 

que também tem outra caverna... depois chega à Ilha da Boa Viagem... que está muito 

bonita assim... acho que é a:: a vista mais bonita assim da Baía... que tem é essa... é 

essa daqui... que você vê a boca da Baía... a ilha... a::...a igrejinha... que fica bem de 

frente à entrada da Baía... o Cristo... o Pão-de-Açúcar... tudo junto...” (D&G – Nit - 

Inf.1) 

 

Neste caso, a representação: O________P________M marca o Percurso como Ponto 

de Referência, não a Meta. Há uma relação entre o Ponto de Referência e o objeto localizado, 

no exemplo acima, o sujeito (WIEDEMER, 2014). 

A construção formada com o verbo passar em seu sentido lexical de transpor um 

ponto de referência “do MAC” apresenta Sgramatical [+animado] [+agentivo], neste 

subsquema não se sabe o ponto de chegada, mas o ponto de referência o “MAC”, como ponto 

de transição. A orientação dada ao Sgramatical parte do Sfalante [+animado] [+agentivo], 

responsável pela narração do fato em análise. A preposição selecionada de em uma de suas 

acepções pode, em relação ao movimento, expressar afastamento de um ponto inicial, no 

exemplo, o “MAC”. Segundo Castilho (2014), a preposição de pode estar, em relação ao eixo 

horizontal, tanto no Ponto Inicial quanto no Ponto Medial. 

Análise das construções do verbo [passar + para (pra)], correspondente, em relação à 

ordem de uso, à quarta preposição mais selecionada. 

 

(45) “... eh... minha colega... foi pro::... Tijuca Off Shopping... foi/ aí pegaram o meia 

vinte e dois... aí então... entraram... aí nisso ela está prestando atenção... entrou um 

rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela dentro do ônibus... ela não sabia se 

aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi... perguntou assim “vem cá... 

colega... esse ônibus passa no Tijuca Off Shopping?” ele falou assim “passa...” aí deu 

um tempo ela passou pra frente... estava sentada lá... aí daqui a pouco::... o rapaz 

foi... passou pra frente... aí está ele olhando muito pra cara dela... né? por trás... rapaz 

assim... com uma pinta estranha... olhando muito pra trás... está ele olhando... e ela 

está distraída na dela... né? daqui a pouco ele... chega pra ela e fala assim “você está 

com medo de mim...” ela “não estou com medo de você...” (D&G – RJ  – Inf. 15). 
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Mantendo o mesmo subesquema: Sujeito [agentivo] [animado], com deslocamento 

físico de um ponto inicial à meta.  Percebe-se que a mesma estrutura é empregada duas vezes. 

Sabe-se que é fundamental, para o reconhecimento do oblíquo, verificar o quão necessário se 

faz sua ligação com o verbo passar para a compreensão real de seu emprego. Nesse sentido, o 

contexto nos leva a analisar que são ações praticadas por sujeitos diferentes; o fato de se 

deslocarem para frente torna essa movimentação necessária dentro da situação estabelecida.  

Aqui não há referência ao Trajeto, apenas à movimentação “pra frente”, esse complemento 

assegura o valor de movimento do verbo passar, indicando um lugar de chegada. 

Ocupando a quinta posição da construção de passar mais oblíquo, está a preposição a: 

[passar + a]. Com referência a essa preposição, é fundamental destacar a importância dela em 

nossa pesquisa como constituinte fundamental da perífrase com o verbo passar auxiliar. 

Voltaremos a esse assunto na análise das perífrases. 

 

(46) “Em meses, o espetáculo – que não tem roteiro e é baseado em improvisações – 

explodiu. Do Café Cultural, com capacidade para 60 pessoas, passou ao Planetário 

(120), depois ao Teatro dos Quatro (400) e, por fim, ao Vivo Rio (1.800).” (RG -

18/05/2014). 

 

O sujeito Ø, recuperado anaforicamente “o espetáculo”, inicia uma trajetória no Café 

Cultural, chega a uma meta provisória, de onde continua o percurso, chegando novamente a 

uma meta provisória, de onde também parte e finaliza atingindo a meta final em “ao Vivo Rio 

(1.800)”. A preposição a indica primordialmente a noção de direção. Segundo, Câmara Jr. 

(1975, p. 180-181): 

 

em referência à direção, houve a ampliação do emprego de a, correspondente a lat. 

ad, cuja distribuição era limitada por in regendo acusativo com a noção de 

movimento com entrada... Noutro sentido, a extensão de a foi limitada pelo advento 

de para, de criação românica [...] 
 

Dos locativos “ao Planetário, ao Teatro dos Quatro, e ao Viva Rio” e das informações 

complementares de capacidade de pessoas, pode-se inferir o sucesso do espetáculo, que em 

direção à Meta só aumentou em frequência. 

Observa-se que o verbo passar pleno, seguido da preposição [a +SN], tem número 

reduzido em nossos corpora ocorrendo, entretanto, um número representativo com a 

construção [V1passar + a + V2], casos que serão analisados no capítulo das perífrases.  
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Gráfico 2: Preposições associadas a passar pleno em correlação com os corpora. 

 

São 175 ocorrências de construções com passar pleno com preposição. A preposição 

por aparece em todos os corpora e é mais significativa no corpus Roda Viva e na Revista O 

Globo, ambos do século XXI. No corpus D&G há destaque para a preposição para. A 

preposição a aparece com mais expressão no corpus PHPB e no Corpus do Português, 

marcando os séculos XIX e XVIII. A preposição em é mais expressiva na Revista O Globo e 

equilibrada nos outros corpora. Com só aparece no CP e sem no CP e no PHPB. Os 

resultados mostram que o oblíquo indicando percurso no espaço ou no tempo é mais 

frequente, haja vista a preposição por se destacar das demais. 

Conforme esclarecemos na introdução do Subesquema 1, consideramos colocar as 

construções intransitivas nesse grupo, por deixarem nítido o movimento com deslocamento 

físico do sujeito agente.  Embora haja casos com o sujeito após o verbo, conforme o primeiro 

exemplo, também há os exemplos cujo sujeito se apresenta na ordem canônica: [S V] 

 

(47) “Ele é uma pessoa simpática, atenciosa, extrovertida e se demonstrou super 

interessado pela entrevista e isso facilitou tudo. Antes de começar a gravar expliquei 

as perguntas para ele e dei um tempo para pensar. Nós ficamos numa sala confortável, 

no entanto, era uma sala de espera, ou seja, às vezes passava alguém. Isso não 

prejudicou em nada a gravação. Cada vez que uma pergunta era respondida eu parava 
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de gravar, pois o Marcelo ia ver se alguém do trabalho dele estava precisando de seus 

serviços.” (D&G – Nit - E.Inf. 7). 

 

Há no exemplo acima um sujeito agente, ocupando uma casa à direita do verbo, sem 

com isso representar um complemento deste. O deslocamento físico do sujeito gramatical está 

de acordo com uma das atribuições do verbo passar que corresponde a transitar. Essa 

movimentação ocorre em um lugar, ainda que este não esteja explícito, por corresponder à 

categoria vazia, conclui-se que quem transita, transita por algum lugar, pois passar é verbo de 

movimento. 

O caso abaixo apresenta um sujeito metafórico, representado pelo pronome relativo, 

substituindo “uma nuvem unida”.  

 

(48) “|| As flores e as bandeiras, que enfeitavão a locomotiva | da frente, onde vinha o 

presidente da provincia, offe- | recerão um bello aspecto festivo. || Vencia-se o espaço 

! || Pouco a pouco a velocidade cresceo, a oscilação dos | carros augmentou: os 

musicos não podiam ajustar mais | os instrumentos nos labios, a musica parou. || 

Corria-se, a velocidade crescia progressivamente ! || Em breve o balanço foi tanto que 

o equilibrio faltava ! || Não era mais um carro em caminho de ferro, era um | navio 

sobre as ondas de um mar batido por um tempo- | ral desfeito: quasi todos procurarão 

segurança no fun- | do dos carros ajoelhando-se ou assentando-se, porque | a posição 

de pé já importava um risco imminente: o | corpo banbaleava violentamente, as bordas 

do carro to- | cavão talvez a altura dos joelhos, possivel era perder | alguem de todo o 

equilibrio e ser arrojado fóra. || E corria-se sempre, e a velocidade augmentava cada | 

vez mais ! ! |||| Ao passar-se a rua do Braz, já não se distinguia na- | da: casas, bosques, 

povo, tudo perdia as fórmas dian- | te dos olhos; era uma nuvem unida, que passava e 

| produzia vertigem. || O ar batia nas faces como um açoite, – suffocava; e | o 

entendimento como que fugia nessa carreira, que pa- | recia um sonho fantastico em 

noute de pesadello. ||” (PHPB) 

 

 

6.2.1.1 Construções com representação no mundo físico  

 

O evento abaixo se encaixa nesse subesquema por apresentar uma movimentação e um 

deslocamento do sujeito representativo no mundo físico. Castilho (2014), apoiado em Talmy 
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(2000), destaca que o Movimento pode ser físico ou real, quando um objeto se desloca num 

espaço, ou fictício, quando imageticamente supomos que ocorreu o deslocamento de um 

objeto. A predicação é uma transferência de traços semânticos de movimento pela sentença e 

pelo texto. A Figura que (o raio) se desloca em direção ao Ponto de Referência. 

 

(49) Roda Viva | Eduardo Braga | 02/03/2015 | Bloco 2 

Programa exibido em 2 de março de 2015 

“Em sabatina no Roda Viva, ministro de Minas e Energia comenta os recentes 

apagões, a crise da Petrobrás e a sustentabilidade no setor. 

TRANSCRIÇÃO: O ministro de Minas e Energia Eduardo Braga começa a sabatina 

do Roda Viva sendo questionado sobre as interrupções no fornecimento de energia que 

ocorreram recentemente no país. ‘O apagão é uma intercorrência que acontece. Pode 

acontecer por problemas climáticos; um raio que passa por uma estação pode causar 

um apagão. No dia 19 de janeiro [de 2015], com uma interrupção de 40 minutos para 

restabelecer a frequência, houve uma falha, pois a ação de proteção foi indevida, 

explica’”. 

 

 

(50) “Campo Grande... é colégio pago... né? então... ficou muito caro... aí minha mãe 

teve que me tirar... aí me colocou num colégio perto da... da minha casa... eh... ma/ 

Escola Municipal Mafalda Teixeira Alvarenga... aí eu fiz a sétima... e agora eu estou 

fazendo a oitava... ano passado... eu... senti... né? no meio do ano assim eu senti falta 

do outro colégio... Campo Grande... aí... minha mãe falou que talvez... quando eu 

passasse/ se eu passasse pro segundo grau... ela ia me voltar pra lá... mas agora... que 

eu passei pra oitava série... já... está no mês/ já vai passar pro mês de maio... eu não 

estou sentindo muita falta não... porque... eu acho a...Mafalda um colégio bom... né?” 

(D&G – RJ2 - Inf.28). 

 

O exemplo (50) sugere uma mudança de nível, um avanço de obstáculo, de desafios, 

houve uma ascensão do Sfalante [+agentivo] [+animado] em um tempo decorrido, período de 

estudo. É uma promoção no percurso, uma aprovação dentro de uma escala de grau 

educacional. Nesse sentido a Figura se desloca em direção ao Ponto de Referência.  
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6.2.2 Subesquema 2 

 

 

Esse Subesquema vai tratar do movimento do Sujeito Gramatical ou do Sujeito 

Falante, sem deslocamento físico. A valência verbal tem foco no deslocamento do objeto, que 

tem papel temático paciente, e também na permanência temporal. 

 

Quadro 26: Subesquema 2 

 

 

 

(51) “Eu espero todas as alunas chegarem, mando colocar os chinelos no canto da sala 

e inicio a aula. Começo com deslocamento e elas vão caminhando pela sala depois eu 

mando elas se espalharem e início o alongamento que é uma série de exercícios para 

aquecer depois que elas estão aquecidas eu passo as coreografias que são preparadas 

no final de cada aula. (D&G – Nit - Inf.13). 

 

A Gramática Tradicional considera o verbo de movimento como intransitivo, no 

entanto, observando a língua em uso, constatou-se que alguns verbos de movimento podem 

vir seguidos de objeto direto. A construção com o verbo passar seleciona dois argumentos, 

sendo o sujeito agente da ação, aquele que está no comando da situação e o complemento 

direto é o argumento afetado, pois entrará em movimento. A oração destacada corresponde à 

oração transitiva canônica (HOPPER, THOMPSON, 1980; 2001), cuja transitividade 

prototípica reflete o afetamento do objeto. A coreografia entrará em movimento, que será 

realizado pelas alunas. 

De acordo com Cunha e César (2011), no português os verbos de movimento são 

subcategorizados por SPrep que indica origem, caminho e/ou meta, mas também podem ser 

acompanhados por SN objeto que codifica o participante que se move. Conclui-se, então, que 

todos os verbos de movimento têm um participante, seja uma pessoa ou uma coisa, que se 
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move, codificado sintaticamente como sujeito ou objeto direto. Embora mais distantes do 

protótipo, os verbos de movimento acompanhados de OD não podem ser excluídos numa 

abordagem que prevê um tratamento escalar da transitividade. 

 

(52) “vamos fazer o texto... que ainda dá tempo...” aí corri num domingo... fui à tarde 

pra casa de um amigo meu... comecei a fazer/ aí:: nós... nós pegamos a câmera... 

ficamos filmando... e foi impro... improvisando... né? Fomos improvisando... sem 

texto nenhum... (nós começamos) a fazer... aí pegamos... passamos o vídeo no/ na 

televisão... começamos a (anotar) ((riso de E)) começamos a (anotar)... se quiser eu 

passo o vídeo... aí tinha que mostrar pro... pro... pro diretor lá que estava organizando 

a... a...peça... né? tudo... se podia... apresentar... né? se estava boa pra apresentar ou 

não...” (D&G – Nit - Inf. 6). 

 

Nesse caso, muito semelhante ao anterior, o Sfalante não se desloca, mas é 

responsável pelo evento que se realiza. Nos dois exemplos acima, a ordem sintática está 

mantida SVO. O Sfalante [+agentivo] e [+animado] é o que realiza a ação verbal. O verbo 

passar seleciona um objeto direto [+paciente] [-animado] nos dois casos. Observa-se a 

ligação tempo-ação, isto é, passar algo demanda tempo. Embora não estejamos denominando 

os movimentos, os exemplos acima refletem o movimento causado, quando um agente faz 

algo ou alguém se movimentar. 

 

(53) “Decidimos então escrever uma sátira sobre o programa Ratinho Livre. A partir 

dai, passamos a semana inteira. Além disso, no meio da semana fui convidado a 

apresentar outra peça chamada Fantasia e aceitei fazer. Participei das duas com a 

platéia rindo muito.” (D&G – Nit - Inf. 6). 

 

O exemplo apresenta Sfalante [+agentivo] [+animado] e Objeto [abstrato]. A relação 

tempo-espaço é muito intrínseca. O verbo passar seguido de uma expressão temporal é mais 

gramatical, pois só o contexto pode dar conta da situação real, conforme Lakoff, (2006 

[1979]) em suas metáforas, nas quais se destaca que tempo é espaço. A movimentação ocorre 

em nível de tempo, o que se movimenta é o tempo. 
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6.2.3 Subesquema 3 

 

 

A atividade do Sujeito leva o objeto a se modificar ou a se deslocar até um recipiente 

ou contêiner, apresentando valor Incoativo. Este valor representa a movimentação do objeto 

em direção a um recipiente. Só nesse esquema foi considerada a ideia de contêiner. 

 

Quadro 27: Subesquema 3 

 

 

Este grupo se assemelha ao 2º no que tange aos SG e/ou SF que não sofrem 

deslocamento, mas difere por apresentar atividade do sujeito que promove o movimento do 

objeto, isto é, este se desloca em direção a um contêiner. 

 

(54) “... gente pegava... tirava com papel manteiga... colocava em cima do... do 

desenho dos ursinhos carinhosos... pegava o lápis e ia fazendo o contorno... né? 

fazendo o desenho... aí chega/ aí depois você tinha que virar o papel... pintar todo por 

trás de preto... pra fazer tipo papel carbono... a/ e ia pro prato... pra porcelana... 

passava de novo o lápis... por cima... aí ficava o risco... no/ na porcelana... isso 

com::... um:: lápis especial... depois tinha que passar... passar caneta... que era um 

negócio chamado ca/ eh:: (canetado)... você faz a tinta... a tinta é um pó...você junta 

com um óleo japonês... aí tem que... esfregar até ficar... líquido...” (D&G –Nit- Inf. 8). 

 

(55) “Para estampar uma roupa e muito fácil primeiro precisamos de uma tela, e nessa 

tela eu desenho o que eu quiser em seguida eu estico o pano e boto em cima a tela 

pego a tinta que eu desejar e boto em cima da tela e passo um rolo por cima para a 

tinta penetrar bem no pano então deixo uns 5 min. para secar e retiro a tela.” (D&G – 

RJ2 - Inf.29). 

 

Nesse grupo, ocorrem Sfalante/Sgramatical [+animado] [+agentivo] O [+paciente] [-

animado]. O verbo passar apresenta acepção de atividade dos Sfalante/Sgramatical com 

modificação do objeto, que vai sofrer alterações físicas. Essa mudança de estado, segundo 
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Lakoff & Johnson (2002) ocorre em função de eventos e ações serem metaforicamente 

conceptualizados como objetos, atividades como substâncias, estados como recipientes. 

Destacamos os exemplos abaixo por considerá-los prototípicos, em relação ao recipiente ser 

[humano] compartilhando o papel temático de [beneficiário] na sequência dos exemplos. 

 

(56) “...pega homenagem também para os professores... e coloca pensamentos... 

coloca/ eh... uma pregada de coisa dentro do... dentro de jornalzinho... de duas folhas... 

aí a gente digita... aqui no/ na escola mesmo ... depois passa pros alunos...” (D&G – 

Nit - Inf.2). 

 

Em (56), o objeto Ø pode ser recuperado, anaforicamente, “jornalzinho”, pelo sentido 

geral da construção, o verbo passar expressa um objeto de categoria vazia que é passado para 

os alunos. O verbo passar carrega essa característica de movimento de transferência. Segundo 

Borba (1990), passar neste caso tem o tipo semântico de ação-processo, pois denota uma 

ação em que um sujeito animado, intencional, causa uma mudança no estado ou na 

localização do paciente. Verbos como dar e oferecer seriam prototípicos dessa construção.  

 

(57) “O lugar que eu mais gosto de ir é o Rio da Prata devido à calma que o lugar 

passa para gente. Agora vou descrever como é este lugar: o Rio da Prata possui várias 

árvores, as ruas do que temos que passar quando subíamos os morros não são calçadas, 

são todas de barros...” (Inf 27- RJ2). 

 

Em (57), o sujeito é “o lugar” e tem o papel temático “Fonte”, pois representa a 

entidade de onde algo se move, tanto no sentido literal, como no sentido metafórico 

(CANÇADO, p. 114). O relativo que está no lugar do objeto, entidade à qual se faz 

referência, sem que esta seja afetada. O papel temático de Experienciador corresponde ao 

termo “para gente”. Para Lakoff (2006 [1979], p. 206-208), muitos, se não todos os conceitos 

abstratos mais básicos são construídos metaforicamente a partir de esquemas imagéticos 

espaciais. Para Lakoff, estados são localidades (regiões limitadas no espaço); mudanças são 

movimentos autopropulsionadas; finalidades são destinos; meios são caminhos e dificuldades 

são barreiras. As metáforas são ancoradas nas experiências humanas. A construção com o 

verbo passar expressa a relação de movimento para um contêiner. 
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Os próximos eventos apresentam expressões que estamos considerando como 

construções semi/cristalizadas, conforme: “passei o som”, “passou longe” e “passa batido”, 

usos ligados à pragmática e que, certamente, entram na rede construcional de passar, como 

construções periféricas, mas que são ligadas às construções mais prototípicas, em destaque 

nos subesquemas I, II, III. Pode-se entender o chunking (BYBEE, 2010) como um processo 

pelo qual sequências de unidades se unem para formar um todo. As sequências repetidas são 

armazenadas e acessadas como uma única unidade complexa. Esses exemplos ocorreram em 

número bem reduzido em nossa análise, nosso interesse é destacar o processo de 

gramaticalização de passar em construções esquemáticas. Nos exemplos que seguem há a 

comprovação da diminuição de composicionalidade nas construções analisadas. Observa-se 

que, em (58), ainda há mais composicionalidade em relação aos exemplos (59) e (60), isso 

ocorre porque a construção ainda pode ser analisada em suas partes, mas o uso está 

favorecendo a diminuição da composicionalidade. Apresentamos, a seguir, três situações. A 

primeira situação refere-se às construções (semi)cristalizadas: 

 

 

(58) “... eu ia tocar no GREIP no IAPI... e:: fui pra lá cedo pra arrumar o... 

equipamento... mas/ eu ia tocar com:: um/ com as caixas de som de uma equipe... e 

eu:: fui pra lá cedo armei as coisas... e desde o começo a equipe de som ficou pro/ me 

provocando... querendo que eu tocasse Brasileirinho na guitarra e essas coisas assim... 

querendo mos/ que eu mostrasse que eu sabia tocar guitarra... aí:: eu passei o som... 

testei a aparelhagem toda... e um pouco antes de começar o show a gente passou o som 

mais uma vez...” (D&G – RJ – Inf. 9). 

 

Destacamos esse exemplo como uma construção semi/quase cristalizada, já que faz 

parte do universo de experiências coletivas. Observa-se que a extensão metafórica está na 

abrangência do objeto afetado, que pode expressar o mesmo que: ligar aparelhos, testar 

microfones, checar as caixas de som, uma série de ações dentro de uma. De acordo com 

Machado Vieira (2005), “alguns predicadores complexos, ao assumirem certas propriedades 

semânticas e morfossintáticas, se cristalizam e passam a integrar o inventário lexical da língua 

portuguesa”.  

 

(59) “Pois pensei, que não haveria nada de mais ir buscá-los, estavam à vista, e para 

falar a verdade, esse grupo que eu estava a finesse passou longe dali. Quando voltei à 
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mesa, o garçom já estava providenciando todos os apetrechos da mesa, me senti 

ridícula com aquele monte de talheres na mão. Que gafe que eu tinha dado, mais logo 

eu que parecia saber tudo.” (D&G – Nit - Inf.3). 

 

Este exemplo traz um Sgramatical [+abstrato] [-animado]. Há o deslocamento do 

sujeito abstrato no tempo e no espaço. Aqui também encontramos uma extensão metonímica, 

já que o Sgramatical é metafórico e são inferidas considerações muito dependentes, 

pertinentes ao contexto. A expressão “passou longe” é muito presa, está ligada à pragmática, 

expressões que lançamos mão quando necessitamos. Segundo Dias (2005), ao apresentar o 

esboço/a gramaticalização de quer dizer em três estágios, destaca no Estágio 3 que os verbos 

constituintes da expressão quer dizer não mais guardam autonomia sintático-semântica. Como 

esses verbos funcionam na expressão cristalizada, verificamos que passou longe também 

concorre a ser expressão cristalizada devido ao seu uso ser recorrente. Nota-se que houve 

perda de composicionalidade mais evidente nesse caso, em virtude da rotinização do uso.  

 

(60) 27/03/15 18:52 - Atualizado em 01/04/15 18:28 Programa Roda Viva. 

“Sobre o processo de criação de seu papel, Masha, na peça ‘Vanya e Sonia e Masha e 

Spike’, em cartaz em São Paulo, diz que usou todas as suas referências culturais. ‘Ela 

tem uma bipolaridade trifásica, né? Ela é tão egocêntrica que nenhuma ironia, e os 

irmãos fazem muito, nada pega nela, passa batido, porque ela tá acima de tudo isso’, 

diverte-se, acrescentando: ‘existem personagens muito bem montadas, em filmes, em 

teatro, em literatura, que eu peguei um pouco de cada uma, mas foi num instinto 

brutal’, completa”. ( RV) 

 

O exemplo acima também foi analisado como expressão cristalizada, nesse caso está 

até isolada por vírgulas, até mesmo nesses três casos, há uma gradualidade dos usos em 

função das expressões serem abstratas e mais presas, o que comprova ser uma estrutura de 

maior soldadura. Nesse caso também há perda de composicionalidade, haja vista o 

entendimento do chunking não ser composicional. As expressões cristalizadas já estão no 

imaginário coletivo e o meio em que estão inseridas faz com que se propaguem naturalmente. 

Para Martelotta (2011, p. 110), o “nosso pensamento, tendo natureza imaginativa, estrutura 

uma realidade abstrata a partir de dados concretos. Esse processo analógico, que efetua a 

transferência de determinados dados de um domínio de significação para outro se identifica 
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com o que chamamos de metáfora”. Não nos dedicamos a esse viés de passar, mas não 

poderíamos deixar de registrar a presença em nossos corpora.  

Machado Vieira (2005) apresenta uma escala para as perífrases com verbo suporte. A 

primeira refere-se às estruturas cristalizadas como combinações “de maior soldadura” e cita 

exemplos, dos quais destacamos: “passar férias”. O dado a seguir exemplifica uma 

construção com verbo suporte: 

 

(61) “Em 2010, após passar férias em Aruba, Adnet resolveu aprender papiamento. 

Mistura de português, espanhol, inglês e holandês, a língua (que origina do verbo 

“papear”) é falada por 300 mil pessoas – um vigésimo da população da capital 

fluminense. “- É a única língua caribenha que não copia o colonizador – ele elogia.” 

(RG - 18.5.14 p36). 

 

Os verbos-suporte são também denominados verbos funcionais, verbos gerais e 

verbalizadores. Esses verbos têm o significado bem esvaziado e formam com seu 

complemento (objeto direto) um significado global, podendo em alguns casos, serem 

correspondentes a outro verbo da língua (NEVES, 2000; CASTILHO, 2014; MACHADO 

VIEIRA, 2001). No exemplo (61), não há um verbo que atenda a essa substituição, conforme 

há em “deu um riso” = “riu”. 

Destacamos de nossos corpora algumas construções predicativas, que denotam estado 

momentâneo e são perfeitamente parafraseáveis por verbos de ligação prototípicos, como 

estar: 

 

(62) “25-8-907 

Meu prezado filho 

Saude te desejo. Nós passamos bem, o  

Dudy já está bom. Recebi a sua carta,de 

tudo quanto nella me diz fico sciente. (PHPB) 

 

 

(63) “5-10-1909 

Meu filho  

Recebi sua carta, estimei 

saber que voçe passa bem.” (PHPB) 
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Castilho (2014, p. 551) afirma que “os advérbios compreendem três classes 

semânticas: os predicativos, os de verificação e os dêiticos”. De acordo com esta afirmação, 

do ponto de vista semântico, os advérbios são palavras predicativas, “operadores que 

transferem para seu escopo propriedades semânticas de que elas não dispunham”. Castilho 

(op. cit.), recorrendo a Ilari (et al.,1991), traz como exemplo “comer bem” mostrando o 

caráter predicativo de bem. Castilho (op.cit) destaca que nem todos os advérbios são 

predicadores. Bechara (2004, p. 426) ao tratar da distinção entre predicado verbal e predicado 

nominal ressalta que “[...] cabe lembrar que funcionam como predicativo outras classes de 

palavras, inclusive advérbios”. Cita como exemplo a sentença “Os vizinhos estão bem.” 

Entendemos que esse caso é típico das cartas particulares e cartas familiares, gênero textual 

que retrata intimidade, troca de notícias, principalmente, referências à saúde. Conforme os 

autores é preciso levar em conta o contexto em que o registro foi feito. 

 

 

6.3 FECHAMENTO DAS ANÁLISES DAS CONSTRUÇÕES COM PASSAR PLENO 

 

 

Como pesquisamos um verbo de movimento e as mudanças ocorridas em suas 

construções, apresentamos os resultados estatísticos resultantes da análise dos dados. O 

gráfico a seguir apresenta os resultados dos movimentos do sujeito em correlação com os 

corpora analisados. 

Compondo nossos corpora estão o corpus D&G
37

, corpus PHPB, A Revista O Globo, 

O Programa Roda Viva e o Corpus do Português. 

 

                                                
37  P. 108. 
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Gráfico 3: Movimento do Sujeito em correlação com os corpora analisados. 

 

Todos apresentam deslocamento, sendo que na Revista O Globo e no corpus Roda 

Viva há maior frequência desse movimento. O Corpus do Português (CP) e o PHPB mostram 

maiores ocorrências sem deslocamento físico, o mesmo ocorrendo com o D&G, no qual há 

maior incidência; talvez por se tratar de fala espontânea, igualmente, possamos destacar que, 

por serem cartas particulares ou familiares, o CP e o PHPB apresentam registros mais 

próximos aos do D&G. Esses resultados são relevantes para acompanharmos essa 

abstratização do sujeito, condição para a mudança da construção com passar pleno para 

passar auxiliar. O movimento não dinâmico ou estático também é expressivo no CP e no 

PHPB, ambos referentes aos séculos XVIII e XIX respectivamente. 
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Gráfico 4: Movimento do Sujeito ao longo dos séculos analisados. 

 

O gráfico 4 acompanha a movimentação do sujeito ao longo dos séculos que 

contemplam nossa pesquisa. Ainda prevalece o deslocamento físico de sujeito, embora se 

perceba uma queda desta movimentação entre os séculos XIX e XX, período em que se 

destaca o modo não dinâmico, que volta a cair entre os séculos XX e XXI. Quanto à 

movimentação sem deslocamento físico há um aumento deste caso até o século XIX, 

apresentando queda nos séculos XX e XXI.  

Os gráficos 5 e 6 apresentam as construções com passar pleno em correlação com o 

movimento do sujeito, para isso estabelecemos as construções: 

 

Quadro 28: Construções 

SN + Passar intransitivo: Vint 

SN + Passar + Sintagma Nominal: V+SN 

SN + Passar + Objeto indireto/Oblíquo: V+OI/Obl 

SN + Passar + SN + OI/ Obl: V+SN+OI/Obl 

SN + Passar ligação: V lig 

 

O gráfico 5 representa as relações do sujeito frente à classificação semântica das 

predicações com base nas unidades semânticas presentes no verbo passar, de acordo com 

Halliday (1994). Para Neves (2000, pp. 25-26), há três classes principais de predicados 

verbais, dois dinâmicos e um não-dinâmico. Os dinâmicos compreendem as ações ou 

atividades: o que alguém faz ou o que algo provoca, e os processos: o que acontece; 
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enquanto os não-dinâmicos correspondem aos estados. Os verbos não-dinâmicos são 

acompanhados por um sintagma nominal (sujeito) que é suporte do estado. Nesse sentido, 

analisamos os casos em que passar carrega esses valores a toda construção. 
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Gráfico 5: Construções com passar pleno em correlação com o movimento do sujeito. 

 

O maior destaque neste gráfico está para passar confirmando sua categoria de verbo 

de movimento. O sujeito se desloca no sentido de uma meta, o verbo vem acompanhado de 

complemento oblíquo ou objeto indireto (quando o complemento representa pessoa). A 

análise vai apontar a variante mais importante que é o movimento sem deslocamento do 

sujeito. Como o programa estatístico trabalha com as variáveis que se destacam, na apuração 

dos dados, aparece a variante sem deslocamento físico em primeiro lugar, seguida da 

construção prevista para o maior número de ocorrência, no caso as construções com 

deslocamento físico do sujeito. Esse fato aponta uma mudança nesses valores gramaticais do 

verbo. Assim, o caso com maior número de ocorrências é o mais categórico, pois já é 

previsto, enquanto o segundo caso, com menos ocorrência, é mais relevante, por mostrar um 

número significativo para um verbo que vai se tornando mais gramatical. A seguir, 

relacionamos o total de casos e as ocorrências. 
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Tabela 2: Construções com passar pleno em correlação ao movimento do sujeito – número de dados 

 

CONSTRUÇÕES DADOS 

S V OI/OBLÍQUO 129 

S V SN  65 

SV  54 

S V SN OBLÍQUO  41 

S VL  25 

TOTAL 314 

 

Continuando com nossa análise, o quadro abaixo registra as ocorrências da 

movimentação do sujeito em correlação com a característica do sujeito sintático. 
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Gráfico 6: Movimento do sujeito em correlação com a característica do sujeito sintático. 

 

Para o movimento com deslocamento do sujeito temos um sujeito 

[+agentivo][+humano], o destaque também vai para a significativa presença do sujeito [-

agentivo][-humano], como a variação mais promissora de mudança. Esses dados demonstram 

uma mudança em relação ao movimento-deslocamento. As ocorrências do sujeito 

experienciador também são relevantes, porque estão muito ligadas ao tipo mental do verbo 
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passar, conforme Halliday. São os fortes indícios da mudança linguística de passar, tendo a 

gramaticalização das construções como a base da mudança.  

 

Tabela 3: Valores semânticos de passar – segundo Halliday 

 

Material 218 casos 

Mental  82 casos 

Relacional  12 casos 

Não se aplica    2 casos 

Total 314 casos 

 

Os dados confirmam que o verbo passar mantém seu status de verbo de movimento 

em construções materiais, concretas, com sujeito [+agentivo] [+humano], na sequência, o 

verbo passar com valor Mental está de acordo com o sujeito experienciador, já demonstrando 

uma abstratização desse verbo, o que configura uma mudança nos valores semânticos do 

verbo passar: físico, espacial para valor temporal. 
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7 ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES COM PASSAR AUXILIAR 

 

 

Encontramos algumas divergências na classificação das perífrases inceptivas, embora 

reconheçamos que as divergências se encontram mais na questão de nomenclatura. Segundo 

Castilho (1968, p. 49), quanto à duração, o aspecto imperfectivo apresenta três matizes. 

Destacamos o primeiro matiz: a) duração de que se conhecem claramente os primeiros 

momentos, pressentindo-se o seguimento do processo: aspecto imperfectivo inceptivo. O 

conjunto dos casos de inceptividade evidenciou, por sua vez, a existência de duas noções 

secundárias encontradas ao lado daquela noção geral: começo da ação puro e simples 

(inceptivo propriamente dito), começo da ação e consequente mudança de estado (inceptivo 

incoativo). Logo, para o autor, mesmo com alguma diferença entre as noções secundárias, as 

duas são inceptivas. Esse fato vem ao encontro de nossa visão sobre a noção expressa pelo 

verbo passar nas construções aspectuais inceptivas. 

Travaglia (2006, p. 211) destaca que o verbo passar + a + infinitivo, difere da 

perífrase começar + a + infinitivo principalmente por trazer a implicação de que havia uma 

situação em realização e houve, está havendo ou haverá uma mudança de situação. O presente 

e o pretérito imperfeito do indicativo e do subjuntivo têm a possibilidade de expressar o 

inceptivo. Na análise de Castilho, a maioria dos exemplos apresenta o pretérito perfeito do 

indicativo com este aspecto. Para Travaglia, os exemplos com o pretérito perfeito são 

classificados como – perfectivo, acabado. Travaglia (2010, p. 118) destaca que o verbo 

passar é um dos concorrentes de “começar”, sendo mais usado como verbo lexical. O uso de 

passar gramatical se destaca como indicador de início de uma situação. Longo e Campos 

(2002, p. 450) apresentam um quadro exemplificativo dos valores expressos por alguns 

auxiliares aspectuais do português. Destacamos apenas os valores diretamente ligados à 

perífrase em estudo: 

 

Quadro 29: Valores aspectuais 

Valor forma nominal Infinitivo 

Inceptivo começar  a; ir 

Ingressivo Passar a; ficar 

 

Pode-se observar que, para as autoras, a perífrase com o verbo passar auxiliar é 

enquadrado no valor Ingressivo, cujo evento apresenta-se limitado a seu estado inicial, 
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enquanto o valor Inceptivo caracteriza um evento considerando o seu estado inicial de 

desenvolvimento. Raposo (2013, p. 1271) destaca que o verbo passar (a) assinala o 

aparecimento de uma nova situação que corresponde a um estado estável ou habitual que 

caracteriza a entidade referida pelo sujeito. 

Conforme todos os autores estudados, é muito difícil enquadrar as perífrases em 

grupos muito distintos, pois elas dependem de seus valores semânticos, dos termos adverbiais 

e outros complementadores. Daí um olhar sobre toda a construção e não apenas para o item 

passar. Como estamos analisando o verbo passar em construções perifrásticas sob a ótica do 

movimento, assumimos que [(S) Vpassar + a + V2) é uma construção aspectual inceptiva, 

pois vai iniciar uma nova situação.  

As perífrases têm seu núcleo preenchido por verbo pleno numa forma nominal, 

especificado por um verbo auxiliar (CASTILHO, 2014, p. 408), nesse sentido, consideramos 

passar auxiliar pelo papel que ele passa a exercer na construção perifrástica. 

De acordo com Heine (1993), os verbos auxiliares exibem determinadas propriedades. 

Destacam-se entre elas as seguintes: a) os auxiliares tendem a apresentar expressões de uma 

pequena gama de domínios nocionais, especialmente para os domínios de tempo, aspecto e 

modalidade; b) expressam funções gramaticais, mas exibem, pelo menos em certa medida, 

uma morfossintaxe verbal; c) podem associar-se apenas com um espectro restrito de 

distinções de tempo e aspecto e/ou flexões verbais, não podem ser passivizados, não têm 

formas de imperativo; d) carregam toda a informação semântica relacionada ao predicado; e) 

a concordância do sujeito também tende a ser marcada sobre o auxiliar; f) não têm um 

significado em si mesmo, ou não contribuem com o significado da sentença, pois preservam o 

estatuto categorial do verbo principal. 

Retomando Heine e Kuteva (2002; 2004), a gramaticalização de expressões 

linguísticas compreende os seguintes mecanismos: (i) Dessemantização: (ou bleaching; 

redução semântica) perda de conteúdo. (ii) Extensão: (ou generalização contextual): uso em 

novos contextos. (iii) Decategorização: (ou cliticização, afixação) o item fonte apresenta 

perda de propriedades morfossintáticas, incluindo a perda de independência, ficando mais 

dependente. (iv) Erosão: (ou redução fonética). Os autores ressaltam que a gramaticalização 

requer contexto específico e é resultado de inferência pragmática, enriquecimento pragmático, 

força e coerção do contexto, implicatura conversacional, ou reinterpretação de contextos. O 

verbo passar ao constituir uma construção perifrástica já não seleciona argumentos e torna-se 

mais dependente, sofrendo a decategorização. De igual forma apresenta perda de conteúdo 

lexical para expressar uma função mais gramatical e passa a figurar em novos contextos. 
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7.1 SUBESQUEMA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAR AUXILIAR 

 

[(S) V1fin + ( prep  a) + V2inf] 

 

Esse subesquema atende às construções perifrásticas de passar auxiliar. Na formação 

de uma rede construcional com o verbo passar, será esse o Subesquema mais abstrato ligado 

aos Subesquemas de passar pleno, formado pelas microconstruções registradas em nossos 

corpora. O verbo passar apresenta-se como verbo auxiliar, formando perífrase com um 

verbo pleno no infinitivo e ligado a este pela preposição “a”, ou seguido de verbo no gerúndio 

(alguns poucos casos nos corpora). V2 pode subcategorizar ou não complemento.  

 

(64) “Uma amiga, estava comentando comigo, que ela estava recebendo umas cartas 

estranhas com declarações de amor, dizendo que observava ela onde estivesse. Então 

ela passou a ter medo, quase nem saia de casa até que um dia ela descobriu quem 

mandava as cartas, era um rapaz com a vida meia errada, nisto fez com que ela ficasse 

mais nervosa.” ( D&G – RJ -  Inf. 2). 

 

Este caso corresponde a uma mudança em relação ao estado anterior do Sgramatical, o 

verbo passar não perde sua ideia base de movimento, pois existe um movimento no âmbito 

psicológico, um movimento na linha do tempo. A expansão da metáfora Espaço/Tempo é uma 

das fontes de novos significados para as construções em processo de gramaticalização. Uma 

metáfora mapeia uma relação estrutural de um domínio (normalmente mais concreto) para 

outro domínio (normalmente mais abstrato), (BYBEE, 2015). A construção apresenta aspecto 

inceptivo, conforme Castilho (2014). Houve uma mudança em nível psicológico do sujeito. A 

perífrase “passou a ter” indica que, a partir das cartas, surgiu o medo, ideia base do 

inceptivo, dar início a uma nova situação. Semanticamente, o sujeito é o experienciador de 

novo sentimento. O verbo passar encontra-se no pretérito perfeito e assinala o aparecimento 

de uma nova situação que corresponde a um estado não-habitual, diferentemente de um 

exemplo trazido por Raposo (2013, p. 1271): “A Luíza passou a viver em Madrid.’ O verbo 

passar (a) assinala o aparecimento de uma nova situação estável ou habitual que caracteriza a 

entidade referida pelo sujeito gramatical”. 

 

Travaglia (2006, p. 212) analisa várias perífrases com o verbo passar e esclarece: 
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Nos pretéritos perfeito e mais-que-perfeito do indicativo, temos os aspectos 

perfectivo e acabado para a situação referencial de “passar + a + infinitivo” e o 
aspecto começado para a situação narrada indicada pelo infinitivo (exemplos 1.214 e 

1.215). Se na frase houver um elemento adverbial, que indique o momento em que 

se passou da realização de uma situação para outra, temos também o aspecto 

inceptivo para a situação narrada (exemplo 1.216), mas isto é pouco comum. 

 

Não apresentamos nossa análise sob esse método, analisando a construção com o 

verbo auxiliar separadamente das construções com o verbo principal, todavia, trazemos um 

exemplo de análise de Travaglia, em relação à transcrição acima: 

 

(1.216) Às dez horas ele passou a delirar, doutor! 

a – S.R.: passar a delirar – perfectivo, acabado. 

b – S.N.: delirar – inceptivo, começado. 

 

Verificamos que os casos selecionados em nossos corpora apresentam-se, em maioria, 

no pretérito perfeito. Segundo Castilho (1968, p. 62): “À duração corresponde o aspecto 

imperfectivo e que se conhecem três variantes, como vimos: o inceptivo, o cursivo e o 

terminativo”. Seguindo esta análise, verificamos que nosso caso (64) enquadra-se como 

aspecto imperfectivo inceptivo, pois apresenta começo de ação seguido de mudança de 

estado. Continua Castilho (1968, p. 63): “As PERÍFRASES que indicam começo da ação; 

notamos que essa noção decorre: a) do semantema do verbo auxiliar; b) do todo formado pelo 

verbo auxiliar + verbo principal que em ambas as situações pode vir no infinitivo ou no 

gerúndio”. Entre os exemplos citados, o autor apresenta algumas construções com o verbo 

passar. Transcrevemos um deles: “e passou a reparar mais nos defeitos de cada um”. (Lins 

do Rêgo – PB 43). Observa-se que o verbo passar encontra-se no pretérito perfeito e, na 

análise de Castilho, toda a construção é considerada como imperfectiva inceptiva. 

No exemplo que se segue, a construção inceptiva não está mais relacionada a uma 

movimentação psicológica, mas a uma ação material, em um mundo real.  

 

(65) “Morto em maio de 2009, aos 34 anos, enquanto surfava no Recreio dos 

Bandeirantes, Guido Vidal França Schäffer foi médico da Santa Casa e atuou na 

Pastoral da Saúde antes de abandonar a Medicina para se dedicar ao sacerdócio. 

Generoso desde a infância, diz ter visto a imagem de Jesus aos 6 anos, e passou a 
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doar as próprias roupas, de acordo com sua mãe, quando encontrava pessoas 

necessitadas.” (RG, 06.04.2014). 

 

O objeto direto “as próprias roupas” corresponde ao objeto afetado, pois indica o 

deslocamento de objeto em direção a uma Meta, extensão metafórica de transferência.  

Semelhante às construções com passar pleno também há graduação entre as perífrases 

mais prototípicas e aquelas mais periféricas, embora todas estejam interligadas pela ideia de 

movimento. O verbo passar como auxiliar expressa aspecto inceptivo, ocorrendo o fato que 

marcou o momento da sentença “diz ter visto a imagem de Jesus aos 6 anos”, houve o início 

de uma ação e o prolongamento dela, ao somar o sentido de movimento de passar ao 

movimento de doar, indicando que “pessoas necessitadas” passaram a ser o recipiente da 

ação. Tanto V1 como V2 expressam movimento, entretanto, V1 expressa movimento no 

tempo e V2 a ação de transferência de doar. 

Para Castilho (2014, p. 445), “entre as perífrases aspectuais há diferentes graus de 

gramaticalização”. Para melhor análise é preciso considerar o contexto em que o verbo pleno, 

cooptado a verbo auxiliar, esquematiza-se. Os verbos de aspecto inceptivo prototípicos: 

começar, principiar e iniciar representam o padrão construcional [V1fin + a + V2inf], outros 

verbos vão ocupando o lugar de V1fin, por processos de analogia (replicação de um modelo) 

e preenchimento dos slots nestas estruturas, ocorrências que resultam do fato de a língua ser 

icônica, embora não totalmente. Apresentamos um exemplo da construção inceptiva com o 

verbo começar, considerado prototípico dessa construção: 

 

(66) “...bem... o fato mais chato que não aconteceu comigo mas aconteceu com um 

grupo de amigos... que eu faço academia... há:: o que? há um mês atrás... então o 

pessoal... numa sexta-feira... todo mundo “ah:: uma cervejinha... (vamos beber) uma 

cervejinha... vamos fazer um churrasquinho” e tal... tal... tal... todo mundo muito 

alegre... muito brincalhão... e eu fui pra::/ saí da academia... comi o churrasco... bebi a 

cerveja... e fui pra casa... e eles saíram dali e foram para um::... um bairro... chama 

Jesuítas... entendeu? e lá eles começaram a beber beber beber beber... eu encontrei 

com eles depois... assim... numa altura de quarenta minutos a uma hora... depois... 

nesse Jesuítas... eu continuei lá bebendo... conversando e tal... mas eu fui com o meu 

carro... e eu continuei... continuei no local... e eles quiseram ir embora... e isso era em 

torno de:: umas seis pessoas... numa caminhonete... não foi nem Pampa... 

caminhonete... foi numa caminhonete branca... e o cara... já estava meio doidão... foi 
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dirigindo e tal... esse rapaz... pulando em cima da caminhonete... sentou... naquela 

parte do lado:: direito... a caminhonete de frente... né? tem o lado direito... ele sentou... 

segurou assim e sentado... quer dizer... as costas... virada pra rua... né? então de frente 

pro outro lado... dentro da caminhonete... pra você entender...” (D&G - RJ - Inf.1). 

 

Diferentemente do verbo passar que denota movimento, o verbo começar, em seu 

sentido pleno, não expressa movimento, mas sim início. Encontramos um exemplo com o 

verbo iniciar em perífrase, marcando aspecto inceptivo, em narrativa recontada no corpus 

D&G -  RJ: 

 

(67) “No dia 16/7/93 eu estava malhando na academia, que logo após o término 

haveria um churrasco e umas cervejas, só que essas cervejas eram várias caixas, e todo 

o pessoal encheu a cara, e foram parar num bairro próximo que se chama Jesuítas, e lá 

beberam mais. Nesse trajeto entre a academia e o bairro Jesuítas, eu fui primeiro para 

minha casa tomar um banho e um amigo me seguiu, esperou para juntos irmos para 

Jesuítas. E lá ao chegar já haviam bebido 21 cervejas o pessoal da academia, pois eu e 

meu amigo iníciamos a beber, passou certas horas e uma parte do grupo quis voltar 

para o bairro onde mora, que é Santa Cruz, só que o carro em que eles voltaram é uma 

caminhonete, e um amigo meu chamado Jardel, que estava sentado na parte traseira 

deste carro caiu dele e bateu a cabeça no asfalto, tiveram que levar para um hospital 

próximo que não adiantou e teve que ser transferido para o hospital do Galeão, onde 

ficou e passa bem.” (D&G -  RJ – Inf. 1). 

 

Embora nossa análise seja sobre as construções com o verbo [passar + a + V2], 

verificamos que as construções inceptivas: [começar + a +V2] aparecem em maior frequência 

nas amostras pesquisadas por Castilho (2002, p. 96) e Travaglia (2010, p. 109). A construção 

com [iniciar + a + V2] aparece uma vez e não encontramos caso algum com [principiar + a 

+ V2]. Essas construções coocorrem como formas em competição, segundo Hopper (1991) 

em seus princípios de regularização gramatical, assim sumarizados: 

 

a) Camadas ou Estratificação (layering): dentro de um domínio funcional, novas 

formas estão constantemente emergindo, mas isto não significa que as formas 

antigas desaparecem; elas coexistem com as emergentes. Uma palavra passa a ter 

vários usos, cada uso corresponde a uma camada num domínio funcional;  
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b) Divergência: as formas da língua assumem novos significados em certos 

contextos, enquanto retêm antigos sentidos em outros; 

c) Especialização: as formas da língua tendem a fixar seu uso nos estágios finais de 

regularização, reduzindo ou cessando, então, a possibilidade de variação; 

d) Persistência: as formas da língua mantêm relação com seu sentido lexical original; 

essa relação torna-se progressivamente mais opaca com o processo de 

regularização ou convencionalização gramatical; 

e) Decategorização: as formas da língua estão propensas a perder ou neutralizar 

marcas morfológicas e sintáticas de categorias primárias (lexicais) e assumir 

marcas de categorias secundárias). 

 

Hopper (1991) entende por domínio funcional algumas áreas gerais como tempo, 

aspecto, modalidade, caso, referência. Isso significa que dois ou mais itens ou construções da 

língua podem competir num mesmo campo semântico em movimentos variados de sua 

trajetória, segundo alternativas funcionais ou estilísticas à disposição dos usuários. 

De acordo com essa teoria, os princípios da Divergência e de Camadas dão conta dos 

diferentes valores assumidos pelo verbo passar nos diversificados contextos em que são 

usados. Foi com esse intuito que as construções com passar pleno e com passar auxiliar 

foram analisadas nos mesmos corpora, selecionados ao mesmo tempo, para que, em termos 

qualitativos e quantitativos fosse verificado o status de passar pleno e o que se modificaria 

na formação da perífrase.  

Segundo Heine e Kuteva (2002; 2007, p. 13), com referência aos processos de 

gramaticalização, destacamos: (a) Dessemantização ou desbotamento semântico (perda de 

sentido lexical), o sentido de movimento físico de percorrer um trajeto, fortalecido pela 

preposição “por” em direção ao locativo das construções plenas, ganham novos sentidos em 

construções com movimentos psicológicos, conforme os exemplos que seguem: 

 

(68) O fotógrafo de guerra André Liohn foi o convidado desta segunda-feira (30/4) do 

Roda Viva. O brasileiro saiu de Botucatu – SP para ficar frente a frente ao calor da 

batalha. Hoje é um fotógrafo especialista em coberturas de guerra. Já passou pela 

Somália, Síria, Haiti e Líbia. Em busca pelas melhores imagens passou por 

momentos trágicos, onde viu amigos morrerem e até se feriu. (RodaViva). 
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(69) “No aspecto psicológico, Bradley Cooper se encontrou com a família de Chris 

Kyle e também passou por um período de treinamento militar para se submeter a 

mesma pressão. 

‘Quando as pessoas assistirem a esse filme, elas terão contato com o coração, com a 

alma, a personalidade do Chris de verdade... O espírito e a coragem do homem, com 

suas dores e vitórias e tudo o que ele passou. Bradley capturou tudo isso’, afirma Taya 

Kyle, esposa de Chris”. (Roda Viva). 

 

(70) “O fotógrafo de guerra André Liohn foi o convidado desta segunda-feira (30/4) 

do Roda Viva. O brasileiro saiu de Botucatu – SP para ficar frente a frente ao calor da 

batalha. Hoje é um fotógrafo especialista em coberturas de guerra. Já passou pela 

Somália, Síria, Haiti e Líbia. Em busca pelas melhores imagens passou por 

momentos trágicos, onde viu amigos morrerem e até se feriu.” (Roda Viva). 

 

Em relação aos exemplos (68), (69) e (70), constata-se a gradualidade das construções, 

que, aparentemente, são semelhantes, embora os significados sejam diferentes. O movimento 

físico, marcado pelo deslocamento do sujeito gramatical, apresenta o sentido mais lexical em 

(68). Enquanto em (69), a marca temporal está mais evidente, o sujeito gramatical “enfrentou” 

um período de treinamento. Esse exemplo em relação ao sujeito é mais subjetivo. E quanto ao 

exemplo (70), que está presente no mesmo segmento de (68), mas destacado para efeito de 

análise, o sentido de movimento físico, já se esvaziou muito, a movimentação ocorre em nível 

psicológico, com uma expressão maior de subjetividade. Há uma relação entre o movimento e 

o Sintagma Nominal, isto vem ao encontro de nossa proposta. Em (68), a relação de lugar: 

Somália, Síria, Haiti e Líbia. Em (69), a relação de evento: treinamento militar e em (70), a 

relação de evento psicológico: momentos trágicos. Esses movimentos evidenciam um 

processo de mudança. 

De acordo com Martelotta (2010, p. 60): 

 

a noção de construção tem implicações tanto no nível do sentido (níveis semântico, 

pragmático e discursivo-funcional) quanto no nível da forma. Esse caráter 

eminentemente contextual da noção de construção é fundamental para que possamos 

dar conta dos movimentos de mudança que caracterizam os elementos linguísticos. 

 

Como nossa investigação objetiva acompanhar essas mudanças, apresentamos um 

exemplo de construção perifrástica com passar. 
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(71) “O Roda Viva do dia 6 de agosto recebeu o jornalista Janio de Freitas. No 

programa, ele falou sobre a situação atual da imprensa brasileira. Hoje colunista e 

membro do conselho editorial da Folha de S. Paulo, Janio tem uma trajetória intensa 

no jornalismo. Passou pelas redações da revista Manchete, Jornal do Brasil, Última 

Hora e Correio da Manhã, e tem prêmios como o Esso e o Internacional Rei da 

Espanha. 

Janio foi responsável por uma série de medidas inovadoras na forma de se fazer 

jornalismo, no entanto diz: ‘eu tenho até provocado queixas familiares por causa 

disso’. Em sua passagem pelo Jornal do Brasil, em meados dos anos 60, fez parte da 

equipe de renovação do formato e conteúdo do veículo. Para ele, a grande inovação 

‘foi criar um jornal brasileiro, com identidade brasileira. Uma ideia frustrada’. Todos 

passaram a copiar o JB. A sua saída ele justifica da seguinte forma: ‘Foi muita 

pressão, muita dificuldade. Um êxito traz uma série de problemas’”. (Roda Viva) 

 

A construção perifrástica traz o verbo passar como auxiliar, marcando o início de 

uma ação, o movimento físico está no sentido de V2, verbo de movimento, enquanto V1 

expressa movimento no tempo. O que se destaca nessa construção é a preposição “a” que tem 

a ideia de movimento, de direção e torna essa construção mais presa. 

 

 

7.1.1 A preposição marcadora de inceptivo 

 

 

Foram encontradas em nossos corpora algumas variações das construções inceptivas 

com passar e que compõem a tabela a seguir. É interessante observar que nos dados a 

construção mais frequente apresenta a preposição “a” entre V1 e V2 e não há outra preposição 

que ocupe essa mesma posição. Registramos dois casos em que há ausência da preposição. 

Como a maioria dos casos emprega a preposição “a”, o falante utiliza essa preposição que 

forma a construção inceptiva, por esta indicar movimento metafórico para um destino. Para 

Bechara (2004, p. 306), a preposição a “prende infinitivos a certos verbos”. Para o autor, tais 

verbos indicam causa, o início, a duração, a continuação ou o termo de movimento ou 

extensão da ideia contida no verbo principal. 
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Pode-se observar que o deslizamento do verbo passar em sentido pleno, lexical, do 

padrão transitivo, que subcategoriza diferentes preposições, ao assumir a posição de auxiliar, 

vai subcategorizar apenas a preposição a em suas construções. Como é possível verificar as 

construções prototípicas analisadas, fato verificável nos resultados dos dados em relação aos 

séculos que compõem os corpora. Nesse sentido, pode-se concluir que o valor semântico 

associado à preposição a é de movimento, sendo assim, esta é a construção que o usuário da 

língua utiliza. 

 

Tabela 4: Emprego da preposição a 

 

 

Esse resultado comprova a estrutura já bem fixa da construção [Vpassar + a + V2] 

com 76 casos e um caso para a construção [V1 + V2 +a + V3]. Das 80 ocorrências, temos um 

caso [Vpassar + Gerúndio] e dois casos para a ausência de preposição entre [Vpassar + V2].  

 

(72) “I: eh:: eu acho que a crise educacional... é... é uma é uma jogada mais política... 

entendeu? porque não vem a ser interesse pra nenhum político e nem pra... pra classe 

dominante... que...haja um povo com consciência crítica... né? a partir do momento 

que o povo ti... tiver uma consciência crítica... ele vai passar a julgar os atos... dos 

políticos e tudo e não vai ser mais aquele povo... dominado... então por isso eles 

deixam as escolas do jeito que estão... né? eles deixam as escolas caindo aos 

pedaços... como... tem escolas por aqui que um/ eh:: a escola República de Angola á 

caiu o::/ um pedaço da parede na cabeça de um meni::no... né?” (D&G – RJ- Inf. 21). 

 

De acordo com Raposo (et al., 2013), este caso ilustra a perífrase complexa, pois 

apresenta dois auxiliares e um verbo principal, formando um grupo de força. 

O exemplo (73) não foi quantificado, pois pertence aos registros aleatórios, mas 

representa um padrão comum para [V1 + V2 + a + V3]: 
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(73) “Vamos colocar o residente para conseguir aumentar a captação de córneas e 

aumentar o número de transplantes. O residente vai passar a frequentar mais a UTI”, 

explicou Germano. Ele destaca que um dos maiores problemas com a doação de 

órgãos é a família lembrar da doação e autorizá-la.” (CA - Família e relacionamentos). 

 

O que pode levar a essa construção é a forma de futuro [vai passar] em lugar de 

“passará” muito comum atualmente. Essas construções embora em número reduzido, têm um 

sentido modalizador, proposta que deixaremos para futuras pesquisas. 

A construção perifrástica admite muito pouco a interferência de algum material 

interveniente, encontramos sete casos, três no CP e quatro na RG o que vem a confirmar uma 

maior soldadura entre [V1 + a + V2]. Trazemos os exemplos para análise: 

 

(74) “Na ‘Comédia’, Adnet compôs e gravou os clipes de ‘Gaiola das Cabeçudas’ – 

um trocadilho com o grupo Gaiola da Popozudas, em que misturava melodias de funk 

com nomes de pensadores – e ‘Indiretas Já’, uma paródia de ‘Roda Viva’, de Chico 

Buarque. Passou, também, a imitar pastores evangélicos, paulistanos endinheirados, 

jornalistas esportivos, músicos do Restart e outros tipos – como o cineasta Arnaldo 

Jabor – até então imunes ao cardápio de sátiras do humor nacional. Seus vídeos 

chegaram a ser vistos um milhão de vezes no YouTube.” (RG). 

 

(75) “Chegando ao Rio, ganhou a vida vendendo roupa, lenço e gravata de porta em 

porta na Saara. Como era fluente em francês, árabe e hebraico, passou também a 

traduzir cartas de imigrantes da região. – Tinha muito homem jovem morrendo na 

linha de batalha – lembra seu filho caçula, José Nigri, hoje com 71 anos.” (RG - 1.6.14 

p22). 

 

(76) “Para ‘emplacar’ um santo, a Arquidiocese precisa submeter o candidato a um 

probatório dividido em quatro fases. Na primeira, o delegado episcopal leva um 

pedido formal ao Vaticano, pelo qual espera receber, após alguns meses, o Nihil obstat 

(nada consta). O documento sinaliza que nada no candidato – que passa então a 

atender pelo título de ‘servo de Deus’ – se opõe à fé da Igreja.” (RG, 06.04.2014). 

 

(77) “Sua fada madrinha é a apresentadora Angélica, que, por indicação de uma 

amiga, foi parar no salão de São Paulo. As duas trocaram telefones e combinaram de 
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avisar quem atravessasse primeiro a ponte aérea. Déia recebeu um convite spa do 

Hotel Fasano e veio ao Rio avaliar uma proposta. Ligou para Angélica avisando que 

teria uma brecha, e foi até sua casa. Passou, então, a cruzar o céu e atendê-la em 

domicílio a cada 15 dias.” (RG, 8.2.15). 

 

Os exemplos acima demonstram que a perífrase impõe algumas restrições ao termos 

intervenientes, já que são poucos casos com essa formação. Nesses exemplos, “também” e 

“então”, ora isolados por vírgulas ora sem elas, não interferem no sentido da perífrase, apenas 

destacam um pensamento conclusivo e um acréscimo nas atividades do sujeito.  

Chamou-nos a atenção dois casos encontrados no Corpus do Português, são 

construções referentes ao século XVIII e que apontam para contextos iniciais de mudança, 

conforme Estágio 1 de Heine (2002) e o contexto atípico de Diewald (2006), que indicam 

“pré-condições de gramaticalização”. Destacamos os casos encontrados: 

 

(78) “Procederey, como até aqui, com a minha costumada sinceridade, e animo 

imparcial, como homem, que vive entre Saloyos, e que nem já sabe os nomes ás ruas 

de Lisboa, e mostrarey claramente estas qualidades, quando v.m. vir, que reparo em 

algumas cousas, naõ sey se com fundamento. Passa o Filologo na pag. 3 a fazer a 

devida justiçaa á moderaçaõ, com que R. Elogista responde ao Critico Autor do 

Methodo sobre o ponto dos Elogios Lapidares. Confessa este Ecclesiastico, que estes 

livros são dignos de estimaçaõ, e que abraça, e louva quasi todas as opinioens do 

Critico”. (CP) 

 

(79) “O que desejo he, que a pimenta sirva sómente para pulverizar a iguaria em 

ordem a darlhe melhor sabor, e pico, e naõ para fazer arder a boca, usandose della sem 

economia. Permitto, que se morda, como faz a ovelha, e naõ como o caõ; porque 

mordendosse como este faz, já o chiste perde a sua  graça, e passa a ser petulancia e 

villania, como lemos em alguns Autores, sem que me esqueça de Escaligero, e 

Cardano, dous celebrados inimigos literarios. Passa o erudito filologo nas pag. 7, 8,9 

&c. a tratar das idades da lingua Latina, e do merecimento dos Autores, que nellas 

escreveraõ. Aqui poder se hia reparar naõ pôr a Terencio entre os Escritores mais 

puros da idade de ouro. Naõ disputo este ponto, deixando o reservado para o R. 

Elogista, como taõ grande Latino”. (CP) 
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Observa-se que há nos exemplos (78) e (79) relevante material interveniente, que a 

priori não consideramos passar como verbo auxiliar, mas ainda carregado de movimento 

atribuído ao sujeito, entretanto, em um segundo momento, interpretamos como construções 

próprias de contextos iniciais de mudança, construções diferentes das apresentadas nos 

exemplos (74) a (77), em relação ao material interveniente. 

 

O caso a seguir exemplifica a construção [Vpassar + V2], diferente em relação às 

perífrases estudadas, por não apresentar a preposição “a” típica da construção inceptiva. 

 

(80) “Entretanto, tínhamos uma amiga de nome Adriana, que trabalhava conosco, na 

qual era muito achegada a ele. De modo, que timidamente, ele se aproximou dela e 

disse: “Adriana, cai da barca!” Nisso todos morreram de rir ao saber do motivo do seu 

atraso. Ninguém quis acreditar, a princípio. Mas visto que ele era um cara “relapso”, 

meio “lerdão”, todos passamos achar que era verdade. Imaginem a cena: a barca se 

aproximando para ancorar na estação da Praça XV e um jovem cai dentro d’água. Foi 

mesmo algo engraçado...” (D&G – Nit - Inf. 7). 

 

Pode-se atribuir esse fato à oralidade, que tende ao apagamento dessa preposição, em 

virtude de V2 iniciar-se por “a”, segundo Heine e Kuteva (2007), em relação aos mecanismos 

de gramaticalização a “erosão”, referente à redução fonética, é um processo que está mais 

vinculado à fala.  

Sigiliano (2013) encontra em seus dados construções semelhantes, vejamos: 

 

Ah...custô pra melhorá...o calombo dele, aí eu peguei passá é...óleo de Nossa 
Senhora da Aparecida em cima do cacuruto dele... usava todo dia que dava banho 

nele e foi ini fo ino desapareceu. (IBIAP) 

 

Para Sigiliano (2013, p. 112): 

 

Diferentemente dos outros usos das construções aspectuais com pegar, nesse caso, 

V1fin e V2inf não são intercalados por preposição. O que se observa, portanto, é 

uma tendência ao apagamento da preposição no português falado, fato que, 

juntamente a outros princípios, revela que a construção aspectual apresenta maior 

grau de gramaticalidade. 
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7. 2 ANÁLISE DAS CONSTRUÇÕES PERIFRÁSTICAS 

 

 

A seguir apresentamos os resultados da pesquisa em relação ao sujeito e suas 

correlações com os corpora utilizados: 
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Gráfico 7: Característica do sujeito sintático em correlação com os corpora analisados 
 

Em relação ao sujeito sintático, nossa análise apresenta mais dados para o sujeito 

[+agentivo] [+humano], em termos quantitativos, mas a análise qualitativa, aponta uma 

mudança significativa em relação ao sujeito, destaque para o sujeito Experienciador e para o 

sujeito [-agentivo] [-humano] que são mais compatíveis com o verbo passar mais 

abstratizado, prova da gramaticalização desse verbo e da sua fixação como verbo auxiliar. 

Assim destaca-se que o sujeito Experienciador está mais vinculado à construção [V1 

+a+V2]. A reanálise
38

 é a alteração de uma classe gramatical, tanto quanto a atribuição de 

novas funções sintáticas, motivadas pela mudança das fronteiras entre constituintes. Segundo 

Diewald (2006), o 2º gatilho para a gramaticalização de construções em relação aos contextos 

é o contexto crítico marcado por múltiplas situações de opacidade estrutural e semântica. Esse 

contexto, segundo a autora, o 2º estágio, desaparece no desenvolvimento posterior, que seria 

o 3º estágio: Contexto de isolamento. Esse estágio trata da organização e diferenciação da 

                                                
38 Atualmente o termo está sendo substituído por neoanálise (TRAUGOTT, TROUSDALE, 2013). 
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nova construção, apresenta a consolidação do processo de gramaticalização em curso. Nesta 

fase, o novo significado gramatical é isolado como um significado separado do mais antigo, 

mais lexical, este novo significado não depende mais de uma implicatura conversacional, uma 

vez que o elemento linguístico em gramaticalização tornou-se realmente polissêmico 

(ARENA, 2015). Como estamos lidando com construções de verbo pleno, que passa a ser 

usado como auxiliar, destacamos que o convívio entre o 2º e o 3º estágio pode ficar por muito 

tempo, conforme Hopper (1991) no princípio Camadas.  

Inegável a importância dos contextos, marcando os ambientes propícios de mudança 

linguística. Em relação aos corpora estabelecidos para análise, em todos os séculos e gêneros 

pesquisados, há a presença da construção perifrástica com passar. Esse fato comprova que a 

análise é mesmo linguística, não tem interferência dos corpora, pois o padrão [Vpassar + a + 

V2] é sempre frequente. 

O próximo gráfico apresenta características do sujeito sintático em correlação com o 

tempo verbal da oração. O tempo verbal mais utilizado em nossos corpora foi o pretérito 

perfeito do indicativo, seguido do presente do indicativo. Esses dois tempos estão 

correlacionados ao sujeito [+agentivo] [+humano]. Em relação ao tempo e ao aspecto, 

Castilho (2014) esclarece que é praticamente impossível descrever o tempo verbal sem 

considerar o aspecto ao mesmo tempo. O autor não utiliza as formas temporais unicamente 

para fixar cronologias dos estados de coisa, situando-nos num tempo real, mensurável pelo 

relógio, descrito em termos de: 

 

 - tempo simultâneo ao ato de fala, ou presente, 

 - tempo anterior ao ato de fala, ou passado, 

 - tempo posterior ao ato da fala, ou futuro, e, sim, igualmente, para nos deslocarmos 

livremente pela linha do tempo, de acordo com nossas necessidades expressivas, refugiando-

nos: 

 - num tempo imaginário, que escapa à medição cronológica, ou 

 - num domínio vago, genérico, impreciso, atemporal (CASTILHO, 2014, p. 432). 

 Esse esclarecimento vem ao encontro de nossa interpretação de que tanto o pretérito 

perfeito quanto o presente podem expressar o aspecto inceptivo. 
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Gráfico 8: Característica do sujeito sintático em correlação com o tempo verbal da oração. 

 

No programa estatístico GoldVarb X, utilizado para análise dos dados, quando há um 

elemento apenas, na comparação dos dados, ele vai cobrir todo aquele espaço, isso faz com 

que a representação seja 100%.  

O aspecto imperfectivo tem as seguintes propriedades (CASTILHO, 2002, p.95-96): 

 

1. Apresenta uma predicação dinâmica de sujeito/específico/, na maior parte dos casos. 

2. Essa predicação apresenta fases: a fase inicial corresponde ao imperfectivo inceptivo, 

caso de passar auxiliar. 

3. O imperfectivo é altamente recursivo nas estruturas de fundo das narrativas. 

 

Nossos gráficos comprovam essas três características do aspecto inceptivo. (i) O 

sujeito que predomina na análise é [+agentivo] [+humano]. (ii) As análises demonstram que 

as construções formadas com passar auxiliar marcam o início de uma situação. (iii) O 

pretérito perfeito e o presente do indicativo são os tempos mais frequentes nos dados, o que 

demonstra que essas construções são recorrentes nas estruturas de fundo das narrativas. 

A tabela a seguir apresenta o sujeito em termos quantitativos em relação ao tempo 

verbal. 
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Tabela 5: Resultado dos dados das construções perifrásticas em relação ao Sujeito e ao Tempo verbal 

 

Tempo verbal Dados 

Pretérito Perfeito 58 

Presente 16 

Futuro do Presente 2 

Pretérito mais que Perfeito 1 

Gerúndio 1 

Presente do Subjuntivo 1 

Infinitivo 1 

Total de dados 80 

 

A tabela 5 e o gráfico 8 apresentam o Pretérito Perfeito como o tempo verbal que 

mais aparece nas construções perifrásticas com o verbo passar auxiliar. Para Castilho (2002, 

p. 90), “o problema do estatuto categorial das perífrases levanta a questão da auxiliaridade, ou 

seja, da gramaticalização de um verbo pleno como auxiliar”. Nos estudos de Castilho (2002, 

p. 96), o autor destaca que o “Imperfectivo inceptivo expressa uma duração de que se 

destacam os momentos iniciais”.  

Esse aspecto depende fortemente de construções perifrásticas de infinitivo e gerúndio, 

tendo por V1 principiar (a), começar (a), pôr-se a, pegar a. Destaca que em seus dados como 

V1, o verbo começar predominou em 65% das ocorrências. Em nossa pesquisa também 

encontramos construções com o verbo começar, entretanto nosso interesse era investigar as 

construções com o verbo passar. Seguindo o pensamento de Castilho (2014), as perífrases de 

infinitivo “são cruciais para a expressão do inceptivo”. De acordo com Travaglia (2006, p. 

211) “a perífrase de Passar + a + Infinitivo tem, basicamente, as mesmas possibilidades de 

expressão aspectual que a perífrase “começar + a + infinitivo”, diferindo desta principalmente 

por trazer a implicação de que havia uma situação em realização e houve, está havendo ou 

haverá uma mudança de situação.  

Nesse sentido, a perífrase de passar + a + infinitivo, com V1 no pretérito perfeito, 

não indicaria aspecto inceptivo, isso só ocorreria se houvesse na oração um elemento 

adverbial, indicando o momento em que se passou da realização de uma situação para outra, 

aí haverá aspecto inceptivo para a situação narrada. Para Travaglia (op. cit.) “[o] presente e 

pretérito imperfeito do indicativo e do subjuntivo têm a possibilidade de expressar o 

inceptivo”.   
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8 RESULTADOS DAS CONSTRUÇÕES COM PASSAR 

 

 

Tô passada! 

Tudo passado! 
 

Apresentamos a seguir os resultados das construções analisadas com o verbo passar 

pleno e auxiliar: 

 

PASSAR: PLENO X PERÍFRASE: em correlação com o tipo de sujeito. 

O que se depreende do gráfico a seguir é a comparação entre o tipo de sujeito em 

construções plenas e construções perifrásticas. As construções mais prototípicas estão 

ligadas ao sujeito [+agentivo] [+humano]. As construções transitivas prototípicas 

seguem o padrão de sujeito agentivo e objeto paciente afetado pela ação verbal. Nas 

perífrases ainda é maior a frequência do sujeito [+agentivo] [+humano]. 
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Gráfico 9: Característica do sujeito sintático: plenos x perífrases. 

 

O percentual é muito semelhante para o sujeito [+agentivo][+humano] nas construções 

com passar pleno e nas construções com passar auxiliar. De acordo com Borba (1996, p. 

15), “um predicado preenchido por um elemento que contenha o traço +atividade 
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relacionando-se com um argumento preenchido por um item com o traço +animado vai dar 

um predicado de ação.” Em seguida, observamos o sujeito [-agentivo][-humano] e o sujeito 

experienciador já se destacando como uma variação importante nesta abstratização do sujeito, 

pois é compatível com a abstratização do verbo pleno cooptado a verbo auxiliar. 

A seguir, apresentamos os resultados para os papéis temáticos em correlação com as 

construções com passar pleno e com passar auxiliar. 
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Gráfico 10: Característica semântica dos complementos. 

 

De modo geral, as relações temáticas são estabelecidas entre um verbo e seus 

argumentos. Comparando os complementos entre as construções com passar pleno e passar 

auxiliar, verificamos que nas construções perifrásticas há destaque para os papéis Alvo/Meta 

do verbo principal, papéis compatíveis com propósito. E para as construções com passar 

pleno o destaque fica por conta do locativo, que, de acordo com Cançado (2008), é o papel 

que faz referência ao lugar em que algo está situado ou acontece, não tem propósito. O fato se 

explica pelas restrições de seleção semântica entre o verbo e seus argumentos. Como se 

verifica, o sujeito [+agentivo] [+animado], no Gráfico 8, está em destaque nas construções de 

passar pleno, o argumento locativo está coerente, pois o deslocamento físico predomina, 

conforme o dado (81). Em relação às construções perifrásticas, prevalecem os papéis 
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temáticos Alvo/Meta, papéis representantes da direção para onde o sujeito se movimentou, 

tanto no sentido literal, como no metafórico (CANÇADO, 2008, p. 114). Também 

prevalecendo um sujeito [+agentivo] [+humano], de acordo com o Gráfico 8, conforme o 

dado (82). 

Vejamos: 

 

(81) “[...] bem... eu me lembro um dia que eu estava... tava/ assim que eu entrei na 

escola... eu conheci::/ quando eu cheguei na escola... tinha um::/ só tinha um 

lugarzinho lá na frente... eu comecei a sentar naquele lugar... toda vez sentava naquele 

lugar... aí eu reparava que sempre uma menininha passava lá pra trás quieta... não 

falava com ninguém... aí um belo dia...quando... quando eu cheguei na sala... meu 

lugar estava ocupado... tinha um lugarzinho do lado dela... aí eu cheguei... sentei do 

lado dela... pedi licença... sentei lá do lado dela... começamos a conversar... aí eu 

percebi que ela estava meia triste... aí comecei a perguntar... o que que estava... (D&G 

– Nit - Inf.13). 

 

(82) “aí eu... eu fumava... eu bebia... saía de noite... brigava... chegava em casa... 

brigava com os meus irmãos... agora eu passei a viver nessa outra vida de:: 

religião... ser crente... como o pessoal fala... ser crente... eu melhorei... graças a 

Deus... parei de fumar... parei de beber... e melhorou completamente a minha vida...”  

(D&G – RJ2 - Inf. 74). 

 

A seguir apresentamos os resultados das análises correspondentes às Instanciações de 

passar ao longo dos séculos: Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Instanciações de passar ao longo dos séculos. 

 

 

Tabela 6: Percentual das Instanciações de passar ao longo dos séculos 

 

 

A análise dos dados demonstra o aumento de frequência nas construções de passar em 

perífrase ao longo dos séculos. No século XVIII a diferença é muito significativa, porque 

passar pleno se destaca de passar auxiliar, em razão de um uso mais concreto, mais físico, 

com sujeito [+agentivo][+humano], à medida que aumenta a frequência da perífrase, observa-

se uma pequena diminuição em relação às construções com passar pleno. No século XXI 

pode-se considerar uma fixação dessa construção [(S) Vpassar + a + V2]. 

Acompanhando o Gráfico, percebe-se a produtividade das construções perifrásticas, 

justificada em parte pela polissemia de passar, e em parte pelo caráter de passar ser um 

verbo leve, mais econômico em relação aos verbos começar, principiar e iniciar. Seu uso é 

facilmente acessado dentro do esquema [(S) V1 + a + V2], tornando coerente este aumento no 

século XXI. De acordo com Heine (2002), o estágio inicial está mais condizente com as 

construções dos séculos XVIII e XIX, em relação à mudança das construções com passar. O 

contexto ponte, também chamado de contexto de transição, está favorável no século XX, com 
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o aumento gradativo das construções. No século XXI há uma expansão desses usos, refletindo 

melhor o contexto de mudança, seguido da convencionalização da construção.  

Nas análises anteriores, verificou-se que o tempo verbal que mais se adéqua nesse 

padrão construcional é o pretérito perfeito e o sujeito experienciador está mais vinculado a 

essa construção. As construções com passar lexical são mais concretas, bem representativas 

quando observamos o caráter polissêmico do verbo. Como já destacamos, o esquema de 

movimento está presente em todos os casos, para Heine (1993), o movimento assemelha-se a 

um processo básico da experiência humana. Defendemos a ideia de que mesmo quando o 

sujeito é estático, o verbo mantém em outro nível a ideia base de movimento, principalmente 

em relação ao tempo. Vejamos: 

 

(83) “Recebi mais uma carta tua a o dia 28 que muito me alegrou a Ismenia foi buscar 

de manha cedo por que eu tinha certeza que tinha carta tua eu fiquei muito contente de 

saber que você almocou em minha casa no Domingo e que foste a missa na Penha com 

o Zezinho e que foste na Quinta da Boavista com Antoninho e o Dalves e foste ao 

cinema que dizer que passaste um Domingo bem graças a Deus, eu você já sabes como 

eu passei muito resfriada e sozinha a qui feis um Domingo muito frio e choveu um 

pouquinho...” (PHPB). 

 

Esse exemplo pode ser parafraseável por outras construções:  

 

Eu fiquei muito resfriada. 

Eu estive muito resfriada. 

 

As construções são predicativas, pois denotam um estado momentâneo e o verbo 

passar pode ser substituído por verbos de ligação mais prototípicos como estar e ficar. Porém 

o semantema de passar é diferente, ainda que analisado como verbo de ligação, ele guarda a 

ideia base de movimento temporal em sua essência, como se segue: 

 

“... eu passei (por um determinado tempo) muito resfriada...”. 

 

Para Croft & Cruse (2004, p. 194), “a metáfora é o resultado de um processo especial 

para se chegar ou construir um significado”. Lakoff e Johnson (2002) chamam a atenção para 

o fato de muitos acharem que a metáfora é um recurso linguístico composto por 
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características poéticas, esta caracterização não é obrigatória. Nesse sentido, a metáfora tem 

base em experiências humanas, além da linguagem, o pensamento e a ação também a 

envolvem. Para Lakoff, os mapeamentos metafóricos são regidos pelo Princípio da 

Invariância, de sorte que tais mapeamentos preservam a topologia cognitiva, correspondente à 

estrutura do esquema imagético, do domínio fonte de modo consistente com a estrutura 

inerente do domínio alvo. Com relação à noção de tempo, destacamos que “Tempo é 

espaço”
39

: no exemplo (83), na construção “passei muito resfriada” está inferida uma relação 

forte entre o espaço e o tempo, no qual o sujeito esteve resfriado. Há um percurso metafórico 

percorrido nesse período, em que se esteve doente. 

Trazendo os dados elencados e analisados dentro dos subesquemas de movimento para 

a visão construcional, nos moldes de Traugott (2012)
40

, inferimos que a mudança de uma 

construção lexical para uma construção perifrástica é gradual, micropasso por micropasso, a 

construcionalização pode incorporar noções tanto de gradualidade (diacrônica) como de 

gradiência (o resultado sincrônico da gradualidade). A mudança começa com microinovações 

no nível do token (construto) ou expressão token, entretanto só pode ser considerada mudança 

quando a inovação se espalha para outros falantes e é convencionalizada como 

microconstrução. 

 

 

8.1 GRAMATICALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES COM O VERBO PASSAR 

 

 

Os subesquemas estudados foram organizados levando em consideração para análise 

os casos mais prototípicos das construções com passar, daí estenderam-se para os casos mais 

periféricos. Ressaltamos que embora estejamos olhando para toda a construção, o fato do 

verbo passar migrar de verbo pleno para verbo funcional e ainda para verbo auxiliar, com 

certeza muda a construção em que figura ou como pleno ou como auxiliar. Segundo Castilho 

(2014, p. 397), a escala de gramaticalização de verbos tende a ocorrer nesse sentido, embora 

não haja obrigatoriedade de que seja assim. 

                                                
39

 A metáfora conceptual que motiva esta metáfora linguística é TEMPO É UM OBJETO EM MOVIMENTO. 
40 TRAUGOTT, E. C. Na direção de um conjunto coerente de Construcionalização Gramatical. Projeto para um 

volume de gramática de construção histórica editado por Elena Smirnova, Jóhanna Barodal, Spike Gildea, 

and Lotte Sommerer. Março, 2012. 
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Verbo pleno > verbo funcional > verbo auxiliar 

 

Para Castilho (op. cit.), “Esta escala representa uma generalização sobre as alterações 

sofridas pelos verbos. Ela não indica sequência obrigatória de pontos num percurso”. Esse 

fato também está em Croft (2001), quando apresenta seu quadro de mudança, envolvendo a 

interação entre todos os elementos e em todas as direções pelo elo de correspondência. 

Unindo nossas análises às construções, segundo Borba (1996), em relação à valência de 

passar, temos: 

 

 

Figura 2: Correlação dos subesquemas 

 

Segundo Bybee (2016, p. 188-189), temos reanálise ou a criação de uma nova 

categoria: 

 

Essas mudanças graduais têm o efeito de criar novas categorias gramaticais ou 

novos membros de categorias e o que poderia ser visto como novas “regras” ou 

convenções da gramática. A criação de novas estruturas gramaticais é 

frequentemente chamada de “reanálise”. 

 

Nesse sentido, destacamos os exemplos abaixo: 

 

(84) “... aí um dia... por um acaso... assim... depois de... sei lá... de uns dois meses... 

ele passou em frente à delegacia... e viu o carro dele... aí entrou na delegacia e 

perguntou “ah... e aí?” (D&G – RJ – Inf. 6). 

 

(85) “... tipo... meu pai... estava numa crise enorme aí... tipo... com o plano... que 

seguraram tudo... ele era da construção civil... e acabaram com a construção civil 

praticamente... né? e ::... acabou o financiamento... acabou tudo... tipo... dinheiro... né? 
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estava difícil... e ele passou uma... uma crise danada aí... muita gente falindo... muita 

gente fechando...” (D&G – RJ – Inf. 7) 

  

(86) “O convite de Eduardo Paes para que a Casa do Pontal se instalasse na Gamboa, 

em 2011, ainda era esperança do museu – que na época encomendou um projeto de 

arquitetura. Procurado pelo Globo, o prefeito informou, por meio de sua assessoria, 

que ‘continua com a intenção de passar o acervo do museu para o Porto, mas que 

agora isso não é possível porque os galpões estão sendo usados pela Vila Olímpica’”. 

(RG – 18.5.14, p. 22). 

 

Os exemplos ocorridos em (84), (85) e (86) são os mais recorrentes em nossos 

corpora, já os eventos (87) e (88) apresentam baixa ocorrência e expressam um uso mais 

funcional.  

 

 

Figura 3: Microconstruções com passar mais funcional 

 

(87) Em 2010, após passar férias em Aruba, Adnet resolveu aprender papiamento. 

Mistura de português, espanhol, inglês e holandês, a língua (que origina do verbo 

“papear”) é falada por 300 mil pessoas – um vigésimo da população da capital 

fluminense. “- É a única língua caribenha que não copia o colonizador – ele elogia”. 

(RG - 18.5.14, p. 36). 

 

(88) “Não começo por perguntar- | lhe noticia de sua saude, porque pela ultima que me 

| escreveo fiquei sabendo que está rijo como um cerne, | fresco como uma alface, e 

alegre como um medico em |  tempo de epidemia. Tambem pudera não ser assim. | O 

compadre passa um vidão, mora no meio da abun- | dancia, sente o aroma das flores, 

e das arvores, bebe | boa e cristalina agua (Não repare, poetissimo compa- | dre), neste 

estylo que é muito geral nesta cidade). || (PHPB). 
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Em (89), o verbo passar é uma construção do subesquema aspectual, que por sua vez, 

está ligado ao esquema mais genérico de verbos auxiliares: [(SN) V1fin + a + V2inf]. Heine 

(1993) defende que os auxiliares advêm de expressões concretas que passam a apontar para 

conteúdos gramaticais em geral relacionados a tempo, aspecto e modo. 

 

(89) “...teve uma época/ porque eu não vou ficar lembrando a história “plante que o 

João garante...” aquilo também... acabou com muitas pessoas... depois veio esse Collor 

agora... o último... detonou... essa empresa aqui que é onde é que eu... faço estágio... 

era... Portobrás... vou te dar um exemplo... era Portobrás... tá? O Collor extinguiu... 

entendeu? Extinguiu... aí passou a se chamar Portos... quer dizer... foram vários 

funcionários embora... pessoas boas... entendeu?” (D&G – RJ – Inf. 4) 

 

A forma perifrástica marca o início de um novo nome para a empresa Portobrás. Um 

sujeito [-agentivo] [-animado] recebendo um atributo, caracterizando uma construção de 

sentido predicativa. 

 

 

8.2 UMA REDE CONSTRUCIONAL 

 

 

Diante do exposto nas análises, pôde-se estabelecer uma rede construcional para as 

construções com o verbo passar, nucleada pela construção plena. Utilizamos o termo 

microconstrução, para representar os types empiricamente comprovados nas análises. 

Nessa rede construcional partimos do verbo de movimento, que faz parte de um 

esquema mais abstrato e mais geral. O verbo passar faz parte desse esquema de verbo de 

movimento. As construções nucleadas por passar pleno, em um processo natural de 

expansão, vão ampliando seus types e consequentemente seus tokens pelo uso de seus 

constructos. Nesse sentido, pela análise dos dados, através dos subesquemas estabelecidos, 

acompanhamos as mudanças ocorridas nos movimentos do verbo passar. Assim 

comprovamos os movimentos físicos, acompanhando as relações do Sujeito com o Ponto de 

Referência. Analisamos os movimentos não físicos do Sujeito, como os movimentos 

psicológicos e os movimentos no tempo, em um sentido mais abstrato desse movimento. 
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Verificamos em nossos dados o verbo passar em uso mais funcional, como verbo de ligação, 

como verbo suporte, evidenciando um sujeito experienciador e um movimento ligado ao 

percurso no tempo. As análises demonstraram que o verbo passar como auxiliar sofre o 

processo de gramaticalização, deixando de selecionar argumentos e funcionando como 

marcador de aspecto inceptivo, expressando a mudança de sua construção. O esquema a 

seguir não fecha as movimentações do verbo passar, o objetivo é apresentar o resultado dos 

dados analisados e interpretados. 
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Figura 4 – Esquema Geral para as construções com passar. 
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8.3 QUADROS DAS MICROCONSTRUÇÕES DE PASSAR 

 

 

Quadro 30: Microconstruções de passar pleno 
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Quadro 31: Estático 

 

 

 

Quadro 32: Microconstruções com passar auxiliar 

 

Verbo auxiliar - microconstruções 

Subesquema único 

“...então ela passou a ter medo, ...” 

“... eu e minha irmã passamos a frequentar igreja...”  

“... aí ele passou a frequentar a minha casa...” 

“... passamos a frequentar a igreja católica...” 

“... esse rapaz passou a frequentar minha casa...” 

“... passei a gostar dele...” 

“... e passo a lavar as rodas...” 

“... aí passou a se chamar Portos...” 

“... nós passamos a conversar num dia qualquer...” 

“... a pessoa passa a se conhecer mais...” 

“... eu passei a... conhecer mais, ...” 

“... agora eu passei a viver nessa outra vida...” 

“... eu passei a pensar mais na minha vida...” 

“... você passa a não confiar mais...” 

“... passou a trabalhar com a confecção de letreiros...” 

“... passei a decorar os cartazes...” 

“O dono da loja passou a me dar os trabalhos...” 

“... passou a fazer cartazes...” 

“Passou, então, a cruzar o céu...” 

“... passara a comandar o negócio...” 

“Passou a vender cereais...” 

“... Baixo Bebê passou a ter a companhia das barracas..” 

“... agricultores passaram a investir em um café...” 

“... ele passou a fornecer grãos...” 

“..., e passando a nomear os membros.” 

“... passou a convidar mais pessoas, ...” 

“... amadas regras, que passo a responder.” 

“..., tão bem me passo crêr pertencendo à sua opinião...” 

“... o motorista ... passa a ser apenas mais um...” 

“... clube campestre passou a ser country clube...” 

“... o nosso popular “bicha” passou a ser gay.” 

“... os alunos... passem a ter melhor instrução...” 

“Passar a dizer o contrario...” 

“... as classes sociaes passaram a soffrer os effeitos...” 

“... passa a tocar brevemente as causas da corrupção...” 

“... suponho que se passou a Almada a buscar ...” 

“..já o chiste perde a sua graça, e passa a ser petulância.” 

“...  passo a tornar eficaz o filtro...” 

“...passarei a responder à carta de Vossa Mercê...” 

“Todos passaram a copiar o JB.” 

“... mas a função passou a ser restrita aos auditores...” 

“... e passou a habitar a lista de autores...” 
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8.4 FECHAMENTO COM CROFT (2001) 

 

 

A partir dos tokens das microconstruções analisadas em nossos corpora, chegamos aos 

resultados que se seguem, principalmente, em relação ao deslizamento de passar pleno para 

passar auxiliar, com base em Croft (2001): 

 

Quanto à forma: 

 

a. Propriedades Sintáticas: 

Em nossos dados o verbo passar forma construções plenas e perifrásticas. A 

ordem sintática que prevalece é [S V Obl]. Como verbo pleno, exerce a função de 

predicador e seleciona seus argumentos. Como verbo auxiliar, perde a capacidade 

de predicar e carrega as categorias de tempo e aspecto. As construções plenas 

podem selecionar até quatro argumentos, em processo de expansão sintática. 

 

b. Propriedades Morfológicas: 

Passar em construções perifrásticas perde traços de verbo pleno, vindo sempre 

associado a outro verbo chamado principal, normalmente, como apontam os 

dados, no infinitivo ou gerúndio. Há restrição no uso da preposição, cabendo 

nessa configuração somente a preposição “a”, que indica direção. Passa a formar 

com o verbo predicador uma só categoria gramatical. 

 

c. Propriedades Fonológicas: 

Uma constatação em nossa análise é a propriedade de passar se alinhar 

perfeitamente com construções preposicionadas, esse caso se deve ao fato de 

passar ser um verbo genuinamente de movimento, ligando-se a preposições mais 

gramaticalizadas, constituindo um grupo de força. Quanto mais entrincheirada é a 

construção mais força tem no meio em que é produtiva. Há dois casos no corpus 

D&G, nos quais o grupo de força é maior pela ausência da  preposição “a”: “... 

passa achar...”  e “... passa andando...” Fonologicamente analisando, o fato do 

auxiliar terminar com “a” e o principal iniciar com “a”, pode ser representativo de 

uma crase. Mas há poucos dados para que isso seja taxativo.  
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Quanto ao sentido: 

 

a. Propriedades Semânticas: 

Como verbo auxiliar, passar sofre uma mudança semântica, passando a marcar 

aspecto inceptivo. O sistema de transitividade é a base oracional da organização 

semântica da experiência, nesse sentido, o verbo passar pode selecionar   

argumentos, tendo expressiva produtividade como verbo transitivo predicador. As 

construções com passar predicador estão ligadas à rede temática que compõem 

seus argumentos e nas construções com passar auxiliar este não mais seleciona 

argumentos, mas sofre as flexões de tempo, número e pessoa. 

 

b. Propriedades Pragmáticas: 

Pelo processo de analogia, as construções com passar auxiliar, por meio de 

reprodução de padrões já existentes em uma rede construcional e pelos slots ali 

existentes vai aumentando sua produtividade e consequentemente sua 

esquematicidade. As metáforas conceptuais, produzidas pelos falantes/ouvintes 

são responsáveis em parte por essa recategorização de verbo pleno para verbo 

auxiliar, ocorrendo a mudança funcional desse verbo e a fixação da nova função. 

 

c. Propriedades Discursivo-funcionais: 

A consideração do contexto dos casos analisados é fundamental, conforme se 

pode depreender do quadro “Instanciações de passar ao longo dos séculos (p. 

156), há predominância de construções com passar lexical no século XVIII num 

percentual de 93,2%, em relação às construções perifrásticas (6,8%), na análise 

das ocorrências em sequências narrativas de Cartas particulares. O gênero foi 

selecionado em virtude de representar, em nosso entendimento, interessante meio 

de comunicação pessoal, e comum nesse século. No século XIX ocorre uma 

expansão da construção perifrástica para contextos em que a unidade começa a ser 

mais usada. Ainda analisando o quadro em destaque, o século XX denota o espaço 

ideal para o aumento mais significativo para as construções perifrásticas, é o 

contexto que apresenta o real gatilho do processo de gramaticalização. No século 

XXI, distinguimos o contexto de isolamento, pois apresenta a consolidação do 

processo de gramaticalização. Embora Diewald defenda o desaparecimento do 
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estágio dois com o desenvolvimento do contexto de isolamento. Isso não ocorre 

com o verbo passar cujas formas plena e perifrástica convivem num sistema de 

Camadas, conforme Hopper (1991).  

 

 

8.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 

O tempo passa. 
 

Volta às roupas passadas 

E as passa para o seu lugar. 

 

A Tese, que hora se apresenta em seu término, desenvolveu-se a partir das questões 

sobre as construções formadas com o verbo passar em seu uso pleno e em seu uso como 

auxiliar em perífrase aspectual inceptiva. Verificou-se o processo de gramaticalização como 

um dos meios para se explicar fenômenos em mudança linguística. Verificou-se que o aspecto 

não resulta apenas de um processo morfológico, mas também de um processo léxico-

semântico, e está relacionado, no caso de passar, à fase inicial. A categoria é indicada por 

meio de um processo semântico-sintático. Como auxiliar, passar vem seguido da preposição 

“a” e de um verbo em uma forma nominal. O verbo passar pode ser parafraseável como 

auxiliar por começar, principiar e iniciar, considerados inceptivos prototípicos. Foram 

estabelecidos três subesquemas gerais para as construções com passar pleno, lexical, de 

forma a abrigar o maior número de eventos encontrados nos corpora estabelecidos. Os casos 

que não se encaixaram nesses subesquemas foram analisados como periféricos dentro de uma 

escala de construção. O padrão construcional para passar auxiliar está ligado ao Esquema 

[(SN) V1passar + a + V2inf]. O verbo passar em seu sentido pleno não apresenta noção de 

início de processo, mas assume essa noção como verbo auxiliar. 

A pesquisa revela que o verbo passar mantém seu status de verbo de movimento. O 

seu uso em construções perifrásticas associa-se à preposição “a” que semanticamente indica 

deslocamento. Enquanto verbo pleno pode associar-se a diferentes preposições, ligadas ao 

movimento. Segundo Traugott (2012), a ordem das micromudanças anteriores à 

construcionalização não é importante, embora elas possam ser relevantes para instâncias 

particulares de mudança. No gráfico “Instanciações de passar pleno vs. passar auxiliar, pode-
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se observar no século XVIII a distância entre os usos de passar, pode-se atribuir que estes 

usos estão mais presos aos contextos iniciais (HEINE, 2002; DIEWALD, 2006), mas que 

propiciaram no século XIX contextos ponte e atípico. Os contextos de mudança contemplam 

o século XX e no século XXI a convencionalização da construção pelo aumento da 

frequência. Pode-se depreender da investigação que o uso repetido de passar na rede de 

movimento o levou a uma expansão semântica, que seria um uso em contextos onde o 

movimento era pouco provável ou desnecessário (expansão host-class). Nesse sentido, as 

construções com passar auxiliar foram se encaixando em uma construção já existente 

[Aux.][V2], que já possuía vários membros; [começar] [principiar] [iniciar] entre outros não 

prototípicos como [desandar] [pegar] [romper] (SIGILIANO, 2013).  

A Construção Aspectual Inceptiva caracteriza-se, como demonstrado nas análises, pela 

presença da preposição a. Essa preposição vem ligada a verbos que indicam noção de 

movimento direcionado ou mesmo iniciando locativos ou antecedendo beneficiário. Nesse 

sentido, a preposição a reforça a noção de movimento, ancorada na noção metafórica de que 

ações são movimento para um destino. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A língua está se movimentando como tudo no universo se movimenta. Esse 

mecanismo vivo se modifica e esta mudança está ligada às gerações que vêm e que passam, 

contribuindo com suas novidades. As mudanças linguísticas são graduais e ocorrem passo a 

passo, devendo o pesquisador investigar esse vastíssimo campo de trabalho e de descobertas. 

Desenvolveu-se, nessa tese, com o objetivo de investigar as construções formadas com 

o verbo passar, a análise de seus usos em construções como verbo pleno e como verbo 

auxiliar. Foram levantados os dados para investigação em diferentes corpora, contemplando, 

em perspectiva diacrônica, os séculos XVIII, XIX, XX e XXI, para que fossem acompanhadas 

as mudanças no emprego desse verbo polissêmico.  

Utilizamos, como base teórica, a vertente mais atual do Funcionalismo Linguístico 

com os aportes da Linguística Cognitiva, apresentados no capítulo 1. Aplicamos a análise dos 

dados aos contextos de gramaticalização de Heine e Kuteva (2002), comparando aos 

contextos de Diewald (2006). Ampliamos a análise dos dados para a proposta de pareamento 

forma x sentido de Croft (2001). Foram aplicados, no capítulo 2, os estudos de Castilho, 

Travaglia, Borba entre outros estudiosos nas questões relativas ao verbo em linhas gerais, 

como tempo, transitividade e movimento. No capítulo 3, aprofundamos a pesquisa em relação 

ao verbo passar, como a categorização, seus complementos e locativos, os papéis temáticos e 

as preposições. Tratamos, no capítulo 4, das Perífrases Verbais. Investigamos as questões 

referidas ao aspecto através de uma visão ampla dos pesquisadores estudados. Reconhecemos 

passar auxiliar como marcador de aspecto inceptivo. No capítulo 5, traçamos a metodologia 

de trabalho. Após a escolha dos gêneros textuais de sequência narrativa e da seleção dos casos 

a serem investigados, os corpora foram definidos. As construções levantadas nos corpora 

tiveram por base de análise critérios morfossintáticos e semânticos, onde procurou-se detectar 

as motivações para o emprego do verbo passar como verbo de aspecto inceptivo, que, em seu 

sentido pleno, não denota noção de início de processo. Os dados foram levantados em 

corpora de fala e de escrita, o que permitiu uma análise sincrônica e diacrônica dos mesmos. 

Os corpora foram constituídos com amostras dos corpora D&G e PHPB e Corpus do 

Português, Revista O Globo de Domingo, Programa Roda Viva e alguns exemplos do 

cotidiano. 
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O capítulo 6 foi dedicado à análise dos dados. Foram estabelecidos três subesquemas 

para atender aos padrões de construções com passar pleno. Nossa linha condutora de 

movimento seguiu o esquema semântico geral: O ____ P _____ M. O primeiro subesquema 

objetivou acompanhar os casos que apresentaram deslocamento físico do sujeito. O segundo 

procurou mostrar a afetação do objeto e o movimento fictício do sujeito. O terceiro 

acompanhou o movimento do objeto em direção a um contêiner, representando uma extensão 

do movimento. 

As construções com passar pleno ocorrem em maior número, em parte pela 

multiplicidade de sentidos que esse verbo pode expressar, em parte por muitas de suas 

microconstruções já se apresentarem no inventário como expressões cristalizadas, às quais 

não foram exploradas, apenas aquelas que apareceram nos corpora. As construções com 

passar pleno têm maior frequência com sujeito [+agentivo] [+animado], denotando mudança 

física, deslocamento de uma origem a uma meta, movimento com propósito. A preposição 

mais requisitada com passar lexical é “por”, que traz em si a noção de movimento em um 

percurso, muito compatível com a movimentação intrínsica de passar. Outras preposições são 

requisitadas por esse verbo enquanto pleno, no entanto, somente a preposição “a” foi 

encontrada nas construções perifrásticas com passar. 

Todos os casos que fugiram a esses subesquemas foram analisados conforme o sistema 

de categorização aplicado às construções, que prevê os usos mais prototípicos e os usos mais 

periféricos, que são aqueles que se afastam dos primeiros, embora compartilhem os mesmos 

subesquemas sintáticos. Através desses subesquemas, estabelecemos uma rede construcional 

para as microcronstruções analisadas. 

Na posição de auxiliar, as estatísticas e os estudos mostram que o verbo passar 

requisita a preposição “a” por esta manter em seu status a noção de direção, movimento, 

somando-se à aktionsart do verbo. Portanto, o uso não é aleatório, é motivado pelas relações 

icônicas presentes nas construções. Fez-se necessária a investigação das construções que, 

apesar de um número reduzido, apresentaram o verbo passar como verbo de ligação e como 

verbo suporte, apontando a gramaticalização das construções de movimento físico para 

movimento no tempo. O processo de gramaticalização das construções com passar está 

diretamente ligado ao tempo, conforme atestam os dados e o sujeito das construções que 

também se tornam mais abstratos nesse processo. 

O subesquema, no qual o verbo passar se encaixa como auxiliar da construção 

inceptiva [(S) V1 + a + V2], permite que, por analogia, outros verbos além dos canônicos 

possam preencher os slots de auxiliaridade, ampliando a rede de construções de seus usos. 
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Esses usos são motivados pela frequência e pela multifuncionalidade do verbo passar, 

conforme revelam os dados, apresentados e analisados no capítulo 7.  

 As construções perifrásticas detêm certo grau de fixidez, pois foram encontrados sete 

casos com elementos intervenientes dentre os oitenta casos. Esse fato demonstra a perda de 

composicionalidade das construções analisadas. O tempo verbal mais frequente é o pretérito 

perfeito, seguido pelo presente do indicativo. 

O capítulo 8 apresenta os resultados das construções com passar. Em relação ao  

sujeito, o de maior frequência é o [+agentivo] [+humano], seguido do [-agentivo][-humano] e 

o Experienciador. Esse resultado demonstra uma gradiência no emprego de passar, num 

processo de gramaticalização de suas construções. Em relação à semântica dos complementos 

de passar, há maior destaque para os papéis de alvo e meta, seguido de locativo, logo após, o 

motivo da experiência que é compatível com o sujeito experienciador. Essa é a prova cabal 

da mudança gramatical ocorrida com o verbo passar. 

No que tange às instanciações de passar ao longo dos séculos, verifica-se a distância 

entre os dois fatores de análise no século XVIII e uma maior aproximação dos dois usos no 

século XXI, conforme o Gráfico 11.  

Procurou-se através das análises das construções com passar reconhecer as mudanças 

ocorridas dentro da proposta de Croft (2001), resultado apresentado no capítulo 8.  

Ao finalizar nossa tese, que investigou as mudanças ocorridas com o verbo passar, 

assumimos que deslocamos nossa visão de gramaticalização do item para a gramaticalização 

da construção, entendendo esse fato como importante fator na análise de mudança linguística. 

Pode-se dizer que as construções perifrásticas com passar auxiliar estão em franco processo 

de rotinização, crescendo em direção a um efetivo caso de construcionalização. De acordo 

com Traugott (2012), mudanças construcionais podem preceder ou acompanhar 

construcionalização. 

 Conforme Rosário (2015, p. 45), “assim, atualmente é mais acertado considerarmos a 

gramaticalização um fenômeno sintático, discursivo-pragmático, que deve ser estudado do 

ponto de vista de modelos fluidos de língua (ver TRAUGOTT, HEINE, 1991, p. 1)”. Essa 

perspectiva está no bojo do que denominamos “gramaticalização de construções”. 

Para Martelotta (2010), um dos principais aspectos da noção de construção é o caráter 

pragmático-discursivo dessa unidade linguística:  

 

a noção de construção tem implicações tanto no nível do sentido [...] quanto no nível 

da forma. Esse caráter eminentemente contextual da noção de construção é 
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fundamental para que possamos dar conta dos movimentos de mudança que 

caracterizam os elementos linguísticos. 

 

Pode-se dizer que a presente tese contribui com as investigações no campo da 

gramaticalização de construções verbais que apresentam, ao longo do tempo e pelo aumento 

de frequência (BYBEE, 2010), a mudança linguística de suas construções. 
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ENDEREÇOS ELETRÔNICOS E PERFIS DOS CORPORA ONLINE PESQUISADOS 

 

 

Corpus do Português (CP): Banco de dados que conta com mais de 45 milhões de palavras, 

de quase 57 mil textos em português brasileiro e europeu, os quais variam do século XIV ao 

XX. 

Disponível em: <http://www.corpusdoportugues.org/>. 

Utilizamos somente as cartas particulares do século XVIII que apresentaram o verbo em 

estudo. 

 

Corpus Discurso e Gramática - a língua falada e escrita (D&G), referentes às cidades do 

Rio de Janeiro, Rio Grande, Juiz de Fora, Natal e Niterói. 

Disponível em: <http://www.discursoegramatica.letras.ufrj.br/>. 

Utilizamos o registros das cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 

 

Corpus Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB): CORPORA 

IMPRESSOS - Séculos XVIII, XIX e XX. 

Disponível em: <https://sites.google.com/site/corporaphpb/home/corpora-impressos> e 

<https://sites.google.com/site/corporaphpb/> 

Utilizamos as cartas de leitor, familiares e particulares. 

 

Programa Roda Viva: Talkshow com transmissão ao vivo de entrevistas, depois 

disponibilizadas  virtualmente. 

Disponível em: <http://www.rodaviva.fapesp.br/> e  

<http://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/>. 
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