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RESUMO 

 

 Este trabalho consiste num estudo em tempo real de longa duração que focaliza a 

trajetória da construção causal por causa de em português, durante o período 

compreendido entre os séculos XIII e XXI. Nosso objetivo central é depreender as 

mudanças sofridas por este sintagma preposicional, já presente nos estágios mais 

remotos do português. Para tanto, selecionamos uma amostra de textos representativos 

de cada período da história do português, a saber: período arcaico, período clássico e 

período moderno. Esses textos foram extraídos de três corpora distintos: o Corpus 

Informatizado do Português Medieval, o Corpus Histórico do Português Tycho Brahe e 

a Amostra do Discurso Jornalístico organizada pelo PEUL. Buscamos analisar as 

diversas propriedades morfossintáticas, semânticas, pragmáticas e discursivo-textuais da 

construção por causa de em cada sincronia, de modo a verificar possíveis mudanças 

construcionais. Este estudo se fundamenta no aporte teórico-metodológico da 

Linguística Centrada no Uso considerando, mais especificamente, os pressupostos da 

atual abordagem construcional da gramaticalização (BYBEE, 2010; GISBORNE & 

PATTEN, 2011). Nesta perspectiva, a emergência e o desenvolvimento de construções 

nas línguas se devem à atuação de processos cognitivos de domínio geral, tais como 

categorização, encadeamento e analogia. Em consonância com essa abordagem, 

partimos da hipótese segundo a qual uma construção se gramaticaliza a partir do 

aumento de frequência de uma instância específica de um padrão estrutural existente. 

Com o aumento de frequência, esta instância pode vir a se tornar um chunk e então um 

exemplar da categoria a que pertence. A partir da análise dos dados, observamos que a 

construção por causa de configura uma instância específica do padrão construcional 

representado pela estrutura POR + SN + DE + X, que semanticamente expressa a causa 

de um estado de coisas descrito na oração. Verificamos que o desenvolvimento 

diacrônico de por causa de é acompanhado de especialização no domínio da 

causalidade, bem como fixação de algumas propriedades formais. Além disso, também 

identificamos a ampliação de algumas propriedades da oração, indicando um processo 

de gramaticalização por expansão contextual, tal como propõe Himmelmann (2004).  

 

Palavras-chave: construção causal, gramaticalização, diacronia. 

 

 



ABSTRACT 

 

 This is a real-time long-term study that focuses on the trajectory of causal 

construction por causa de in Portuguese, during the period between the 13th and 21st 

centuries. Our main objective is to infer the changes undergone by this prepositional 

phrase, which was already present in the archaic period of Portuguese. To this end, we 

have selected a sample of representative texts of each period in the history of 

Portuguese, namely: archaic period, classical period and modern period. These texts are 

taken from three different corpora: the Computerised Corpus of Medieval Portuguese, 

the Tycho Brahe Corpus of Historical Portuguese and the Sample of Journalistic 

Speech developed at PEUL. We sought to analyze the various morphosyntactic, 

semantic, pragmatic and discursive properties of por causa de construction in each 

synchrony in order to identify possible constructional changes. This study is based on 

the theoretical and methodological support of the Usage-Based Linguistics, considering, 

in particular, the assumptions of the current constructional approach to 

grammaticalization (BYBEE, 2010; GISBORNE & PATTEN, 2011). From this 

perspective, the emergence and development of constructions in languages are due to 

the actions of domain-general cognitive processes, such as categorization, chunking and 

analogy. Consistent with this approach, we assume that a construction grammaticalizes 

from the increased frequency of a specific instance of an existing structural pattern. 

With an increased frequency, this instance may become a chunk and then an exemplar 

of the category it belongs to. From the data analysis, we observed that por causa de 

construction is a specific instance of the constructional pattern represented by the 

structure POR + SN + DE + X, which semantically indicates the cause of a condition of 

things expressed in the clause. We could see that the diachronic development of por 

causa de construction shows specialization in the domain of causality as well as fixation 

of some formal properties. Furthermore, we could verify expansion in some properties 

of the clause, indicating a process of grammaticalization as contextual expansion, as 

advocated by Himmelmann (2004).  

 

Keywords: causal construction, grammaticalization, diachrony.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Muitos trabalhos têm evidenciado que a emergência e o desenvolvimento de 

construções gramaticais nas línguas resultam de processos de gramaticalização, 

motivados por mecanismos cognitivos de domínio geral (cf. BYBEE, 2003, 2010).

 No que tange mais especificamente à gramaticalização de conectores causais, 

diversos estudos já apontaram as mudanças construcionais por que passam essas 

construções ao longo de sua evolução na língua. Os trabalhos de Paiva (2001), Paiva & 

Braga (2006) e Amorim (2011, 2012), por exemplo, já demonstraram que a emergência 

da locução conjuntiva por causa (de) que no português contemporâneo falado se deve 

ao deslocamento funcional do SPrep causal por causa de. As autoras explicam que essa 

gramaticalização foi possível devido às propriedades que o SPrep compartilha com as 

orações causais introduzidas pelo conector porque. O interesse maior desses estudos é o 

uso conector da construção por causa de que, embora mostrem que sua compreensão 

envolve necessariamente a análise do SPrep por causa de como elemento de explici-

tação do elo de causalidade.  

 No presente trabalho, focalizamos o SPrep causal por causa de na história do 

português, realizando, portanto, um estudo em tempo real de longa duração (cf. 

LABOV, 1994; PAIVA & DUARTE, 2003). Nosso objetivo central é depreender as 

mudanças sofridas por esta construção desde o século XIII até o século XXI. A partir 

dos pressupostos teóricos dos modelos baseados no uso e, mais especificamente, da 

abordagem construcional da gramaticalização (cf. BYBEE, 2003, 2010; GISBORNE & 

PATTEN, 2011), concebemos a construção por causa de como uma instância de uso 

específica do padrão construcional POR + SN + DE + X, um esquema produtivo para 

expressão de causa entre segmentos do enunciado, existente no português desde o 

período arcaico.  

 Para atingir o objetivo central, buscamos responder às seguintes questões:  

i) Como explicar a emergência da construção por causa de a partir dos processos 

cognitivos de domínio geral? 

ii) Em que medida a frequência token foi determinante no estabelecimento do item 

causa como base do type exemplar da categoria dos SPrep causais em português?  

iii) O desenvolvimento da construção por causa de está associado a algum processo de 

especialização semântico-pragmática no domínio da causalidade?   

iv) Que mudanças construcionais ocorreram na trajetória da construção por causa de? 
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 Para dar conta desses objetivos, analisamos uma amostra de textos represen-

tativos de cada século do português, extraídos a partir de três corpora disponíveis 

online, quais sejam: o Corpus Informatizado do Português Medieval, o Corpus 

Histórico do Português Tycho Brahe e a Amostra do Discurso Jornalístico do PEUL. 

Para fins de análise e discussão, agrupamos os resultados obtidos da análise da amostra 

em três períodos, a saber: período arcaico (XIII-XVI), período clássico (XVII-XVIII) e 

período moderno (XIX-XXI) (cf. MATTOS E SILVA, 1994; CASTRO, 2013). 

 Assumimos como diretriz central deste estudo a hipótese de Bybee (2010), 

segundo a qual, na gramaticalização de construções, uma instância de uso específica 

emerge de um padrão construcional existente e, com o aumento da frequência de 

ocorrência, pode vir a se tornar um chunk, ou seja, uma unidade autônoma, que, por sua 

vez, pode vir a se tornar um exemplar, o qual servirá de modelo para a formação de 

novos types. Uma hipótese secundária é a de que a trajetória da construção por causa de 

é acompanhada por expansão de uso para novos contextos, tal como é previsto nos 

processos de gramaticalização (cf. HIMMELMANN, 2004).  

 A fim de verificar as mudanças construcionais ocorridas durante a trajetória de 

por causa de, analisamos um conjunto de diversas propriedades formais e funcionais 

desta construção.  No nível semântico-pragmático, examinamos (a) o domínio em que 

instancia a relação causal (referencial, epistêmico, atos de fala); (b) o traço de 

animacidade do sujeito e (c) o valor do segmento efeito/consequência. No nível 

morfossintático, investigamos (d) o tipo de forma que preenche o slot X da construção 

[por causa de X] bem como as propriedades da oração em que esta construção ocorre, a 

saber: (e) as características do evento/estado de coisas codificado na oração, ou seja, o 

tipo de processo; (f) a posição do SPrep causal em relação ao segmento que expressa a 

consequência e (g) as propriedades de tempo e modo da forma verbal. No nível 

discursivo-textual, verificamos (h) a polaridade da oração; (i) o estatuto informacional 

do SPrep causal e (j) o tipo de sequência discursiva em que a construção se insere. Além 

dessas propriedades, consideramos também a frequência token como um motivador 

crucial na implementação da construção causal em foco.  

 Esta dissertação está organizada da seguinte forma: além deste capítulo 

introdutório, no capítulo 2, apresentamos os aspectos teóricos definidores da abordagem 

da Linguística Funcional Centrada no Uso e os pressupostos que norteiam os estudos de 

gramaticalização de construções. No capítulo 3, fazemos uma revisão dos principais 

trabalhos que focalizaram a gramaticalização de conectores causais em português. No 
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capítulo 4, caracterizamos a amostra, descrevemos os procedimentos metodológicos e 

explicitamos as hipóteses concernentes às propriedades consideradas na análise da 

construção. No capítulo 5, apresentamos os resultados obtidos a partir de análises 

quantitativas processadas através dos programas GoldVarb X e Rbrul. No capítulo 6, 

expomos as conclusões possibilitadas pelo estudo e, por fim, seguem as referências 

bibliográficas da dissertação. 
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2 A ABORDAGEM CENTRADA NO USO 

 

 Neste capítulo, apresentamos o quadro teórico que caracteriza a vertente de 

estudos linguísticos conhecida como Linguística Centrada no Uso. Explicitamos 

também os pressupostos que norteiam os estudos de gramaticalização à luz da atual 

abordagem construcional de mudança.   

 

2.1 Características dos modelos baseados no uso  

 

A Linguística Centrada no Uso, também denominada de Linguística Funcional 

Centrada no Uso ou ainda Linguística Cognitivo-Funcional (cf. TOMASELLO, 1998), 

configura uma nova tendência de estudos linguísticos proveniente da associação entre 

princípios da linguística funcional e alguns postulados da linguística cognitiva, 

incluindo-se entre os modelos baseados no uso (cf. KEMMER & BARLOW, 2000). 

 Apesar de muitas propostas teóricas assumirem como seu objeto de estudo a 

língua em uso, nem todas caracterizam, de fato, um “modelo baseado no uso”. Logo, 

faz-se necessário, antes de tudo, explicitar os pressupostos mais gerais assumidos por 

esses modelos. Retomamos aqui alguns aspectos definidores dessa abordagem, na forma 

como propostos por Kemmer & Barlow (2000, p. 8-22).  

 

(1) A íntima relação entre estruturas linguísticas e instâncias de uso da língua: a rede 

de representações abstratas da gramática do indivíduo está constantemente sendo 

atualizada por eventos de uso linguístico, o que explica a natureza dinâmica da 

linguagem (cf. BYBEE, 2010; MARTELOTTA, 2011);  

 

(2) A importância da frequência: uma vez que o sistema linguístico do falante é 

moldado pela experiência que este tem com os eventos de uso, a frequência de 

ocorrências desempenha um papel indispensável durante o processamento mental, pois 

permite que um padrão de uso seja reconhecido como tal a partir de instâncias 

específicas. Além disso, à medida que um padrão de uso é usado com maior frequência, 

maiores são as chances de ele vir a sofrer mudanças, reconfigurando sua distribuição na 

gramática (cf. BYBEE, 2003, 2010);  
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(3) Compreensão e produção como partes integrantes, e não periféricas, do sistema 

linguístico: dado que os eventos de uso orientam a formação e o funcionamento do 

sistema linguístico do falante, a estrutura desse sistema está diretamente associada ao 

processamento mental que ocorre no uso linguístico. Dessa forma, o desempenho 

(performance) faz parte do conhecimento linguístico da falante; 

 

(4) Foco no papel da aprendizagem e da experiência na aquisição de linguagem: como 

o sistema linguístico está em constante formação em função das experiências que o 

falante tem com os eventos de uso, admite-se que produção e compreensão são fatores 

primordiais na aquisição da linguagem; 

 

(5) Representações linguísticas como emergentes, ao invés de armazenadas como 

entidades fixas: para um modelo baseado no uso, as unidades linguísticas são vistas 

como rotinas cognitivas. As instâncias que emergem do uso são estruturadas em padrões 

de uso decorrentes da ativação mental e podem ser constantemente alteradas, em 

decorrência de novas experiências dos falantes; 

 

(6) Importância dos dados de uso na descrição e construção da teoria: sendo o sistema 

linguístico estruturado por eventos de uso, é crucial que os dados analisados sejam 

provenientes de produções linguísticas reais; 

 

(7) A íntima relação entre uso, variação sincrônica e mudança diacrônica: para um 

modelo baseado no uso, as variantes linguísticas são entendidas como formas 

alternativas licenciadas pela rede linguística. A seleção pela ativação de uma variante já 

“entrincheirada” na rede é motivada por fatores estruturais e contextuais. Essas 

variantes são potenciais para desencadear as mudanças diacrônicas. O falante, ao 

produzir um enunciado, promove pequenas mudanças que afetam o seu sistema e o 

sistema dos seus interlocutores, levando ao surgimento de variantes e alterando a 

frequência de ocorrência dessas, que, por sua vez, pode levar ao estabelecimento de um 

novo padrão de uso na língua. Logo, a mudança se dá no uso da língua (cf. BYBEE, 

2010; MARTELOTTA, 2011; TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013); 

 

(8) A interconectividade do sistema linguístico com os sistemas cognitivos não 

linguísticos: embora não neguem a existência de um sistema cognitivo específico para a 
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linguagem, as abordagens baseadas no uso colocam em causa sua autonomia. Para essas 

abordagens, a linguagem é um subsistema da estrutura conceptual humana e seu 

funcionamento implica conexão com os outros sistemas de conhecimento; 

 

(9) O papel crucial do contexto na operação do sistema linguístico: uma vez que 

produção e compreensão são, por natureza, dependentes do contexto, é fundamental que 

os aspectos reguladores do contexto sejam abstraídos como parte integrante do sistema 

linguístico. Nesse sentido, fatores contextuais podem ser convencionalizados como 

parte do sentido das construções linguísticas;  

 

 A Linguística Centrada no Uso se distingue pela ênfase que dá ao uso da língua 

em eventos reais de interação comunicativa. Seu foco de interesse recai sobre a íntima 

relação entre as estruturas linguísticas e o uso que os falantes fazem delas nos diversos 

contextos discursivos. Sendo assim, a Linguística Centrada no Uso também enfatiza as 

experiências que os indivíduos têm com o uso da língua. Em outros termos, os eventos 

de uso desempenham um papel de fundamental importância na medida em que atuam 

diretamente na construção do sistema.  

 Para a abordagem centrada no uso, “a gramática de uma língua constitui um 

conjunto de princípios dinâmicos que, de acordo com Langacker (1987), associam-se a 

rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo uso” 

(LANGACKER, 1987 apud MARTELOTTA, 2011, p. 58). Nesse sentido, a gramática é 

compreendida como um conjunto de esquemas/processos simbólicos que se encontram 

em constante atualização em função das vicissitudes do discurso. A língua, então, é 

concebida como um sistema adaptativo complexo, uma estrutura fluida, constituída de 

padrões regulares e de outras formas em constante emergência (cf. BYBEE, 2010; 

MARTELOTTA, 2011).  

 Nessa perspectiva, o sistema linguístico do falante é estruturado a partir de 

processos cognitivos de domínio geral. Isso significa que os mecanismos que atuam 

para a formação e o desenvolvimento das estruturas linguísticas no sistema não são 

específicos da linguagem, mas também atuam em outros domínios da cognição humana. 

Bybee (2010, p. 6-8) elenca cinco mecanismos cognitivos de domínio geral que, do 

ponto de vista linguístico, atuam no uso sincrônico e no desenvolvimento diacrônico das 

estruturas linguísticas:  
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(i) Categorização: capacidade cognitiva de reconhecer e identificar elementos que 

compartilham traços semelhantes, agrupando-os em categorias; 

(ii) Encadeamento (ou chunking): capacidade de interpretar uma sequência de itens 

frequentemente usados juntos como uma única unidade; 

(iii) Memória rica: capacidade de estocar na memória detalhes da experiência com o 

uso linguístico, como o som, a forma, o sentido, as inferências etc.; 

(iv) Analogia: capacidade de produzir enunciados novos com base em outros já produ-

zidos e experienciados; 

(v) Associação transmodal: capacidade de fazer associações entre experiências co-

ocorrentes, como, por exemplo, associar uma forma linguística a um sentido.  

 

 Dentre esses mecanismos, a categorização, o encadeamento e a analogia são 

apontados como os principais responsáveis pelas mudanças no sistema.   

 A categorização diz respeito à criação de categorias a partir da experiência que 

temos com os usos da língua. Esse processo nos permite reconhecer semelhanças entre 

construções distintas e associá-las a representações armazenadas. Cada categoria é 

conceptualizada em termos de um membro exemplar, aquele que, em princípio, reúne as 

características mais definidoras da categoria e que, normalmente, exibe maior 

frequência de ocorrência. É com base nas características que compartilham com o 

exemplar que classificamos os demais elementos. Uma vez que as categorias não são 

discretas, mas sim gradientes, a categorização se dá na forma de um continuum 

categorial, de modo que alguns elementos se situam mais próximos do membro central 

(o exemplar), enquanto outros, que também dispõem de características de outra 

categoria, se encontram mais afastados.  

 Encadeamento (ou chunking) é o processo cognitivo responsável por tornar 

autônoma uma relação sequencial entre formas que frequentemente ocorrem juntas, 

resultando na formação de uma construção estruturalmente mais complexa, 

caracterizada por maior ou menor perda de analisabilidade e composicionalidade. Trata-

se, então, de um processo cognitivo que facilita o processamento linguístico, de modo 

que uma sequência de itens recorrentes passa a ser reconhecida e acessada como uma 

unidade. Podemos pensar, como exemplo, na formação da construção causal por causa 

de: a partir do processo de encadeamento, essa sequência de itens passou a ser 

reconhecida como um único pareamento de forma-sentido, isto é, uma unidade 
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autônoma. O papel da frequência aqui é essencial, pois é a partir do uso frequente que 

organizamos nossas representações mentais.  

 A analogia, por sua vez, é o processo cognitivo que nos permite criar novas 

construções a partir de associações com outras construções já experienciadas. Esse 

processo implica categorização, uma vez que as ocorrências de usos anteriores devem 

ser alinhadas e categorizadas para servir de base para os novos enunciados.  

 Embora reconheça que a estrutura linguística exibe alto grau de variação ou 

gradiência, em seu uso sincrônico, e gradualidade, ao longo de suas trajetórias de 

mudança, a Linguística Centrada no Uso não nega a existência de padrões regulares na 

gramática; ao contrário, admite que tanto regularidade quanto variação e mudança são 

motivadas pelos mesmos fatores e explicáveis pelos mesmos princípios (cf. BYBEE, 

2010; WEINREICH, LABOV & HERZOG, 1968; LABOV, 1994).  

 Outro conceito-chave que se encontra na base da abordagem centrada no uso, 

provavelmente a principal ponte com os estudos cognitivistas, é a noção de construção. 

Aqui, construção é concebida como uma unidade simbólica e convencional, constituída 

de forma e sentido, ou seja, a unidade básica da gramática. Segundo Goldberg (2006): 

 

Qualquer padrão linguístico é reconhecido como uma construção 

desde que algum aspecto de sua forma ou função não seja estritamente 

previsível de suas partes componentes ou de outras construções 

existentes. Ademais, padrões são armazenados como construções, 

mesmo que sejam totalmente previsíveis, desde que ocorram com 

suficiente frequência (GOLDBERG, 2006, p. 5, tradução nossa1). 

 

 Nesse sentido, o inventário de construções da língua constitui parte do 

conhecimento linguístico do falante. Em princípio, essas construções se distribuem em 

um continuum de esquematicidade em que, de um lado, encontram-se as construções 

mais esquemáticas, pouco especificadas, e do outro, as construções substantivas, 

inteiramente especificadas. Desse modo, a distinção entre léxico e gramática é diluída, e 

a diferença passa a ser vista no grau de complexidade de suas propriedades internas (cf. 

TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013).  

 

 

                                                           
1 “Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is 

not strictly predictable from its component parts or from other constructions known to exist. In addition, 

patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as they occur with sufficient 

frequency” (GOLDBERG, 2006, p. 5). 
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2.2 Gramaticalização em perspectiva construcional 

 Um dos objetivos da Linguística Centrada no Uso é descrever e explicar a 

atuação dos mecanismos cognitivos nos processos de mudança linguística. Daí surge o 

interesse pela gramaticalização, ou, em propostas mais recentes, pelas mudanças 

construcionais e pelo surgimento de novas construções. 

 Desde o século XVIII, muitos trabalhos têm se voltado para o estudo das 

mudanças por gramaticalização (cf. HEINE, 2003, p. 57). Contudo, o primeiro uso do 

termo só foi cunhado em 1912, por Antoine Meillet (1921 [1912], p. 131), para quem o 

termo designava “a passagem de uma palavra autônoma à função de elemento 

gramatical” 2. Com o passar do tempo, outros autores apresentaram novas formulações 

para o termo sem, porém, negligenciar essa primeira acepção. Para Hopper & Traugott 

(1993, 2003), por exemplo: “[Gramaticalização] é um termo que se refere à mudança 

pela qual itens e construções lexicais, em certos contextos linguísticos, passam a servir a 

funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas 

funções gramaticais” 3 (HOPPER & TRAUGOTT, 2003, p. 231). 

 De um modo geral, os primeiros estudos sobre gramaticalização focalizavam as 

mudanças que ocorriam na trajetória de itens lexicais, embora muitos autores já 

destacassem que essas mudanças ocorrem em determinados contextos (cf. HOPPER & 

TRAUGOTT, 1993; HEINE, 2003, HIMMELMANN, 2004). Essas mudanças, 

inicialmente, eram pensadas em termos de perdas ou redução de suas propriedades, o 

que conduz Traugott & Trousdale (2013, p. 100) a denominarem esta abordagem de 

gramaticalização como redução e aumento de dependência. Um exemplo desta 

perspectiva pode ser visto na definição proposta por Lehmann (2004, p. 155), segundo a 

qual: “a gramaticalização de um signo linguístico é um processo em que ele perde em 

autonomia ao se tornar mais sujeito a restrições do sistema linguístico” 4. 

 Enfatizando um pouco mais a dimensão contextual da mudança, Heine (2003) 

assume a gramaticalização como um fenômeno resultante da atuação de quatro 

processos inter-relacionados, quais sejam: dessemanticização (ou redução semântica, 

                                                           
2 “le passage d'un mot autonome au role d'élément grammatical” (MEILLET, 1921[1912], p. 131). 
3 “[Grammaticalization] is a term referring to the change whereby lexical itens and constructions come in 

certain linguistic contexts to serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to develop 

new grammatical functions” (HOPPER & TRAUGOTT, 2003, p. 231). 
4 “Grammaticalization of a linguistic sign is a process in which it loses in autonomy by becoming more 

subject to constraints of the linguistic system” (LEHMANN, 2004, p. 155). 



18 

 

‘bleaching’); extensão (ou generalização de contextos); decategorização (ou mudança 

categorial) e erosão (ou redução fonética). Vejamos como o autor explica o processo:  

 

Dessemanticização resulta do uso de formas para sentidos concretos 

que são reinterpretadas em contextos específicos com sentidos mais 

abstratos, gramaticais. Tendo adquirido sentidos gramaticais, essas 

formas tendem a se tornar cada vez mais divergentes de seus usos 

antigos: elas são usadas em novos contextos (extensão); perdem em 

propriedades categoriais características de seus usos antigos, já que se 

submetem a decategorização; e tendem a ser usadas com mais 

frequência, tornando-se mais previsíveis em suas ocorrências e, 

consequentemente, perdem em substância fonética (HEINE, 2003, p. 

583, tradução nossa5).  

 

 O processo descrito por Heine mostra que embora haja redução em diversos 

níveis (morfossintático, semântico e fonético-fonológico), também há ampliação ou 

expansão para novos contextos.  Ademais, o autor também ressalta o fato de que a 

mudança se dá em “contextos específicos”, bem como também o fazem Hopper & 

Traugott (1993, 2003). Mais recentemente, esses contextos específicos ganham maior 

formalização na medida em que passam a ser tratados como construções.   

 No que diz respeito à direcionalidade da mudança, desde os primeiros estudos, 

admite-se que a gramaticalização segue numa direção que vai do [+concreto] ao 

[+abstrato]. Apesar de alguns trabalhos apresentarem evidências contrárias a esse 

respeito, a maioria dos estudos translinguísticos corrobora a hipótese da unidirecio-

nalidade da gramaticalização (cf. HEINE, 2003, p. 582). Além disso, alguns autores têm 

postulado a existência de um continuum para representar os deslizamentos funcionais 

empreendidos por categorias semânticas distintas, provenientes da gradiência e da 

gradualidade (cf. HOPPER & TRAUGOTT, 1993; BYBEE, 2003, 2010, entre outros).  

 Na perspectiva da Linguística Centrada no Uso, o conceito de gramaticalização 

assumido é equivalente ao definido por Traugott (2009, p. 91), para quem o termo 

refere-se à mudança por meio da qual, em certos contextos linguísticos, os falantes 

usam (partes de) uma construção com uma função gramatical, ou atribuem uma nova 

                                                           
5 “Desemanticization results from the use of forms for concrete meanings that are reinterpreted in specific 

contexts as more abstract, grammatical meanings. Having acquired grammatical meanings, these forms 

tend to become increasingly divergent from their old uses: they are used in new contexts (extension); lose 

in categorical properties characteristic of their old uses, hence undergo decategorization; and tend to be 

used more frequently, become more predictable in their occurrence, and, consequently, lose in phonetic 

substance” (HEINE, 2003, p. 583). 
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função gramatical a uma construção gramatical já existente. Assim, a gramaticalização é 

concebida como a emergência de novos padrões construcionais na gramática.  

 Nesta perspectiva, ganha destaque o conceito de esquematização, uma vez que 

gramaticalização pode ser entendida como um processo de esquematização (cf. NOËL, 

2007; BYBEE, 2010, TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013). Um esquema corresponde 

à representação cognitiva de uma estrutura linguística, a qual, através do uso frequente, 

é armazenada na mente do falante como uma unidade simbólica. 

Para Traugott & Trousdale (2013), maior ou menor esquematicidade é uma 

propriedade de categorização que envolve abstração. Diz respeito à extensão em que 

uma construção captura padrões de uso a partir de uma série de microconstruções, isto 

é, construções types individuais. Quanto mais generalizada for uma construção, mais 

constructos ela irá abrigar e mais esquemática ela será. Em nosso caso, por exemplo, a 

construção por causa de instancia um padrão de uso causal representado pela estrutura 

POR + SN + DE + X. Esse padrão é entendido como esquemático na medida em que 

sua estrutura é uma generalização. A partir dele, outras instâncias de uso são habilitadas, 

como por razão de, por motivo de, por falta de etc. Seu primeiro slot, o SN, abriga uma 

diversidade de itens lexicais (há restrições impostas pela construção). A primeira e a 

terceira posições, porém, são respectivamente especificadas pelas preposições por/per e 

de. O slot representado por X, por sua vez, abriga uma variedade de formas, embora 

seja predominantemente preenchido por Ns. Logo, podemos afirmar que se trata de uma 

construção parcialmente esquemática.  

O processo de esquematização, segundo Bybee (2010), pode vir acompanhado 

de perda de analisabilidade e composicionalidade, decorrentes, como já vimos, do 

processo de chunking. Em termos construcionais, o esquema pode ser mais ou menos 

esquemático, isto é, especificado lexicalmente. Quanto mais especificado, menos 

produtivo. Nesse sentido, construcionalização gramatical envolve aumento de 

esquematicidade, aumento de produtividade e perda de composicionalidade, conforme 

colocado na proposta de Traugott & Trousdale (2013).  

 Uma vez que os processos de gramaticalização levam ao desenvolvimento de 

novas construções gramaticais em diversas línguas de forma bastante similar, postula-se 

que os verdadeiros universais linguísticos sejam os universais de mudança (cf. BYBEE, 

2003).  Dessa forma, um dos objetivos da Linguística Centrada no Uso é investigar a 

emergência de construções linguísticas ao longo do tempo, buscando descrever e 

explicar os mecanismos que acompanharam suas trajetórias de mudança bem como as 
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mudanças ou micro-mudanças que operam sobre as construções já existentes, caso em 

que se insere este estudo.  

 Como toda mudança linguística, a gramaticalização ocorre no uso da língua e, 

necessariamente, implica repetição e aumento de frequência de ocorrência da nova 

forma. Conforme defendido por Croft & Cruise (2004, p. 326) e Bybee (2010), um 

esquema construcional de alta frequência pode dar origem a uma nova construção que 

se torna, por sua vez, produtiva. Nos termos de Bybee (2010, p. 107), o processo ocorre 

da seguinte maneira: 

 

gramaticalização envolve a criação de uma nova construção a partir de 

uma construção existente. Logo, envolve o processo pelo qual uma 

instância lexical particular de uma construção se torna autônoma das 

outras instâncias da construção. Esse processo, claro, inclui a perda de 

analisabilidade e composicionalidade [  ]. Envolve criar novos chunks, 

com as mudanças fonéticas concomitantes desencadeadas pelo 

aumento da frequência. Mudanças semânticas e pragmáticas ocorrem 

como resultado dos contextos em que a construção emergente é usada 

(BYBEE, 2010, p. 107, tradução nossa6). 

 

A questão da gradativa perda de composicionalidade no desenvolvimento de 

novas construções está no centro da proposta de Traugott & Trousdale (2013), para 

quem esta é uma propriedade que diz respeito à transparência do link entre forma e 

sentido. Quando o indivíduo se depara com uma construção cujo sentido pode ser 

compreendido a partir de seus constituintes internos, então se diz que o valor semântico 

da construção é composicional; por outro lado, quando o sentido da construção não é 

predizível a partir de suas partes componentes, diz-se que seu valor semântico é não 

composicional. Tanto as construções composicionais quanto as não composicionais 

fazem parte da gramática.  

 Considerando mais especificamente as mudanças resultantes dos novos usos, a 

visão de gramaticalização de Himmelmann (2004) também é bastante esclarecedora.  

O autor sustenta que gramaticalização envolve um processo de expansão contextual de 

três tipos, a saber:  

                                                           
6 “grammaticalization involves the creation of a new construction out of an existing construction. It thus 

involves the process by which a particular lexical instance of a construction becomes autonomous from 

the other instances of the construction. This process of course includes the loss of analysability and 

compositionality. It involves making new chunks, with the concomitant phonetic changes triggered by 

increased frequency. Semantic and pragmatic changes occur as a result of the contexts in which the 

emerging construction is used” (BYBEE, 2010, p. 107). 
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(i) Expansão host-class: caracteriza o aumento de produtividade de um esquema em 

gramaticalização, isto é, o aumento de sua frequência type.  

(ii) Expansão sintática: consiste no desenvolvimento de novos contextos sintáticos para 

uma construção; 

(iii) Expansão semântico-pragmática: corresponde aos usos de uma construção em 

novos contextos semânticos ou pragmáticos.  

 Em muitos aspectos, a proposta de Himmelmann encontra equivalência no 

conceito de produtividade, entendida como aumento da frequência type de uma 

construção, uma propriedade definidora dos processos de construcionalização. O 

aumento de produtividade de uma construção envolve aumento de colocações, isto é, 

expansão host-class, nos termos de Himmelmann (2004). 

 Assim, uma vez gramaticalizada, a construção tem seus contextos de uso 

ampliados e, como consequência, assume novas funções que, em princípio, são mais 

procedurais, abstratas e subjetivas. Quanto a isso, alguns autores têm observado uma 

estreita relação entre a gramaticalização e o processo de (inter)subjetivização. Segundo 

Traugott (2010), a subjetivização diz respeito ao recrutamento de construções 

disponíveis na língua para codificar atitudes e crenças do locutor; a intersubjetivização, 

por sua vez, envolve o recrutamento de formas já subjetivizadas para codificar intenções 

manipulativas centradas no interlocutor. A autora propõe um continuum que prevê a 

trajetória [-subjetivo] > [+subjetivo] > [+intersubjetivo]. Essa proposta se aplica 

bastante bem ao estudo de conectores, principalmente os causais, pois é possível inter-

pretar a expansão de uso destes elementos para além do domínio referencial como um 

aumento no grau de subjetivização (cf. SWEETSER, 1990; DANCYGIER & 

SWEETER, 2000; TRAUGOTT, 2003, 2010). 

 Para Gisborne & Patten (2011), conceber construções como entidades 

simbólicas de pareamento forma-sentido é uma estratégia muito útil para as gramáticas 

de construções não só porque permite dar conta de construções não composicionais, 

mas também porque possibilita representar o processo pelo qual itens lexicais adquirem 

funções específicas da construção que os recruta. 
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3 GRAMATICALIZAÇÃO NO DOMÍNIO DA CAUSALIDADE 

  

 Neste capítulo, apresentamos uma revisão da literatura destacando alguns 

estudos que focalizaram a gramaticalização de construções conectivas causais. Embora 

nosso foco não seja uma construção que liga orações, objetivamos, neste momento, 

traçar um panorama mais geral da diversidade de formas relacionadas ao domínio da 

causalidade. Além disso, a fim de tornar mais clara a forma como podem se dar os 

processos de mudança dessas construções, também tecemos algumas considerações 

sobre a relação de causalidade. 

 

3.1 A relação de causalidade  

 

 A noção de causalidade, em sentido mais amplo, pode envolver relações 

semânticas distintas entre segmentos do enunciado, como razão, explicação, justificativa 

(cf. PAIVA, 1991, 1996). Em sentido mais estrito, a noção de causalidade implica três 

pressupostos: condição, tempo e agentividade. Vejamos:  

(i) Um fato/estado de coisas A é causa de um fato/estado de coisas B se A for uma 

condição suficiente para a ocorrência de B;  

(ii) Em contextos em que A precede B, A pode ser interpretado como a causa de B; 

(iii) A é uma ação intencional, realizada por um agente, que modifica B.  

 Paiva (1996, p. 64-66) argumenta que essa concepção restrita de causa não dá 

conta de explicar todas as relações classificáveis como causais no discurso, pois: (i) a 

relação causal é reflexo da percepção do falante sobre a relação entre os fatos 

observados, sendo, portanto, apenas uma possibilidade entre outras concorrentes; (ii) a 

relação temporal por si mesma não determina a existência de relação causal; (iii) do 

ponto de vista linguístico, a causa não necessariamente é uma ação.  

 O fato é que no uso real da língua são raros os casos em que realmente se tem 

uma relação de causa estrita. Nesse sentido, a autora sustenta que o mais apropriado é 

adotar uma concepção de causa em sentido amplo, que não se limita às relações de 

“causa real” ou “causa efetiva”, mas considera os aspectos pragmáticos do contexto 

discursivo e, assim, também inclui os conceitos de explicação, justificativa, razão e 

evidência. É nesse sentido que assumimos a noção de causa nesta pesquisa.  

 Diversos autores já destacaram a necessidade de distinguir entre, pelo menos, 

dois tipos de relação causal: causa do enunciado, mais próxima de causa real, e causa da 
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enunciação, que pode englobar tanto explicação como justificativa (cf. NEVES, 1999, 

2000). Uma proposta mais detalhada é apresentada por Sweetser (1990) e retomada por 

Dancygier & Sweetser (2000), segundo a qual as construções causais podem instanciar 

relações em três domínios distintos, a saber:  

 

a) Domínio referencial (ou do conteúdo): explicita relações entre fatos ou estados de 

coisas verificáveis no mundo real. Por exemplo: 

 

(1) O piloto constantissimo, era de parecer. Que segũdoa informação dos 

Ingrezes, e roteiro, que por ella havia formado, não podia estar muyto 

longe, a terra encuberta; [D324] certificando a João Gonçalves: Que por 

causa do alto, e vastissimo arvoredo, os rayos do Sol, nunca enxugavão o 

campo, donde procedia tão grande humidade [...] (Epanáforas de vária 

história portuguesa – Séc. XVII) 

  

 No exemplo (1) podemos observar que a relação causal foi estabelecida entre 

dois fatos apresentados como verificáveis no mundo real, sendo o segmento “alto e 

vastíssimo arvoredo” a causa de “os raios de sol nunca enxugavam o campo”.  

 

b) Domínio epistêmico: expressa a relação entre uma premissa e uma possibilidade de 

conclusão. Envolve a avaliação do locutor sobre a relação entre os fatos. Por exemplo: 

 

(2) Perdemos a inocência assim que entramos a ter uso de razão, e perdemos a 

razão assim que tornamos ao estado da inocência: uma e outra cousa são 

virtudes puras, e excelentes, mas insaciáveis. Primeiramente adquirimos a 

razão à custa da inocência, e depois alcançamos a inocência à custa da 

razão; não sei quando é que perdemos, ou ganhamos. Indiscretamente 

fazemos vaidade de sermos entendidos: o entendimento parece que nos foi 

dado por castigo, pois com ele ficamos sem desculpa para nada. Que maior 

mal! (Reflexões sobre a Vaidade dos Homens – Séc. XVIII) 

  

 No exemplo (2) observamos uma conclusão do locutor, explicada através do uso 

da oração causal introduzida pelo conector pois. Notemos que a expressão modalizadora 

“parece que” é um indicativo de perspectiva do locutor, o que evidencia ainda mais o 
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caráter subjetivo do enunciado, ou seja, o fato de que sua veracidade ou falsidade não 

pode ser verificada. A relação entre os dois segmentos decorre de um raciocínio 

indutivo, autorizada pelo conhecimento das possíveis relações entre os fatos. 

 

c) domínio dos atos de fala: sinaliza justificativas/explicações para atos de fala 

diretivos, como ordens, sugestões, etc. Vejamos em (3) um exemplo desse tipo de 

relação causal, fornecido por Dancygier & Sweetser (2000, p. 119). 

 

(3) Poderia desligar o aparelho de som, porque estou tentando estudar.7   

  

 No exemplo (3), o locutor faz uso do segmento causal “porque estou tentando 

estudar” para justificar seu ato de fala, no caso, um pedido.  

 

 Classificar a relação causal em um ou outro domínio não é uma tarefa simples, 

dado que as fronteiras entre eles não são muito claras. Na verdade, o que existe é um 

continuum de abstratização da noção de causa (referencial > epistêmico > atos de fala), 

de modo que quanto mais à direita, mais processual e abstrato é o sentido da relação. 

Isso se dá porque a relação causal estabelecida entre dois fatos é resultante da nossa 

capacidade de percepção e compreensão do mundo.  

 No que tange ao processo de gramaticalização, admite-se que o desenvolvimento 

de construções causais é marcado por expansão de usos para domínios mais abstratos, 

seguindo na direção [referencial] > [epistêmico] > [atos de fala]. Tal hipótese também 

encontra fundamento na proposta da crescente (inter)subjetivização, sustentada por 

Traugott (2003, 2010), segundo a qual o sentido das construções em gramaticalização se 

desenvolve na trajetória [-subjetivo] > [+subjetivo] > [+intersubjetivo] (cf. capítulo 2).  

 Degand & Sanders (1999) argumentam que os conectores, em sua maioria, não 

têm seus usos restritos a um domínio específico, mas podem ter um sentido prototípico, 

que favorece seu uso em um ambiente específico. Nesse sentido, os conectores tendem a 

mostrar uma preferência por certos tipos de padrões de perspectivização. Eles 

consideram que toda relação semântica tem uma realização linguística prototípica, de 

modo que o conector faz parte, naturalmente, de sua estrutura, podendo, também, outros 

elementos co-ocorrerem sistematicamente a fim de contribuir para a expressão do 

                                                           
7 “Could you turn down the stereo, because I’m trying to study” (DANCYGIER & SWEETSER, 2000, p. 

119) 
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sentido da relação no discurso. Esses elementos seriam os indicadores de 

perspectivização (cf. exemplo (2) na seção 3.1).  

 Os autores realizaram um estudo focalizando o uso dos conectores causais omdat 

e want em holandês, os quais têm se mostrado capazes de expressar sentidos 

prototípicos distintos, a saber, referencial e epistêmico respectivamente. Os autores 

constataram que os contextos mais favoráveis para a ocorrência de omdat são os que 

apresentam um participante na terceira pessoa, explícito ou ausente, sem indicadores de 

perspectiva; enquanto que want ocorre preferencialmente em contextos que configuram, 

em grande parte, a perspectiva do autor ou de falantes citados, com este participante 

deixado implícito, e apresentando alta frequência de indicadores de perspectiva 

implícita. Assim, conseguiram mostrar que o sentido prototípico do conector favorece 

seu uso em ambientes específicos, os quais seriam expressos por padrões de 

perspectiva. Em suma, para os autores (1999, p. 12): “quando um conector é usado em 

sua forma atípica, este padrão de perspectiva muda. A mudança de perspectiva (e de 

indicadores de perspectiva) é um sinal para o ouvinte/leitor de que o conector não deve 

ser interpretado em sua forma clássica” 8. 

 A visão dos autores coloca, de certa forma, um contra-argumento à hipótese da 

crescente subjetivização na trajetória de gramaticalização dos conectores, pois presume 

que eles já nasçam especializados. Contudo, a maioria dos estudos tem apontado que 

essa especialização se dá ao longo do tempo, mesmo que não haja aumento de 

subjetividade (cf. seção 3.2, parte B). Quanto a isso, cabe ressaltar, como advertem 

Paiva & Braga (2013a), que, embora relacionados, gramaticalização e subjetivização 

são processos distintos e independentes:  

 

Gramaticalização e subjetivização são processos distintos que nem 

sempre caminham paralelamente. Mais ainda, não se pode excluir que 

vários casos de gramaticalização não envolvam nenhuma 

subjetivização. Em muitos casos, porém, os dois processos se inter-

relacionam, visto que, mais frequentemente, gramaticalização envolve 

o recrutamento de construções disponíveis no sistema para marcar a 

perspectiva do falante (TRAUGOTT, 2010), suas avaliações, crenças 

e atitudes. A relação entre os dois processos parece ser mais evidente 

nos casos de gramaticalização primária do que nos de gramatica-

lização secundária, dado que, no primeiro tipo, a reanálise do 

elemento como gramatical tem de ser reforçada por inferências prag-

máticas em contextos específicos (PAIVA & BRAGA, 2013a, p. 101). 

                                                           
8 “When a connective is used in an atypical way, this perspective pattern changes. The change of 

perspective (and perspective indicators) is a signal to the hearer/reader that the connective should not be 

interpreted in its ‘classical’ way” (DEGAND & SANDERS, 1999, p. 10). 
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 Na seção seguinte, esta questão será retomada a partir da discussão das 

tendências já encontradas em alguns estudos sobre conectores causais do português.  

 

3.2 Gramaticalização de elementos de ligação causal  

 

 Durante a passagem do latim para o português, muitas conjunções latinas se 

perderam, levando ao rearranjo do inventário das conjunções nas línguas românicas. Ao 

longo de sua história, a língua portuguesa já testemunhou diversos casos de formação de 

elementos de conexão oracional, principalmente na forma de locuções conjuntivas, a 

partir do acréscimo do elemento que a bases preposicionais, verbais ou adverbiais (cf. 

BECHARA, 2009). Segundo Fagard (2009), a formação de conjunções causais a partir 

da junção de que, considerado pelo autor como um relativo, a itens de base diversa é um 

mecanismo muito produtivo entre as línguas românicas. No inventário dos conectores 

causais do português, por exemplo, encontramos uma extensa rede de locuções 

conjuntivas formadas pela junção com a forma que, como porque, poys que, posto que, 

visto que, já que etc. Para Câmara Jr. (1979, p. 184), a importância da forma que na 

formação de locuções conjuntivas se deve à multifuncionalidade deste elemento. 

 Em estudo sobre o período arcaico do português (XIII-XVI), Barreto (1999) 

realizou um extenso levantamento sobre a evolução de conjunções no português. A 

autora verificou que a maioria dessas formas gramaticais na língua se originou de 

elementos menos gramaticais, tal como previsto pelo princípio da unidirecionalidade da 

gramaticalização, segundo o qual categorias menores (preposições, conjunções, 

pronomes e auxiliares) derivam historicamente de categorias maiores (nomes e verbos), 

ou ainda de categorias intermediárias (adjetivos e advérbios) (cf. HOPPER & 

TRAUGOTT, 1993, 2003).  

 Dado o propósito do presente estudo, detemo-nos em particular nos conectores 

que estabelecem relações de causalidade entre orações.  

 

A – Ca 

 

 Durante o período arcaico do português (XIII-XVI), um dos conectores causais 

mais frequentes era o ca. Conforme o estudo de Barreto (1999), essa conjunção 

percorreu duas trajetórias distintas no português: uma como conector explicativo ou 

causal, e outra como conjunção integrante, comparativa ou pronome relativo. A autora 
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também explica que a conjunção causal ca, originária do latim quia ou quod, migrou 

para o português já com o valor causal e, a partir daí, expandiu-se para outros contextos 

de uso, tornando-se, eventualmente, o conector explicativo mais produtivo no português 

arcaico:  

 

A conjunção ca, causal, não sofreu gramaticalização, ao passar do 

latim para o português, uma vez que, já no latim os pronomes quia e 

quod funcionavam como conjunções causais. No português, 

entretanto, a conjunção adquiriu, por um processo metafórico, o valor 

semântico explicativo, próximo ao causal e passou a ser um 

encadeador da narrativa, isto é, um item do discurso (BARRETO, 

1999, p. 195).  

 

 Ainda segundo a autora, enquanto conector explicativo, ca alternava com pois e 

poys que. Seu uso, porém, restringiu-se ao período arcaico. Outros trabalhos, como o de 

Fiéis & Lobo (2008), também confirmaram o desaparecimento de ca durante o século 

XVI.  

 

B - Pois e poys que 

 

 Conforme Barreto (1999, p. 251-252), a conjunção pois, do latim postea e pǒst, 

passou para o português já com o valor temporal, explicativo e conclusivo9. Durante o 

português arcaico, pois alternava com a forma poys que instanciando relações temporais 

e explicativas, como mostram Olinda (1991), Barreto (1999) e Paiva & Braga (2013a, 

2013b). Olinda (1991 apud BARRETO, 1999, p. 254) observou uma redução no padrão 

de uso temporal de pois e poys que entre a segunda metade do século XIV e a segunda 

metade do século XV, com consequente predominância do uso de pois com valor 

explicativo, reforçado pelos contextos em que opera como encadeador de narrativa. 

Barreto, porém, afirma que o uso temporal de pois e poys que é atestado apenas em 

textos do século XIII e XIV. A partir daí, pois passou a concorrer com ca até o século 

XVI, enquanto que o valor temporal passou a ser desempenhado pela conjunção depois 

que.   

 Os estudos acima focalizam exclusivamente o período arcaico. Em estudo 

diacrônico mais amplo que considera os usos de pois e poys que desde o século XIII até 

o século XXI, Paiva & Braga (2013a, 2013b) apontam mudanças mais sutis destes 

                                                           
9 De acordo com Fagard (2009), a conjunção pois se originou da locução poys que através de processo de 

simplificação com a perda do relativo que.  



28 

 

conectores de acordo com o domínio da relação causal. As autoras verificaram relativa 

variação no uso desses elementos entre os domínios epistêmico e dos atos de fala ao 

longo de todo o período examinado, atestando significativa redução de frequência na 

introdução de justificativas para atos de falas a partir do século XIX. A análise mais 

detalhada de pois traz contra-evidência à hipótese da crescente subjetivização prevista 

nos processos de gramaticalização de construções conectivas causais. Diferentemente 

do esperado, os usos iniciais de pois são menos objetivos (causa no domínio dos atos de 

fala ou no domínio epistêmico) e apenas a partir do século XVII são atestadas as 

primeiras ocorrências desses conectores estabelecendo relações no domínio referencial.  

 Quanto à ordenação sintagmática das orações encabeçadas por pois, Paiva & 

Braga (2013a, 2013b) também mostraram que, apesar de elas se apresentarem em 

posição fixa no português contemporâneo, ocorrendo categoricamente pospostas à 

oração núcleo, seu posicionamento até o século XVIII era bastante flexível, podendo ser 

antepostas, interpostas ou pospostas em relação à núcleo. Tal fato converge com os 

resultados de pesquisa de Fiéis & Lobo (2008), que toma este enrijecimento na ordem 

das orações introduzidas por pois como um indício de que elas se tornam orações 

coordenadas. A partir da análise de propriedades discursivas das orações introduzidas 

por pois, as autoras observaram que a perda dessa flexibilidade não está diretamente 

relacionada ao domínio em que se instaura a relação causal, mas a uma especialização 

semântico-discursiva deste conector como elemento introdutor de informação nova, 

ressaltando, assim, a motivação pragmática na ordenação dos segmentos  causa e conse-

quência no discurso.     

 

C - Por isso e por isso que 

 

 No português contemporâneo, a forma por isso detém o status de exemplar entre 

as construções conclusivas, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade falada.  

Na fala, porém, é ainda mais frequente o uso da forma por isso que.  

 Segundo Barreto (1999), já no século XIII era possível encontrar padrões de uso 

de por seguido de pronome demonstrativo, como em por esto, por esso e por aquesto, 

atuando como encadeador de narrativa ou como reforço adverbial. A autora também 

explica que a gramaticalização de por isso é caracterizada, principalmente, pela 

mudança da categoria de advérbio para a de conjunção, a qual teve início, provavel-

mente, a partir do século XVI. Apesar de sua longa trajetória, seu valor conclusivo 
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permaneceu até os dias atuais. Quanto à emergência da forma por isso que, Barreto 

(1999, p. 134) aponta duas interpretações possíveis:  

 

Uma vez que a língua falada, mais heterogênea, pode criar novos 

elementos ou conservar elementos não mais empregados pela norma, 

pode-se supor que a forma por isso que, anterior à forma por isso, 

tenha sido conservada na língua falada, ou, como já foi explicado 

anteriormente, seja uma formação atual, análoga a outros itens 

conjuncionais do português (BARRETO, 1999, p. 314).  

 

 Além disso, devido à possibilidade de inserção de elementos entre seus 

constituintes, Barreto afirma que a forma por isso que ainda não está completamente 

gramaticalizada, e também reconhece o valor ainda um tanto adverbial de por isso dada 

a sua flexibilidade sintagmática.  

 

D - Como 

 

 A conjunção como, multifuncional no português contemporâneo, já apresentava 

diversos valores semântico-funcionais no português arcaico. Barreto (1999) atestou o 

uso de como, do latim quōmŏdŏ, instanciando relações de modo, comparação, tempo e 

causa já no século XIII, e de conformidade a partir do século XVI. De acordo com a 

autora (op. cit., p. 201), os padrões de uso modal e causal de como já existiam no baixo 

latim. Quanto ao uso de como enquanto conector causal, Neves (1999, p. 466) atestou 

seu uso categórico em posição anteposta à oração núcleo no português contemporâneo. 

Barreto (1999, p. 202), porém, ressalta a mudança de ordem sintagmática ocorrida com 

as orações causais introduzidas por como ao longo do tempo, associando tal mudança ao 

processo de gramaticalização:  

 

Como causal, a conjunção como experimentou um processo de 

sintaticização em relação ao português arcaico. Enquanto, no 

português arcaico a conjunção causal como era empregada em posição 

interfrástica, hoje ela ocorre apenas em posição inicial no período. 

Essa inibição à variabilidade posicional indica um maior grau de 

gramaticalização (BARRETO, 1999, p. 202).   

 

 Neves (1999, p. 466-467) relacionou o uso categórico de como em anteposição 

com o conteúdo informacional das orações por ele iniciadas. A autora concluiu que sua 

preferência por essa posição se deve ao tipo de informação que codifica no discurso: 
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uma informação partilhada entre os interlocutores, diferentemente do que se pode 

afirmar sobre as construções causais com porque.  

 

E – Porque 

 

 Em estudo diacrônico sobre conectores causais, Fiéis & Lobo (2008) verificaram 

que alguns conectores mantiveram certa estabilidade durante toda sua trajetória. É o 

caso, por exemplo, do conector porque, que desde o início da história do português já 

assumia o posto de conjunção causal mais produtiva em termos de frequência de 

ocorrência. 

 Segundo Barreto (1999, p. 319-320), a trajetória de porque é um caso prototípico 

de gramaticalização que se deu por meio de três processos: 

(i) recategorização: passagem de um item menos gramatical a um item mais gramatical 

(preposição + pronome relativo > conjunção causal); 

(ii) semanticização: passagem do conteúdo [+concreto] > [-concreto];  

(iii) sintaticização: reanálise da estrutura e reinterpretação dos elementos por + que > 

porque.  

 

F – Outros conectores 

 

 O período entre o final do século XV e a primeira metade do século XVI é 

marcado por grandes transformações na língua portuguesa. No que tange às mudanças 

no paradigma das conjunções causais, diversos trabalhos, como os de Fiéis & Lobo 

(2008), Braga & Paiva (2013a, 2013b) entre outros, já apontaram o desaparecimento de 

alguns elementos, como a conjunção ca, bem como a emergência de outros elementos 

de ligação causal, como as locuções conjuntivas uma vez que, visto que, dado que, 

desde que, já que entre outras. Silveira (2007) realizou uma análise sincrônica dessas 

locuções causais com o objetivo de verificar seu valor semântico-pragmático no 

português contemporâneo. A partir de testes de substituição, a autora comparou os 

padrões de uso dessas formas com as construções causais introduzidas pelo conector 

porque, a conjunção causal mais gramaticalizada e exemplar do domínio da causalidade 

em português (cf. PAIVA, 1991, 1998, 2001; NEVES, 1999, 2000). 

 Silveira constatou que a maioria das orações com locuções conjuntivas causais 

(76% das ocorrências) – mais especificamente as de base participial como visto que, 
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dado que e visto como, bem como já que e por causa que – ocorre preferencialmente 

posposta à oração núcleo, tal como as orações com porque. Segundo Neves (1999), a 

posição das orações causais reflete, sobretudo, seu conteúdo informacional: orações 

causais antepostas são temáticas, introduzem informação compartilhada pelos 

interlocutores; já as orações causais pospostas são remáticas, ou seja, introduzem 

informação nova, não compartilhada. Silveira (2007) verificou que as locuções dado 

que, visto que, já que e por causa que podem introduzir tanto orações pospostas quanto 

antepostas, desempenhando, assim, ora função temática ora função remática, embora 

ocorram preferencialmente pospostas. 

 

F - Por causa (de) que 

 

Segundo indicações de diversos estudos, ganhou maior espaço na modalidade 

falada do português contemporâneo a locução conjuntiva por causa (de) que, a partir de 

usos da locução prepositiva por causa de, mostrando mais uma vez a produtividade do 

elemento que na formação destes elementos gramaticais. Segundo Paiva (2001, p. 45): 

“o deslocamento do sintagma preposicional por causa de para a locução conjuntiva por 

causa (de) que pode constituir um processo incipiente de gramaticalização de um novo 

conector de causalidade”. Paiva & Braga (2006) argumentam que a emergência dessa 

locução conjuntiva se deve ao deslocamento do sintagma preposicional por causa de. 

As autoras defendem que esse deslocamento foi possível devido às propriedades 

convergentes entre o SPrep causal e o conector porque.  

Paiva (2001) demonstra que a expansão de usos do SPrep causal é resultante de 

um processo de recategorização através do qual propriedades do conector porque foram 

incorporadas à medida que alguns traços característicos do sintagma preposicional 

foram gradativamente se perdendo. Exemplo disso, exposto pela autora, diz respeito ao 

fato de a locução conjuntiva por causa (de) que ter tido seus usos expandidos para a 

introdução de cláusulas com verbos psicológicos (comportamento mais típico das 

construções com porque) ao passo que deixou de explicitar o ponto de origem de dado 

estado de coisas (função tipicamente exercida pelo SPrep causal). Contudo, a autora 

adverte que a emergência do novo conector não implica na anulação total das 

propriedades da forma fonte, o SPrep causal por causa de; estas ainda permanecem 

preservadas no uso conectivo da nova construção, como, por exemplo, a tendência para 

introduzir orações que descrevem um estado de coisas [-dinâmico] (cf. op. cit., p. 46).  
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 Paiva (2001) e Paiva & Braga (2006) mostram ainda que a locução conectiva 

por causa (de) que opera principalmente no domínio da causa estrita, referencial, o que 

é confirmado por Amorim (2011, 2012). Esta recorrência de por causa de que na 

explicitação de causas no domínio do conteúdo fornece evidências favoráveis ao 

princípio da unidirecionalidade da mudança gramatical. Ainda segundo Paiva & Braga 

(2006), as restrições que operam sobre o uso de por causa (de) que nos domínios 

epistêmico e dos atos de fala são sugestivas de que locuções conjuntivas causais 

emergem inicialmente no nível representacional.  

Uma evidência adicional do processo de gramaticalização de por causa (de) que 

como locução conectiva é a convergência entre essa construção, a locução prepositiva 

por causa de e as construções causais encabeçadas pelo conector porque: em todas elas, 

os segmentos causais se apresentam preferencialmente pospostos ao segmento efeito, 

introduzem frequentemente informação nova e apresentam maior recorrência com 

verbos de estado no presente do indicativo (cf. PAIVA, 2001; PAIVA & BRAGA, 

2006; AMORIM, 2011, 2012).  

Estudos translinguísticos também têm apontado a forte relação entre a posição 

dos segmentos causais e o tipo de informação que codificam no discurso. Em um estudo 

que focalizou o uso de cláusulas causais no Early Modern English, Claridge & Walker 

(2001) observaram que as cláusulas causais, no geral, ocorrem preferencialmente em 

posição final (82%) e tendem a codificar informação nova (66%). Os autores atestaram 

o uso predominante dos conectores because e for encabeçando cláusulas causais em 

posição final, codificando, na maioria dos casos, informação nova.  Por outro lado, 

verificaram que a conjunção as ocorre preferencialmente em posição inicial, codifi-

cando informação velha. Essas evidências corroboram a hipótese da estreita relação 

entre a ordenação dos segmentos causais e seu estatuto informacional. 

 Infelizmente, não foi possível fazer um estudo mais extensivo e diacrônico da 

emergência e evolução de por causa (de) que em razão da sua inexistência nas amostras 

de escrita utilizadas na realização deste estudo. Mesmo na amostra do século XXI, esta 

forma de expressão de causalidade não foi atestada, o que se explica, provavelmente, 

pelo fato de que se trata de uma amostra de jornais, portanto, mais monitorada. 
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4 AMOSTRA E METODOLOGIA  

 

 Conforme já exposto nos capítulos anteriores, o objetivo central deste estudo é 

analisar a trajetória da construção por causa de no português, ou seja, no período 

compreendido entre os séculos XIII e XXI, de modo a identificar as mudanças 

construcionais que ela sofreu ao longo do tempo. Para tanto, selecionamos como 

amostra um conjunto de textos representativos de cada período do português (cf. seção 

4.1) e analisamos os dados a partir de suas propriedades formais e funcionais, tratadas 

aqui como grupos de fatores (cf. seção 4.2). O presente capítulo destina-se a descrever a 

amostra, os procedimentos metodológicos e as hipóteses que nortearam o estudo.  

 Nossa opção pela abordagem centrada no uso se justifica pelo fato de 

admitirmos que a mudança se dá no uso da língua e é motivada por fatores de natureza 

cognitiva e comunicativa.  

 

4.1 Caracterização da amostra  

 

 O presente trabalho se caracteriza como um estudo em tempo real de longa 

duração (cf. LABOV, 1994; PAIVA & DUARTE, 2003), em que consideramos, para 

fins de análise, três períodos distintos do português, quais sejam: o período arcaico 

(XIII–XVI), o período clássico (XVII–XVIII) e o período moderno (XIX–XXI) (cf. 

MATTOS E SILVA, 1994; CASTRO, 2013). A amostra recortada para nossa análise é 

composta por textos representativos dos três períodos do português, extraídos de três 

grandes corpora disponíveis online, a saber:  

 

(i) o Corpus Informatizado do Português Medieval (CIPM) 10: é um corpus eletrônico 

composto por textos latino-romances do século IX ao século XII e por textos 

portugueses do século XII ao século XVI, desenvolvido por pesquisadores do Centro de 

Linguística da Universidade Nova de Lisboa;  

 

(ii) o Corpus Histórico do Português Tycho Brahe11: consiste em um corpus eletrônico 

e anotado, composto por textos do português escritos no período entre os séculos XV e 

                                                           
10 Disponível em: <http://www.cipm.fcsh.unl.pt> 
11 Disponível em: <http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/> 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/
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XIX, elaborado e desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Estudos da Linguagem 

da UNICAMP em parceria com o Instituto de Matemática e Estatística da USP;  

 

(iii) a Amostra do Discurso Jornalístico do PEUL12: consiste em uma amostra de língua 

escrita constituída por textos jornalísticos de diversos gêneros, publicados em quatro 

jornais cariocas, a saber, O Globo, Jornal do Brasil, Extra e Povo, no período entre 

2002 e 2004, organizada por pesquisadores do Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua (PEUL), sediado na Faculdade de Letras da UFRJ.   

  

 Uma das principais dificuldades de um estudo em tempo real de longa duração é 

a ausência de falantes de épocas remotas. Tal fato nos obriga a recorrer exclusivamente 

aos registros escritos remanescentes das sincronias passadas, os quais, inevitavelmente, 

impõem limitações às conclusões da análise. Conforme explica Labov (1994, p. 11):  

 

Os documentos históricos sobrevivem por acaso, não por planeja-

mento, e a seleção que está disponível é o produto de uma série 

imprevisível de acidentes históricos. As formas linguísticas em tais 

documentos são frequentemente distintas das vernaculares dos 

escritores, refletindo, ao contrário, esforços para capturar um dialeto 

normativo que nunca foi língua nativa de ninguém. Como resultado, 

muitos documentos são totalmente afetados com os efeitos de 

hipercorreção, mistura de dialetos e erros de escribas (LABOV, 1994, 

p. 11, tradução nossa13). 

 

 Sendo assim, o trabalho em perspectiva diacrônica exige bastante cautela na 

análise dos dados e, sobretudo, na interpretação dos resultados, pois, afinal, os textos 

escritos só apresentam evidências positivas, isto é, aquilo que de fato existia na língua, 

não nos permitindo falar nada sobre aquilo que não é atestado nesses registros.   

 É devido a esses problemas que Labov afirma que a Linguística Histórica pode 

ser concebida como a arte de fazer o melhor uso de maus dados.  

 O quadro 1 mostra a relação dos textos que compõem nossa amostra.   

 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/peul/jornais.html> 
13 “Historical documents survived by chance, not by design, and the selection that is available is the 

product of an unpredictable series of historical accidents. The linguistic forms in such documents are 

often distinct from the vernacular of the writers, and instead reflect efforts to capture a normative dialect 

that never was any speaker’s native language. As a result, many documents are riddled with the effects of 

hypercorrection, dialect mixture, and scribal error” (LABOV, 1994, p. 11).   
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Quadro 1 – Relação dos textos da amostra  

SÉC. TEXTOS 

XIII Testamento de D. Afonso II (1214) /  

Foro Real (1280?) 

XIV Crónica Geral de Espanha (1344)  

XV Orto do Esposo (entre finais do século XIV e inícios do XV) / 

Crónica do Conde D. Pedro de Meneses (1463)  

XVI Cartas de D. João III (1524-1533) /  

Crónica dos Reis de Bisnaga (1535?) 

XVII Epanáforas de vária história portuguesa (1660) / 

História do Futuro (1662-1663) 

XVIII Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora, Vol. 1 (1729-1731) / 

Reflexões sobre a Vaidade dos Homens (1752)  

XIX Atas dos Brasileiros (1860-1869) 

XXI Cartas de leitores de jornais cariocas organizadas pelo PEUL/UFRJ.  

 

 Vejamos a seguir algumas especificidades que concernem a esses textos.  

 

(1) O Testamento de D. Afonso II, como o próprio nome define, é o testamento jurídico 

redigido por Dom Afonso II, terceiro rei de Portugal (1211-1223), em Coimbra, datado 

de 27 de junho de 1214; é um dos mais antigos textos escritos em português.  

 

(2) O Foro Real, também conhecido como Fuero de lãs Leyes, é um texto de cunho 

legislativo redigido no reino de Castela por mandado do rei Dom Fernando III no início 

do reinado de seu filho, Dom Afonso X, com o objetivo de estabelecer uniformidade 

jurídica nas cidades de Castela durante o reinado de D. Afonso X.  

 

(3) A Crónica Geral de Espanha é uma crônica histórica redigida em 1344 por Dom 

Pedro Afonso, conde de Barcelos e primeiro filho natural do rei Dom Dinis de Portugal. 

A crônica descreve a história de vários reinos ibéricos, o movimento de Reconquista e o 

papel dos reis portugueses nas Cruzadas.  

 

(4) O Orto do Esposo é uma obra de caráter religioso redigida por um monge anônimo 

do Mosteiro de Alcobaça, no período de transição entre os séculos XIV e XV. Trata-se 
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de um texto com fins didáticos na medida em que busca ensinar as boas condutas 

morais conforme as doutrinas cristãs que dominavam durante a Idade Média. 

 

(5) A Crônica do Conde D. Pedro de Meneses foi escrita pelo português Gomes Eanes 

de Zurara, segundo cronista oficial e guarda-mor da Torre de Tombo durante o reinado 

do rei D. Afonso V. A crônica narra a história da expansão portuguesa no norte da 

África a partir da conquista de Ceuta, a primeira praça de Além-Mar conquistada por 

Portugal, que veio a ser governada pelo conde D. Pedro de Meneses no período entre 

1415 e1437. A obra é destinada a divulgar a política expansionista de Portugal bem 

como exaltar os feitos gloriosos do conde D. Pedro de Meneses e de seu filho D. Duarte 

de Meneses.   

 

(6) As Cartas de D. João III correspondem a 372 cartas pessoais de D. João III, décimo 

quinto rei de Portugal, escritas no período entre outubro de 1523 e fevereiro de 1557.  

 

(7) A Crónica dos Reis de Bisnaga é uma compilação das correspondências de viagem 

feitas por dois escribas portugueses, Domingo Paes e Fernão Nunes, no século XVI; os 

dois viajantes descrevem a história, os aspectos culturais e o cotidiano dos habitantes do 

Império Vijayanagara (o reino de Bisnaga), o principal parceiro comercial do Império 

Português na Ásia do Sul. Não se sabe ao certo quem reuniu esses registros de viagem. 

 

(8) Epanáforas de vária história portuguesa é uma obra do português Francisco Manuel 

de Melo, escrita em 1660 e dedicada a Dom Afonso VI, o segundo rei de Portugal da 

Dinastia de Bragança. No texto são descritos diversos fatos históricos e políticos de 

Portugal.  

 

(9) A História do Futuro é uma obra profética inacabada escrita pelo padre português 

Antônio Vieira em 1662-1663. No livro, Vieira descreve o passado glorioso de Portugal 

e prediz o futuro promissor da Nação, profetizando o aparecimento de um “Quinto 

Império” (o Império Português), no qual a Paz voltaria a reinar com a vitória da 

cristandade. Segundo Viera, Portugal seria dominante sobre todo o mundo no futuro, o 

que trazia uma esperança à Nação portuguesa.  
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(10) As Gazetas manuscritas da Biblioteca Pública de Évora são folhetos manuscritos 

que contêm notícias diversas sobre os acontecimentos cotidianos na cidade de Lisboa no 

século XVIII, tais como casamentos, roubos, decisões jurídicas etc. Estão organizadas 

em uma coleção de três volumes, preservadas pelo domínio da Biblioteca Pública de 

Évora.  

  

(11) Reflexões sobre a Vaidade dos Homens é uma obra de caráter filosófico e 

argumentativo, escrita por Matias Aires e publicada em 1752. O autor apresenta várias 

críticas à vaidade humana em seus diversos aspectos: amor, fortuna, beleza, razão etc. 

  

(12) As Atas dos Brasileiros são um conjunto de atas notariais, públicas e privadas, 

registradas por brasileiros no período entre 1860 e 1869.  

 

(13) As Cartas de leitores são um conjunto de cartas que expressam a opinião dos 

leitores cariocas sobre diversos fatos e acontecimentos na cidade ou no país, publicadas 

pelos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Extra e Povo, no período entre 2002 e 2004.  

 

 Como podemos observar, a amostra é bastante heterogênea, contendo textos de 

natureza diversificada. Embora tal diversidade imponha cautela na interpretação dos 

resultados, como ressaltamos mais acima, ela não impede que possamos extrair algumas 

conclusões. Sua uniformidade fica assegurada no fato de que todos os textos exibem um 

grau de formalidade característico do discurso monitorado. Além disso, o controle da 

variável sequência textual, como veremos mais à frente, nos permite verificar a possível 

interferência de características particulares de um ou outro texto nas propriedades da 

construção em foco. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos e hipóteses 

 

De acordo com a abordagem centrada no uso, mudanças construcionais 

envolvem tanto as propriedades relacionadas à forma quanto aquelas relacionadas ao 

significado e função das construções focalizadas. Com base nisso, buscamos investigar 

os contextos de uso da construção por causa de a partir de suas propriedades 

morfossintáticas, semânticas e discursivo-funcionais. São consideradas tanto as 
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propriedades inerentes ao próprio sintagma preposicional como algumas propriedades 

da oração em que ele se insere. 

 

 No conjunto das propriedades semânticas, consideramos os seguintes grupos de 

fatores: (a) o domínio da causalidade; (b) o tipo de processo codificado na oração em 

que se encontra o SPrep; (c) as características do elemento, geralmente um N, que 

preenche o slot X da construção [por causa de X] e (d) o valor da consequência: 

 

(a) Conforme exposto no capítulo anterior, a relação causal pode ser instanciada em três 

domínios distintos, a saber: o referencial, o epistêmico e o dos atos de fala (cf. 

SWEETSER, 1990; DANCYGIER & SWEETSER, 2000). Segundo os pressupostos da 

gramaticalização, o desenvolvimento de construções gramaticais segue num continuum 

de abstratização progressiva do sentido. No que concerne mais especificamente às 

construções causais, a hipótese é de que a expansão de seus usos siga para além do 

domínio referencial.  

 

(b) A hipótese referente a este grupo de fatores é de que as construções em processo de 

gramaticalização tendem a expandir suas possibilidades de combinação com outras 

classes (cf. HIMMELMANN, 2004). Nesse sentido, esperamos que o SPrep causal por 

causa de se relacione inicialmente com processos mais dinâmicos, sobretudo os 

materiais, e, ao longo do tempo, passe a se combinar com outros tipos de processos (cf. 

HALLIDAY, 1985; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2014). 

 

(c) Ao analisar uma amostra de fala do século XX, Paiva & Braga (2006) mostram que 

o slot X da construção [por causa de X] tende a ser preenchido por nominalizações. 

Nossa hipótese é de que o preenchimento desse slot por nominalizações seja resultado 

da expansão de seus usos ao longo de sua evolução (cf. HIMMELMANN, 2004). 

 

(d) Assumimos a hipótese de que a construção por causa de possa ter seus contextos de 

uso especificados pelo valor pragmático da consequência a que se relaciona: consequên-

cias negativas, positivas ou neutras.   
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 No conjunto das propriedades morfossintáticas, analisamos os seguintes grupos 

de fatores: (e) a posição do SPrep causal, (f) as propriedades de tempo e modo da forma 

verbal, (g) o traço de animacidade do sujeito e (h) a polaridade da oração. 

 

(e) Os estudos sobre construções causais têm apresentado resultados que indicam a forte 

tendência das cláusulas causais em posição posposta (cf. PAIVA, 1988, 1991, 2001). 

Segundo esses estudos, essa ordenação está, de certa forma, associada à organização das 

informações no discurso. A partir da análise de uma amostra de discurso oral, Paiva 

(2001) observa essa tendência nas ocorrências do SPrep causal por causa de. Com base 

nesses resultados e nos pressupostos da mudança gramatical, assumimos como hipótese 

que a ordenação sintagmática da construção por causa de tenha se fixado gradualmente 

como resultado do processo de gramaticalização.  

 

(f) A hipótese inicial quanto a este grupo de fatores encontra fundamento nos resultados 

de Paiva (2001), que apontam o uso mais frequente do SPrep por causa de em orações 

cujas formas verbais se encontram no presente do indicativo. Apesar de seu estudo estar 

centrado no discurso oral, acreditamos que esta tendência também possa ser atestada 

nos dados de língua escrita, pelo menos nas sincronias mais recentes.  

 

(g) No que tange à animacidade do sujeito da oração, esperamos que as relações causais 

instanciadas no domínio referencial (causa estrita) se relacionem com orações cujo 

sujeito apresente o traço [-animado] ou [+animado]. Conforme a gramaticalização 

avança, os usos com sujeito [-animado] tendem a ser menos recorrentes dado o aumento 

no grau de subjetivização. Nesse sentido, nossa hipótese é de que, em sua evolução, o 

SPrep causal por causa de passe a se relacionar com orações de sujeito [+animado 

+humano], expressando maior grau de (inter)subjetivização (cf. TRAUGOTT, 2010). 

 

(h) Controlar a presença ou ausência de marcadores de negação foi uma estratégia 

utilizada para “cercar” ainda mais os contextos de uso da construção. De acordo com 

Givón (1990), as estruturas negativas, mais complexas, tendem a ser mais marcadas em 

termos cognitivos e, consequentemente, menos frequentes no uso espontâneo. Uma vez 

que nossos dados são extraídos de uma amostra representativa de registros mais formais 

e, portanto, mais monitorados, esperamos que essa complexidade também possa ser 

refletida nos enunciados com o SPrep causal por causa de.  
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 No conjunto das propriedades discursivas, consideramos os seguintes grupos de 

fatores: (i) estatuto da informação codificada pelo SPrep causal e (j) o tipo de sequência 

textual em que ocorre o SPrep causal. 

 

(i) Estudos têm apontado que os segmentos causais nos enunciados tendem a se 

apresentar pospostos, codificando informação nova, não mencionada anteriormente, 

enquanto que aqueles que se apresentam antepostos tendem a codificar informação 

velha, já introduzida no discurso (cf. PAIVA, 1991). Com base nisso, esperamos que a 

distribuição da informação codificada pelo SPrep causal por causa de ao longo do 

tempo siga essa tendência de organização discursiva.  

 

(j) Uma vez que as estruturas linguísticas se materializam no discurso através de 

sequências tipológicas, também consideramos esse grupo de fatores como influente no 

uso de por causa de. Nossa hipótese é de que suas ocorrências sejam mais frequentes 

principalmente em sequências narrativas, dado que as construções causais são bastante 

exploradas como elementos de construção da sequência narrativa (cf. ADAM, 1992).   

 

Além da constituição e organização da amostra, a realização deste estudo contou 

com as seguintes etapas: (i) levantamento de dados da amostra; (ii) análise e codificação 

dos dados conforme os grupos de fatores considerados; (iii) tratamento estatístico dos 

dados (iv) descrição e interpretação dos resultados e (v) verificação e validade das 

hipóteses.  

 Uma vez organizada a amostra, fizemos um levantamento de todos os SPrep 

causais presentes em cada texto e, então, analisamos e codificamos cada um deles 

conforme os grupos de fatores brevemente apresentados acima. Em seguida, realizamos 

a análise estatística com o auxílio dos programas computacionais GoldVarb X e Rbrul, 

o que nos permitiu: (i) verificar a distribuição dos dados segundo cada fator de cada 

grupo analisado e (ii) calcular a frequência type e token do SPrep causal em cada 

século/período, o que nos ajudou a (iii) identificar o type exemplar de SPrep causal em 

cada sincronia. Constatamos que a construção por causa de assumia o status de 

exemplar da categoria dos SPrep causais desde o período arcaico. Então, a partir dos 

resultados obtidos através da análise estatística dos dados, seguimos para a etapa de 

apresentação e discussão dos resultados, onde retomamos as hipóteses postuladas. 
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 Os dados utilizados para exemplificação foram extraídos dos textos que 

compõem a amostra. Organizamos os exemplos em uma sequência numérica crescente, 

alinhados mais à direita, em espaço simples e em fonte itálica, de modo a sinalizar ao 

leitor seu propósito. Os segmentos em negrito visam a explicitar a ocorrência da 

construção por causa de nos excertos apresentados. Todos os exemplos estão seguidos 

de suas referências quanto ao texto de origem e ao século.  
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5 PERCURSO DIACRÔNICO DO SPREP CAUSAL  

 

 Conforme já exposto nos capítulos anteriores, este estudo em tempo real de 

longa duração focaliza a trajetória do SPrep causal por causa de, no período 

compreendido entre os séculos XIII e XXI. Para fins analíticos, consideramos a seguinte 

periodização do português com base em Mattos e Silva (1994) e Castro (2013): período 

arcaico (XIII-XVI), período clássico (XVII-XVIII) e período moderno (XIX-XXI).  

 Neste capítulo, focalizamos em primeiro lugar o possível processo de 

esquematização da construção por causa de. Em seguida, apresentamos e discutimos os 

resultados obtidos na análise da amostra considerada14. Detemo-nos primeiro em 

propriedades mais inerentes à própria construção e, em sequência, nas propriedades 

gramaticais da oração em que a construção está inserida. Por fim, discutimos 

propriedades discursivas e textuais. 

 

5.1 A formação da construção por causa de  

 

 O SPrep por causa de constitui uma instância de uso específica de um esquema 

construcional mais amplo, que pode ser representado como PREP1 + SN + PREP2 + X. 

Esse esquema consiste numa estrutura complexa e parcialmente esquemática na medida 

em que é formado por três slots (PREP1, SN e X) e uma posição especificada pela 

preposição de (PREP2). 

 Num primeiro momento, pudemos atestar pelo menos duas possibilidades de 

preenchimento do primeiro slot (PREP1): uma com a preposição em e outra com a 

preposição por (e sua forma variante per), o que indica tratar-se de uma posição parcial-

mente especificada. Os excertos em (1) e (2) exemplificam esses casos. Vejamos.   

 

(1) Despois que dom Alvaro Ferna~dez e Pedro Vermuiz se spediro~ del rei, 

a~daro~ per suas jornadas ataa que chegaro~ a Vallença. E o Cide sayu a 

elles e recebeuhos muy be~ e preguntoulhes por el rei dom Afonso. E elles 

contaro~lhe todo muy ordenadame~te quanto co~ elle passaro~ e como lhe 

el rei ma~dava rogar que o fosse veer a Requena, ca avya grande desejo de 

o veer, e outrossy por fallar co~ elle em razo~ do casame~to de suas filhas 

co~ os iffantes de Carriom. (Crônica Geral de Espanha – Séc. XIV) 

                                                           
14 A análise desenvolvida diz respeito a orações afirmativas. 
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(2) Ca Jhesu Christo he dicto lyom por rrazom da sua uirtude, porque o lyom 

he animalia ousada e forte e largo e nobre e de grande coraçom, asy como 

se conte~ e~ este falame~to que se segue. (Orto do Esposo – Séc. XV) 

 

 No que concerne a essas duas construções, sabemos que aquela formada pela 

preposição por vai se convencionalizar como um padrão de uso para a expressão de 

causa entre segmentos do enunciado.  

 Quanto ao segundo slot, o SN, identificamos, ao longo do período examinado, 

uma grande diversidade de itens lexicais capazes de preencher esta posição, como 

mostra a tabela 1.  

 

Tabela 1 – Itens lexicais atestados no slot SN do padrão construcional POR + SN + DE + X 

em sua distribuição por período e século 

ITEM 

LEXICAL 

Período  

arcaico 

Período 

clássico 

Período 

moderno 

TOTAL 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XXI 

aazo - 5 4 - - - - - 9 

ajuda - 1 - - - - - - 1 

ama - - - - 1 - - - 1 

amor - 8 7 6 - 5 - - 26 

ausência  - - - - 1 - - - 1 

autorização - - - - - - 1 - 1 

avisamento - 1 - - - - - - 1 

benefício  - - - - 4 - - - 4 

bondade - 1 - - - - - - 1 

cajam - - 1 - - - - - 1 

cajon - 1 - - - - - - 1 

calidade  - - - 1 - - - - 1 

caso - - - 1 - 2 - - 1 

castigo - - - - - 2 - - 2 

causa - - 14 7 7 6 3 25 62 

ciúmes - 1 - - - - - - 1 

condição - - - - 1 - - - 1 

conselho - 31 - 2 - - - - 33 

conta - - - - 2 4 2 2 10 

conveniências - - - - 1 - - - 1 

culpa - - - - 1 1 2 - 4 

defeito - - - - 1 - - - 1 

desprezamento - 1 - - - - - - 1 

diferença - - - - 2 - - - 2 
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diligência - - - - 1 - - - 1 

direito - 1 - - - - - - 1 

embargo - 1 - - - - - - 1 

entrada - 1 - - - - - - 1 

estabilidade - - - - - - - 1 1 

estorvo - 1 - - - - - - 1 

excelência - - - - - 1 - - 1 

excesso - - - - - 1 - - 1 

falecimento - - - 3 1 - - - 4 

falta - - - 2 13 6 5 6 32 

fato - - - - - - - 1 1 

força 1 1 - - 1 3 - - 6 

graça - 1 8 - - - - - 9 

honra - - - - - 1 - - 1 

indícios - - - - - 1 - - 1 

inspiração - - - - - 1 - - 1 

juízo - 3 - - - - - - 3 

mandado 3 22 1 1 - 1 - - 28 

medo - 16 1 - - - - - 17 

mercê - - - - 1 - - - 1 

merecimento - 1 - - - - - - 1 

míngua - 4 4 3 - - - - 11 

mistura - - - - 1 - - - 1 

morte - 10 - 2 3 - - - 15 

motivos - - - - - - 1 - 1 

negociação - - - - 1 - - - 1 

o merecer - 1 - - - - - - 1 

obrigação - - - - 2 3 - - 5 

ordem - - - - 1 7 - - 8 

orfandade - - - - 1 - - - 1 

outorgamento - 3 - - - - - - 3 

pe~na - - 1 - - - - - 1 

penitência - - - - 1 - - - 1 

pregação - 1 - - - - - - 1 

princípio - - - - - 1 - - 1 

prisão - 1 - - - - - - 1 

providência - - - - 1 - - - 1 

razão 2 17 20 1 7 - - - 47 

razões - - 1 - - - - - 1 

respeitos - - - - 1 - - - 1 

roubo - - - - - - - 1 1 

satisfação - - - - 1 - - - 1 
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sentença - 1 - - - - - - 1 

temor - 1 - - - - - - 1 

testemunho - - 1 - - - - - 1 

vergonça - 1 1 - - - - - 2 

vencimento - 1 - - - - - - 1 

vergonha 1 1 - - - - - - 1 

vício - - - - - 1 - - 1 

vingança - - 1 - - - - - 1 

virtude - - 1 - 2 - - - 3 

vontade  - 1 - - - - - - 1 

zelo - - - - 1 - - - 1 

TOTAL 7 140 66 29 61 46 14 35 398 

 

 A partir do levantamento exposto na tabela 1, observamos a grande quantidade e 

diversidade de itens que formavam os diversos types de SPrep causal no português. Ao 

todo, identificamos 77 types distintos na amostra.  Fato interessante diz respeito à 

redução do número de itens recrutados pela construção ao longo do tempo. Atestamos 

43 types no período arcaico, 38 no período clássico e apenas 9 no período moderno. 

Essa redução no número de types no período moderno parece estar associada ao 

aumento da frequência de ocorrências do item causa no slot correspondente ao SN. 

 Um ponto a destacar é que, de acordo com os resultados obtidos a partir da 

análise da amostra, verificamos que, no período arcaico, o item razão era o mais 

frequente preenchedor do slot SN da construção, constituindo, possivelmente, o type 

exemplar de SPrep causal devido à sua alta frequência. No final desse período, mais 

especificamente no século XV, atestamos as primeiras ocorrências do item causa como 

membro da categoria. Esta constatação é compatível com os registros das primeiras 

ocorrências da locução por causa de apontados pelo Vocabulário histórico-cronológico 

do Português Medieval, de Antônio Geraldo da Cunha (2014, p. 479).  

 O gráfico 1 mostra claramente que por razão de e por causa de traçam 

trajetórias contrárias ao longo do tempo. 
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Gráfico 1 – Distribuição de por razão de e por causa de ao longo dos séculos 

     

   

 A primeira constatação possível a partir do gráfico 1 são as primeiras 

ocorrências de por causa de no século XV15. Já no período arcaico sua frequência de 

ocorrência é alta em relação aos demais types, conforme a tabela 1, ficando apenas atrás 

de por razão de, que detinha o status de exemplar do SPrep causal até então. Durante a 

passagem do século XV para o século XVI, observamos uma redução de uso de por 

causa de na amostra, seguida de um longo período de frequência estável até o século 

XVIII, evidenciando, assim, seu entrincheiramento (entrenchment) na língua. Na 

passagem para o período moderno, observamos mais uma queda no uso de por causa 

de. Sua frequência, porém, volta a subir, alcançando seu maior pico no século XXI. Em 

contrapartida, por razão de sofre uma grande redução no final do período arcaico, volta 

a subir no século XVII e desaparece a partir do século XVIII. 

 A partir desses resultados, é possível presumir que no final do período arcaico, 

mais especificamente durante a passagem do século XV para o século XVI, deve ter 

havido competição entre as construções por causa de e por razão de, resolvida na 

redução e posterior desaparecimento da segunda. Consequentemente, abriu-se o espaço 

para que por causa de assumisse status de exemplar da categoria SPrep causal.  

 O fato de vários types estarem ligados ao padrão de uso POR + SN + DE + X 

durante o período arcaico sugere maior esquematicidade dessa construção nos primeiros 

séculos do português. Acreditamos que o recrutamento do item causa para preenchi-

                                                           
15 O fato de não termos atestado ocorrências de por causa de em textos dos séculos XIII e XIV pode ser 

consequência do recorte da amostra. No entanto, num levanto feito nos textos disponibilizados no CIPM, 

não encontramos ocorrências dessa construção nesses séculos. 
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mento do slot SN e seu decorrente uso como type exemplar da categoria de SPrep causal 

são consequentes da atuação de processos cognitivos de domínio geral. Uma vez que o 

padrão construcional POR + SN + DE + X já era produtivo no período arcaico para a 

expressão de causalidade, admitimos que o recrutamento do item causa tenha sido 

motivado pelos traços inerentes à própria noção de causa, o qual, desde o latim, já 

existia com o significado de “aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista” (cf. 

CUNHA, 1986, p. 167), ou seja, a origem de um dado estado de coisas. Com o aumento 

de sua frequência de ocorrência, a construção passou a ser processada pelos falantes 

como uma unidade autônoma, o que resultou na formação de um novo pareamento de 

forma e sentido na língua ([por + causa + de + X] ↔ [causa]). Tal interpretação se 

sustenta na perspectiva centrada no uso defendida por Bybee (2010, p. 79-80):   

 

Dado que construções são objetos linguísticos convencionais e não 

objetos naturais que inerentemente compartilham características, 

parece que a frequência de ocorrência pode significativamente 

influenciar a categorização na língua. Considerando também que usar 

uma língua é uma questão de acessar representações estocadas, 

aquelas que são mais fortes (as mais frequentes) são acessadas mais 

facilmente e podem, portanto, ser usadas mais facilmente como base 

para a categorização de novos itens. Devido a esse fator, um exemplar 

de alta frequência classificado como membro de uma categoria tende a 

ser interpretado como um membro central da categoria, ou pelo menos 

sua maior acessibilidade significa que a categorização pode se dar 

com referência a ele (BYBEE, 2010, p. 79-80, tradução nossa16).  

 

 Poggio (2002) mostra que no português arcaico além de a preposição por 

competir com a forma per, seus usos também eram bastante ambíguos. A autora atestou 

o uso de por introduzindo orações que possibilitavam tanto interpretação de causa 

quanto de finalidade (além de outras noções), tal como podemos observar no seguinte 

exemplo, citado pela autora: 

 

E por saberem o esmo em que lugar eram, traziam dous traadores 

(F. Lopes, D. J., 325 apud POGGIO, 2002, p. 207) 

                                                           
16 “Given that constructions are conventional linguistic objects and not natural objects that inherently 

share characteristics, it seems that frequency of occurrence might significantly influence categorization in 

language. Considering also that using language is a matter of accessing stored representations, those that 

are stronger (the more frequent ones) are accessed more easily and can thus more easily be used as the 

basis of categorization of novel items. Because of this factor, a high-frequency exemplar classified as a 

member of a category is likely to be interpreted as a central member of the category, or at least its greater 

accessibility means that categorization can take place with reference to it” (BYBEE, 2010, p. 79-80).  
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 Em nossa amostra, também encontramos casos de SPrep que possibilitavam 

dupla interpretação (causa/finalidade), como a construção por razão de. Vejamos no 

exemplo (3) uma ocorrência dessa construção expressando finalidade.  

(3) [...] por que o poder dos mouros era muy grande em Espanha, como 

ouvire[e]s em esta estoria, e que, avendolhes medo, que lhes daria o que lhe 

elles dema~dassem por razom de lhe no~ darem guerra e o leixassem em 

paz, enviaronlhe pedyr em cada hu~u~ anno que lhes desse cinquoenta 

donzellas, muy filhas d'algo, con que casassem, e outras cinquoenta das 

outras do poboo, con que ouvessen outrossi seus prazeres (Crônica Geral de 

Espanha – Séc. XIV)  

 

 Em suma, o SPrep por causa de caracteriza uma instância de uso específica de 

uma padrão construcional existente no português desde o período arcaico, representado 

pela estrutura POR + SN + DE + X, com valor de causa.  Através do mecanismo de 

encadeamento e aumento da frequência de ocorrência, por causa de veio a se tornar 

uma unidade autônoma e, assim, um exemplar. Tal processo caracteriza, nos termos de 

Bybee (2010), um processo de gramaticalização.  

 

5.2 O slot X 

 

 Conforme explicamos na seção anterior, assumimos que a construção por causa 

de instancia o padrão construcional POR + SN + DE + X.  Seu último slot, representado 

na estrutura por X, pode ser preenchido por um item lexical, um pronome anafórico ou 

mesmo uma oração, como mostram os exemplos (4), (5), (6) e (7). Vejamos.   

 

Sintagma nominal: 

 

(4) Por causa das últimas chuvas, uma cratera se formou na Rua da Confiança, 

na altura do número 499, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo (Carta de 

leitor: Extra, 01-01-04 – Séc. XXI) 

 

Nominalização (ou nome deverbal):  

 

(5) [...] um enorme buraco se formou no local por causa do vazamento e já está 

tomando toda extensão da rua. (Carta de leitor: Extra, 03-01-04 – Séc. XXI) 
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Pronome anafórico:  

 

(6) [...] o serviço de coleta de lixo em Nova Iguaçu não é feito. Por causa disso, 

o local está tomado por lixo de toda espécie, num retrato fiel do descaso 

das autoridades (Carta de leitor: Extra, 05-01-04 – Séc. XXI) 

 

Oração:  

 

(7a) [...] por que, como muy bem pode saber, se por sua parte fizer alguu 

pouco do muyto que eu faço e fiz pola minha, por não dar ocasyhão a 

discordea, meus Reynos e senhoryos niste pequeno tempo forom muyto 

mais deneficados por esta soo causa de eu querer conservar sua amizade, 

do que nuca o forom em nenhua guerra passada, por longa e grande que 

fose (Cartas de D. João III – Séc. XVI)  

 

(7b) [ 3171 ] Aos dois dias do mês de agosto de um mil e oitocentos e quarenta 

e seis do ano do nascimento de nosso senhor Jesus Cristo estando presente 

o nosso irmão provedor e mais mesários em ato de mesa e reunião do 

estilo fez-se os trabalhos do costume e de mais leu-se o requerimento do 

irmão Sarafim dos Anjos pedindo ao provedor que suspendesse a 

Comissão que trabalha na reforma da nossa lei por causa de já estar há 

três anos e não ter dado cumprimento aos seus trabalhos cujo pedido foi 

emfuido pela maior parte dos irmãos que se acharam na presente reunião 

que logo e logo queriam que desse cumprimento ao dito requerimento do 

que obrigou ao provedor a delibera que os mandaria chamar aos membro 

da dita Comissão para se acharem na primeira reunião a fim de poder dar 

cumprimento a tal respeito. (Atas dos brasileiros – Séc. XIX)  

 

Como mostra a tabela 2, a predominância de SNs no slot X é bastante saliente. 
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Tabela 2 – Distribuição de por causa de quanto à forma de preenchimento do slot X 

SLOT X Arcaico Clássico Moderno 

Sintagma nominal 15 

71.4% 

11 

84.6% 

14 

50% 

Nominalização 4 

19% 

1 

7.6% 

11 

39.2% 

Pronome anafórico 1 

4.7% 

 

1 

7.6% 

2 

7.1% 

Oração  1 

4.7% 

_ 

 

1 

3.5% 

TOTAL 21 13 28 

 

 A primeira evidência que encontramos a partir dos resultados da tabela 2 é a alta 

frequência de ocorrência de SNs no slot X da construção por causa de ao longo de 

todos os períodos, o que já era previsto dada a natureza estrutural dos sintagmas prepo-

sicionais. O uso de pronomes anafóricos, ao contrário, é bem esporádico no período 

arcaico. Um ponto interessante nesses resultados é o aumento de nominalizações no slot 

X durante o período moderno, uma tendência que Paiva & Braga (2006) também 

verificaram nos dados de fala do século XX. Paiva (2001) mostra, inclusive, que os 

casos de nominalização no slot X são os mais favoráveis à intercambialidade entre 

orações com SPrep causal e uma oração introduzida pelo conector porque. A maior 

proximidade entre as duas construções causais se deve à natureza eventiva dos nomes 

deverbais que guardam as características da sua base.  

 Um outro ponto que também se destaca nos resultados da tabela 2 é a 

possibilidade de preenchimento do slot X por uma oração, já atestada no período 

arcaico. Cabe ressaltar que encontramos dois tipos de oração preenchendo esse slot: 

uma oração subordinada substantiva (7a) e uma oração adverbial reduzida de infinitivo 

(7b). Tal fato sugere que a tendência analisada por Paiva (2001), de deslocamento do 

SPrep causal por causa de em direção à locução conjuntiva por causa (de) que, bastante 

frequente no português contemporâneo, remonta a períodos anteriores do português. A 

autora explica esta possibilidade como consequência de um processo de recategori-

zação, facultado pelo acréscimo da palavra que, mecanismo muito comum ao longo de 

toda a história do português (cf. capítulo 3). É possível que esse deslocamento tenha 

sido possibilitado através do mecanismo cognitivo de neoanálise a partir de contextos 

em que o uso do SPrep por causa de fosse seguido de uma oração desenvolvida.  
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5.3 Domínio da relação causal 

 

 Os estudos de gramaticalização têm demonstrado que a emergência e evolução 

de construções gramaticais nas línguas seguem num continuum de abstratização 

progressiva do sentido. No que tange mais especificamente às construções causais, 

pode-se admitir que a mudança semântica segue em direção a domínios mais abstratos, 

na trajetória: [referencial] > [epistêmico] > [atos de fala] (cf. capítulo 3). Conforme já 

apontaram diversos estudos (cf. PAIVA, 1998, 2001; NEVES, 1999; FIÉIS & LOBO, 

2008; PAIVA & BRAGA, 2011, 2013a, 2013b, entre outros), o desenvolvimento de 

conectores causais tende a se especializar em dado domínio da causalidade (cf. 

SWEETSER, 1990; DANCYGIER & SWEETSER, 2000). Além disso, outra questão 

que também tem sido considerada em alguns estudos diz respeito ao aumento no grau 

de (inter)subjetivização a que se submetem os conectores. Segundo Traugott (2010), a 

gramaticalização de construções tende a ser marcada por aumento no grau de 

(inter)subjetivização no uso dos conectores. Conforme Traugott (2003, 2010), a 

gramaticalização de construções pode ser acompanhada de uma trajetória [-subjetivo] > 

[+subjetivo] > [+intersubjetivo].   No entanto, conforme já apontaram diversos 

estudos (cf. PAIVA, 1998, 2001; NEVES, 1999; FIÉIS & LOBO, 2008; PAIVA & 

BRAGA, 2011, 2013a, 2013b, entre outros), o desenvolvimento de conectores causais 

tende a se especializar em dado domínio da causalidade (cf. SWEETSER, 1990; 

DANCYGIER & SWEETSER, 2000). Uma questão relevante, portanto é se esta 

especialização é uma consequência gradativa da trajetória brevemente explicada aqui.  

Em princípio, podemos assumir que os usos do SPrep causal por causa de se 

desenvolvam para além do domínio referencial, indicando aumento no grau de 

(inter)subjetivização ao longo do tempo. A análise dos dados aponta claramente que 

esta construção causal não admite a mesma flexibilidade que outros elementos de 

conexão causal, com a ocorrência unicamente de emprego de por causa de nos 

domínios referencial e epistêmico, não havendo ocorrências deste SPrep no domínio dos 

atos de fala. Os excertos em (8) e (9) exemplificam, respectivamente, ocorrências da 

construção por causa de instanciando relação causal no domínio do conteúdo e no 

domínio epistêmico. 
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(8) Por causa das últimas chuvas, uma cratera se formou na Rua da Confiança, 

na altura do número 499, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. (Carta de 

leitor: Extra, 01-01-04 – Séc. XXI) 

 

(9) Nunca mostramos o que somos, senão quando entendemos que ninguém nos 

vê, e isto porque não exercitamos as virtudes pela excelência delas, mas 

pela honra do exercício, nem deixamos de ser maus por aversão ao mal, mas 

pelo que se segue de o ser. O vício pratica-se ocultamente, porque cremos 

que a ignomínia só consiste em se saber; de sorte que se somos bons, é por 

causa dos mais homens, e não por nossa causa; haja quem nos assegure, 

que não há de saber-se um desacerto, e logo nos tem certo, e disposto para 

ele; a dificuldade não está em persuadir a nossa vontade, mas o nosso 

receio.  (Reflexões sobre a Vaidade dos Homens – Séc. XVIII) 

 

 O excerto em (8) exemplifica o uso de por causa de estabelecendo uma relação 

de causa estrita: o segmento codificado pelo SPrep causal em “por causa das últimas 

chuvas” é apresentado pelo locutor como sendo a causa real/efetiva do fato de uma 

cratera ter se formado na rua, caracterizando uma relação causal no domínio referencial.   

O excerto em (9), por sua vez, ilustra o uso do SPrep causal no domínio epistêmico: os 

segmentos codificados em “por causa dos mais homens” e “não por nossa causa” 

expressam a avaliação do locutor a respeito da condição “se somos bons”; trata-se de 

uma das interpretações possíveis, suscetível de questionamentos, portanto, de outras 

interpretações.  

 Vejamos na tabela 3 a distribuição de por causa de quanto a esta propriedade. 

 

    Tabela 3 – Distribuição de por causa de quanto ao domínio da relação causal 

  

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO Arcaico Clássico Moderno 

Referencial 11 

52.3% 

12 

92.3% 

27 

96.4% 

Epistêmico 10 

47.6% 

1 

7.6% 

1 

3.5% 

Atos de fala – – – 

TOTAL 21 13 28 
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 Como mostram os resultados da tabela 3, durante o período arcaico, o emprego 

de por causa de ocorre tanto para relações causais no domínio referencial quanto no 

domínio epistêmico. No período clássico, observamos um aumento percentual de suas 

ocorrências no domínio referencial, chegando a mais de 90% dos dados deste período. 

Na passagem para o período moderno, também verificamos um aumento, embora menos 

significativo, nas ocorrências de por causa de no domínio referencial, evidenciando seu 

uso praticamente categórico neste domínio.  

Com base nos resultados da tabela 3, constatamos que a evolução dessa 

construção transgride a trajetória prevista para as mudanças gramaticais, inclusive, 

emergência de novos conectores, dado que não houve expansão para domínios mais 

abstratos nem aumento no grau de subjetivização. Ao contrário de uma trajetória de 

expansão, podemos observar uma tendência de especialização, ou seja, a construção por 

causa de perde em flexibilidade, tornando-se mais restrita a relações no domínio do 

conteúdo. Esta tendência se alinha com o que já foi observado em trabalhos quanto à 

evolução de outras construções conectivas causais, como, por exemplo, o estudo de 

Paiva & Braga (2013a, 2013b), que focalizaram a trajetória de pois e poys que (cf. 

capítulo 3, seção 3.2, parte B). 

 

5.4 Valor pragmático da consequência  

 

 Consequências podem ser positivas, como no exemplo (10), ou negativas, como 

no exemplo (11). Vejamos.  

 

(10) Por causa dos contrarios ventos, escapou São Baltezar, que ainda hoje 

dura, vencedor de inimigos, e tempestades. (Epanáforas de vária história 

portuguesa – Séc. XVII) 

 

 

(11) [...] o Duque então de Barcellos, Principe despois de Portugal, D. 

Theodosio de saudosa lẽbrança, achãdose em idade de tres annos, a fim 

de serenar com sua presẽça (jâ digna de alto respeito) os animos 

populares, e sustituir a de seu Pay o Duque D. João, q por causa de hũa 

grave enfermidade estava impedido, para por si mesmo, como desejava, 
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se empregar em beneficio da quietação publica. (Epanáforas de vária 

história portuguesa – Séc. XVII) 

 

 O excerto em (10) ilustra o uso do SPrep causal relacionado a uma consequência 

apresentada pelo locutor como sendo positiva, codificada pelo segmento “escapou São 

Baltezar”. Esse valor positivo é reforçado pelas qualidades atribuídas a São Baltazar em 

“que ainda hoje dura, vencedor de inimigos, e tempestades”. O excerto em (11), por sua 

vez, mostra claramente o uso do SPrep causal relacionado a uma consequência negativa, 

expressa pelo fato de que o Duque Dom João “estava impedido, para por si mesmo, 

como desejava, se empregar em beneficio da quietação publica”, e isso “por causa de 

hũa grave enfermidade”.  

 Além de se relacionar a consequência positiva e negativa, há também a possibi-

lidade de o SPrep causal se ligar a uma consequência neutra, como vemos em (12): 

 

(12) [...] & Rruy Memdez, & assy outro Rruy Memdez de Brito, & Diogo Gill, 

hu~ escud(ey)ro do ymfante dom Emrrique, & Joham Sodre vyra~ hyr 

allem da rribeyra tres mouros e~ senhos asnos. Emderençara~o tras elles 

ate que os emcallçara~o, caa os mouros nunca os vyra~ ne~ semtyram, 

assy hiam emcarapuçados por causa da chuiva. (Crónica do Conde D. 

Pedro de Meneses – Séc. XV)  

 

 Em algumas línguas, como o francês, por exemplo, causas positivas, como em 

(10), ou negativas, como em (11), são necessariamente expressas por construções 

causais distintas. Assim, em francês a construção a cause de está relacionada a 

consequências avaliadas pelos falantes como negativas, enquanto que a construção 

grâce a é restrita a consequências tomadas como positivas. O fato é que, no português 

contemporâneo, essa diferença pragmática se dilui no uso de por causa de, que pode 

expressar qualquer uma destas nuances. Uma questão possível então é que o 

desenvolvimento dessa construção possa envolver a avaliação pragmática de que está 

investigada a consequência codificada no enunciado causal. Assim, verificamos se a 

construção por causa de também estaria ligada a algum contexto de uso preferencial no 

que concerne ao valor pragmático da consequência.  

 Os resultados expostos na tabela 4 mostram algumas diferenças distribucionais 

interessantes ao longo do tempo.  
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  Tabela 4 – Distribuição de por causa de quanto ao valor da consequência 

CONSEQUÊNCIA Arcaico Clássico Moderno 

Positiva 4 

19% 

1 

7.6% 

1 

3.5% 

Negativa 9 

47.6% 

6 

46.1% 

26 

92.8% 

Neutra 8 

38% 

6 

46.1% 

1 

3.5% 

TOTAL 21 13 28 

 

 Os resultados da tabela 4 evidenciam que durante o período arcaico havia certa 

predominância do uso de por causa de ligado a consequências negativas, embora 

também seja expressivo seu uso com consequências neutras e positivas. Durante o 

período clássico, verificamos um aumento percentual na frequência de por causa de 

com consequências neutras e redução de consequências positivas. No período moderno, 

verificamos o uso quase categórico de por causa de ligado a consequências negativas. 

Uma explicação possível para essa distribuição é a de que ela reflete características das 

cartas de leitores, principalmente do jornal Extra, em que há predomínio total de cartas 

de reclamação que, como tal, expressam a insatisfação dos indivíduos. De qualquer 

forma, as evidências apontam que, com o passar do tempo, por causa de foi se 

restringindo a um tipo de relação pragmática: uma relação causal cuja consequência é 

negativa, tal como a construção a cause de em francês, o que, mais uma vez, reforça 

nossa hipótese de que por causa de foi se especializando ao longo do tempo.  

 Smith & Nordquist (2012 apud BYBEE, 2013, p. 67) argumentam que o valor 

negativo associado a construções compostas pelo item cause (causa), no inglês, surgiu 

ao longo do tempo. Inicialmente, no Early Modern English, as construções com o item 

cause podiam ocorrer tanto com colocações positivas quanto negativas ou neutras, 

sendo estas últimas mais prováveis de ocorrer, de modo que cause era mais associado a 

colocações negativas e neutras. A partir da análise de um corpus do inglês 

contemporâneo, os autores constataram que as colocações negativas são dominantes, 

representando 81% das ocorrências. Eles verificaram que nas construções transitivas do 

tipo cause + NP, como em cause an accident (causar um acidente), cause damage 

(causar danos), as colocações negativas são encontradas em 90% dos casos, enquanto 

que em construções infinitivas, como em cause the bout to sink (fazer o barco afundar / 

causar o afundamento do barco), esse percentual chega a 60%, e as demais ocorrências 
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são neutras, não positivas. Esses resultados convergem com o que encontramos a 

respeito do uso da construção por causa de. Cabe ressaltar, como adverte Bybee (2013), 

que não foi o item em si que absorveu o valor negativo, mas a construção particular em 

que ele ocorre.  

 

5.5 Posição do SPrep por causa de  

 

 Como todo SPrep de função adverbial,  a construção causal representada por 

POR + SN + DE + X dispõe de certa flexibilidade sintagmática, podendo ocorrer em 

posições diversas na oração. Os excertos em (13), (14) e (15) ilustram, respectivamente, 

os usos de por causa de em posição anteposta, interposta e posposta ao constituinte que 

codifica a consequência. 

 

(13) Por causa da falta de iluminação, o local se tornou perigoso e os 

moradores estão preocupados e se sentem inseguros (Carta de leitor: 

Extra, 21-12-03 – Séc. XXI)  

 

(14) Conformouse com o Conselho de Portugal, e aprovou o mesmo que elle jâ 

havia disposto, acerca da sahida da Armada; porque, alèm das razoens 

referidas, ella se julgava conveniente, em quanto os Rumbergues estavão, 

por causa do inverno, em seus portos recolhidos. (Epanáforas de vária 

história portuguesa – Séc. XVII)   

 

(15) Foi difícil pegar no sono quarta-feira por causa de sucessivos tiros e 

explosões na Sá Ferreira. (Carta de leitor: O Globo, 05-03-04 – Séc. XXI) 

 

 Uma vez que nossa análise está fundamentada em pressupostos de cunho 

funcionalista, admitimos que a ordem dos constituintes na oração seja motivada por 

fatores de natureza diversa – cognitiva, estrutural e comunicativa. Logo, consideramos a 

ordenação como um fator que pode nos revelar tendências quanto aos contextos de uso 

preferenciais da construção ao longo do tempo.   

 Para o português contemporâneo, Paiva (2001) e Paiva & Braga (2006) atestam 

que a posposição ao segmento efeito é a posição preferencial do SPrep por causa de, de 

forma similar ao que é observado para as orações introduzidas por porque, ou seja, uma 
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sequenciação consequência-causa. De acordo com os resultados da tabela 5, esta 

preferência de por causa de pela posposição remonta aos primeiros estágios do 

português.  

 A tabela 5 mostra os resultados relativos à ordenação do SPrep causal ao longo 

da história do português. 

 

 Tabela 5 – Distribuição de por causa de quanto à posição na oração 

POSIÇÃO Arcaico Clássico Moderno 

Posposta 15 

75% 

7 

53.8% 

18 

64.2% 

Interposta 3 

15% 

5 

38.4% 

3 

10.7% 

Anteposta 2 

10% 

1 

7.6% 

7 

25% 

TOTAL 20 13 28 

   

 A distribuição mostrada na tabela 5 indica que a posposição é a posição 

preferencial da construção por causa de em todos os períodos. A interposição é a 

segunda posição mais frequente, principalmente no período clássico do português. É 

possível observar, ainda, que a anteposição do SPrep causal, a menos frequente nos 

períodos arcaico e clássico, aumenta sensivelmente no período moderno, indicando 

certa expansão na sua flexibilidade. 

 A evidência mais clara nesses resultados é a de que, desde o período arcaico, o 

contexto sintático típico do uso de por causa de é a sua posposição ao segmento que 

expressa a consequência, sugerindo que, desde os estágios iniciais do português, esta 

construção tende a uma posição não marcada na oração. Segundo Givón (1990), três 

critérios permitem distinguir categorias marcadas e não marcadas, a saber: 

complexidade cognitiva, complexidade estrutural e distribuição de frequência. Aqui 

estamos nos referindo mais especificamente à distribuição de frequência, que diz 

respeito ao fato de que categorias não marcadas são mais frequentes no discurso e, 

consequentemente, estão mais acessíveis cognitivamente para o falante. Como 

discutiremos na seção seguinte, critérios mais discursivo-pragmáticos colaboram para 

definir uma posição não marcada deste constituinte. 
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5.6 Estatuto da informação 

 

 A noção de informatividade está intimamente relacionada à situação 

comunicativa, pois diz respeito ao conteúdo informacional que os interlocutores 

compartilham, ou supõem compartilhar, durante a interação verbal. O indivíduo busca 

construir seus enunciados considerando os conhecimentos prévios que seu interlocutor 

possui sobre dado assunto. Ele procura escolher estruturas linguísticas que possam 

codificar e organizar as informações que deseja transmitir, visando atingir seus 

objetivos comunicativos. Dessa forma, estudos de orientação funcionalista têm 

enfatizado a importância desse princípio na análise do uso de construções linguísticas, 

principalmente no que se refere à ordenação dos constituintes da oração. 

 Embora seja um princípio bastante estudado, a distribuição da informação pode 

ser tratada de diferentes maneiras, a depender da perspectiva assumida pelo 

pesquisador. Assim, diversos autores têm apresentado propostas para compreender a 

inter-relação entre a estrutura linguística e a estrutura informacional. De um modo geral, 

as informações compartilhadas ou que o locutor pressuponha que já sejam do 

conhecimento do interlocutor, são apresentadas como velhas; informações não 

compartilhadas ou apresentadas pela primeira vez no discurso são concebidas como 

novas; e informações ainda não introduzidas no discurso, mas que podem ser 

compreendidas a partir do contexto (situacional ou linguístico), são concebidas como 

inferíveis pelo locutor. Essa classificação não é consensual entre os autores. Chafe 

(1976), por exemplo, propõe uma classificação baseada na disponibilidade dos 

referentes na consciência do interlocutor. Para o autor, se o locutor julgar que uma 

informação não está disponível na memória ativa do interlocutor no momento da 

enunciação, então a informação será apresentada como nova; caso o locutor avalie a 

informação como já ativa na consciência do interlocutor, então ela será apresentada 

como dada (ou velha). Uma proposta um pouco distinta é a de Prince (1979). Em um 

viés mais discursivo, a autora propõe uma classificação das entidades do discurso, 

principalmente sintagmas nominais, em três tipos: novas, quando são apresentadas pela 

primeira vez no discurso; evocadas do contexto textual ou situacional; ou inferíveis.  

 Vale ressaltar que, normalmente, estatuto informacional é uma categoria 

proposta para a análise de SN΄s, já que estes codificam referentes. Como nosso objeto 

de estudo são sintagmas preposicionais, que necessariamente têm um SN encaixado, 

então a categorização é perfeitamente transferível para estes constituintes. 
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 Para a análise do estatuto informacional do SPrep causal por causa de, adotamos 

a proposta de Prince (1979), considerando como informação nova aquela introduzida 

pela primeira vez no discurso; informação velha aquela já introduzida no discurso e, 

portanto, recuperável; e informação inferível aquela que, embora ainda não tenha sido 

introduzida no discurso, pode ser inferida ou deduzida do contexto textual anterior, 

através de mecanismos inferenciais (cf. PAIVA, 1991). 

  

 Os excertos expostos em (16), (17) e (18) ilustram ocorrências do SPrep causal 

por causa de codificando informação nova, velha e inferível respectivamente. Vejamos.  

 

(16) Conformouse com o Conselho de Portugal, e aprovou o mesmo que elle jâ 

havia disposto, acerca da sahida da Armada; porque, alèm das razoens 

referidas, ella se julgava conveniente, em quanto os Rumbergues estavão, 

por causa do inverno, em seus portos recolhidos. Chamavão entam 

Rumbergues, a certos poderosos navios Ingrezes, de que se formou hũa 

Armada Real; dizião, que por ter o mesmo nome, o mestre que os 

fabricâra. (Epanáforas de vária história portuguesa – Séc. XVII) 

 

 Em (16) podemos observar o uso do segmento “por causa do inverno” 

codificando uma informação nova no texto, isto é, uma informação não mencionada 

anteriormente; seu uso, no caso, explica o motivo pelo qual os Rumbergues estavam 

recolhidos em seus portos, caracterizando-se como um aposto.      

 

(17) Várias ruas ainda não foram asfaltadas e também não receberam 

saneamento básico. Por causa desse abandono, enfrentam sérios 

problemas no dia-a-dia, principalmente durante as chuvas. (Carta de 

leitor: Extra, 02-01-04 – Séc. XXI)  

 

 Em (17), verificamos o uso do SPrep causal codificando informação velha, já 

mencionada no texto. Tal fato é reforçado pelo uso do pronome anafórico seguido de 

um nome deverbal no slot X.  

 

(18) [...] e quisera~o afastar se, mas elrey na~o quis, dizemdo que os na~o 

ma~odara por ally se na~o pera que logo lhe fose entrada a cidade, e se 
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na~o que morressem todos, d omde comveyo aos seus cometerem a cidade 

de muy fortes e rijos combates, omde muytos d elles perdera~o as vidas, 

por quoanto os da cidade estava~o muy fortes, e bem apercebidos de tudo 

o que lhe era necessaryo pera sua defemssa~o, na~o cesamdo os d elrey 

de combaterem a cidade. Vemdo os capitae~es quoa~o mal os seus se 

chegava~o por causa dos que vya~o morrer [...] (Crónica dos Reis de 

Bisnaga – Séc. XVI)  

 

 Em (18) observamos que o segmento causal “por causa dos que vya~o morrer” 

codifica uma informação possível de ser deduzida a partir de outras informações 

apresentadas no texto, configurando uma informação inferível pelo contexto discursivo.  

 

 De acordo com a previsão mais geral do princípio de distribuição de informação, 

podemos esperar que construções causais antepostas à consequência codifiquem 

informação velha ou inferível, enquanto que as construções pospostas codifiquem 

informação nova. Nesta análise, buscamos verificar dois pontos: (a) se a evolução do 

SPrep causal por causa de é marcada por especialização quanto ao tipo de informação 

que codifica no discurso e (b) se o estatuto informacional do constituinte causal se 

reflete na sua posição na oração.  Uma vez que constatamos o uso mais frequente do 

SPrep por causa de em posposição (cf. seção 5.5), esperamos que essa tendência 

também se reflita nos resultados quanto ao tipo de informação codificada. Em outras 

palavras, acreditamos que os usos de por causa de sejam mais propensos à codificação 

de informação nova. 

 Os resultados da tabela 6 mostram a distribuição dos dados quanto ao tipo de 

informação codificada pelo SPrep por causa de ao longo de sua trajetória no português. 

 

Tabela 6 – Distribuição de por causa de quanto ao estatuto da informação 

INFORMAÇÃO Arcaico Clássico Moderno 

Nova 13 

61.9% 

9 

69.2% 

15 

53.5% 

Inferível 6 

28.5% 

4 

30.7% 

7 

25% 

Velha 2 

9.5% 

_ 6 

21.4% 

TOTAL 21 13 28 
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 A partir dos resultados da tabela 6, verificamos que a construção por causa de 

tende, sistematicamente, a codificar informação nova em todos os períodos, o que 

corrobora nossa hipótese quanto ao estatuto da informação e a tendência já verificada 

para o português contemporâneo, com base em amostras de fala (cf. PAIVA, 1998, 

2001; PAIVA & BRAGA, 2006; AMORIM, 2011, 2012). Outro fato interessante nesses 

resultados diz respeito à codificação de informação velha. Este é o tipo de informação 

menos comum; no período clássico, por exemplo, não atestamos nenhuma ocorrência. 

No entanto, verificamos um aumento significativo desse tipo de informação no período 

moderno, chegando a 21.4% dos dados. Quanto à codificação de informação inferível, 

os valores percentuais são bastante próximos nos períodos arcaico e clássico, em torno 

de 30%, apresentando uma leve redução no período moderno.  

  Considerada isoladamente da posição do SPrep na oração, a variável estatuto 

informacional não nos fornece informação mais segura acerca de uma possível ação do 

seu efeito sobre a ordem sintagmática mais frequente da construção por causa de. No 

entanto, um cruzamento entre as duas variáveis mostra que a posposição do SPrep 

causal apresenta distribuição bastante diferenciada de acordo com o tipo de informação 

que codifica.  

 Os resultados obtidos quanto ao cruzamento dessas propriedades estão expostos 

na tabela 7. Vejamos.  

 

Tabela 7 – Cruzamento das variáveis posição e estatuto informacional do SPrep causal 

POSIÇÃO x INFOR. Arcaico Clássico Moderno TOTAL 

Posposta nova 11 

52.3% 

5 

38.4% 

11 

39.2% 

27 

43.5% 

Posposta inferível 4 

19% 

2 

15.3% 

4 

14.2% 

10 

16.1% 

Posposta velha  _ _ 2 

7.1% 

2 

3.2% 

Interposta nova 1 

4.7% 

5 

38.4% 

1 

3.5% 

7 

11.2% 

Interposta inferível 1 

4.7% 

1 

7.6% 

2 

7.1% 

4 

6.4% 

Interposta velha – – – – 

Anteposta nova _ 1 

7.6% 

2 

7.1% 

3 

4.8% 

Anteposta inferível 1 

4.7% 

_ 1 

3.5% 

2 

3.2% 
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Anteposta velha 2 

9.5% 

_ 4 

14.2% 

6 

9.6% 

TOTAL 21 13 28 62 

 

 Como podemos observar a partir dos resultados da tabela 7, a questão da 

estrutura da informação em relação à posição do SPrep por causa de na oração aponta 

diferenças quantitativas ao longo dos períodos, mas a tendência mais geral é bastante 

estável. No período arcaico, a tendência de uso mais frequente é a posposição do SPrep 

codificando informação nova (52.3%). No período clássico, a tendência à codificação de 

informação nova também é bastante forte (38.4%), embora possamos verificar um 

aumento da posição interposta codificando este tipo de informação também (38.4%). No 

período moderno, porém, há uma redução brutal das ocorrências de por causa de em 

interposição (3.5%); a tendência à posição posposta codificando informação nova ainda 

é relativamente alta (39.2%). A possibilidade de codificação de informação inferível em 

posposição também se mostrou estável ao longo de todos os períodos, apresentando 

baixa redução na passagem de um período a outro.  A anteposição, por sua vez, 

apresentou significativo aumento no período moderno (14.2%), codificando principal-

mente informação velha. Cabe observar que, no período arcaico, só atestamos este tipo 

de informação nas ocorrências em que o SPrep estava anteposto. Tal constatação sugere 

que esta posição e este tipo de informação sejam indicadores dos contextos de uso mais 

marcados do SPrep causal. De um modo geral, verificamos que, em todos os períodos, o 

uso posposto da construção por causa de tende a codificar informação nova ou, em 

menor frequência, inferível.     

 

5.7 Propriedades da oração 

 

 Como o SPrep causal é um constituinte da oração, algumas evidências acerca de 

sua expansão podem ser encontradas em propriedades modo-temporais, características 

do sujeito e da predicação da oração. Nas seções seguintes, focalizamos estes aspectos. 

 

5.7.1 Tipo de processo 

 

 Trabalhos realizados sobre o uso do SPrep por causa de no português 

contemporâneo já apontaram sua maior frequência em orações com verbos de estado 
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(cf. PAIVA, 1998, 2001; PAIVA & BRAGA, 2006). A partir desses estudos, 

assumimos essa tendência como uma hipótese a ser verificada durante a trajetória da 

construção no português. 

 Com base na proposta de Halliday (1985), retomada também em Halliday & 

Matthiessen (2014), admitimos ser a transitividade uma propriedade essencial da oração 

por estar associada à forma de representação linguística de estados de coisas 

percebidos/experienciados pelos falantes, seus participantes (as entidades envolvidas 

nesses processos) e à forma como eles se desenrolam. Halliday (1985) propõe uma 

distinção entre seis tipos de processos, quais sejam: materiais, mentais, relacionais, 

comportamentais, verbais e existenciais17. Neste estudo, além dos processos elencados 

por Halliday, acrescentamos ainda a categoria dos processos modais a fim de dar conta 

de características particulares da relação semântica de causalidade (cf. exemplo (23)).  

 Vejamos a seguir a caracterização desses processos, exemplificados, sempre que 

possível, por enunciados com o SPrep por causa de extraídos de nossa amostra.  

 

a) Processos materiais: são processos de “fazer” e “acontecer” que representam as 

ações concretas e observáveis do mundo físico, expressando mudanças externas ao 

indivíduo; podem ser de dois tipos, a saber: processos de criar (compor, construir, 

pintar, abrir etc.) e processos de transformar (destruir, cortar, quebrar, iluminar etc.). 

De um modo geral, os processos materiais se caracterizam pela presença obrigatória de 

um Ator (o participante que realiza a ação propriamente dita), e podem ser seguidos de 

um Alvo (participante afetado/modificado pela ação). Alguns processos materiais, como 

dar, fazer e tomar, em português, são caracterizados por um elemento chamado Escopo, 

que especifica seu domínio de atuação. O excerto em (19) exemplifica o uso do SPrep 

por causa de com processo material.  

 

(19) O patra~o esteve ally ate q(ue) foy sobre a noite, que fez que vinha 

dereytame~te pera Çepta, &, tamto que semtio que hera perdido de vista, 

volveo pera omde avya de hyr ao sallto, que hera amtre Tagaça & Bediz. 

& sayram em terra &, quamdo chegara~ ao aduar, achara~o que na~o 

estava hy nymgue~, porque a gemte hia dormir a serra, caa no~ ousava~ 

                                                           
17 Embora tenham sido considerados, não atestamos ocorrências de por causa de com processos verbais e 

existenciais em nossa amostra. 
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de dormyr ally, & pareçee q(ue) laa onde dormyam ((p236)) faziam fogo 

por causa do frio. (Crónica do Conde D. Pedro de Meneses – Séc. XV) 

 

b) Processos mentais: são processos de “sentir”, relativos à apreciação humana do 

mundo; correspondem à expressão do pensamento (consciência). Segundo Halliday & 

Matthiessen (2014, p. 256-258), esses processos se subdividem em quatro tipos: 

processos de percepção (ver, perceber, sentir, saborear etc.); processos de cognição 

(saber, acreditar, duvidar, imaginar etc.); processos desiderativos (querer, pretender, 

decidir, concordar etc.) e processos emotivos (gostar, amar, odiar, temer etc.). Esses 

processos se caracterizam pela presença de dois participantes: o Experienciador 

(Senser), um ser dotado de consciência e em cuja mente se realiza o processo, e o 

Fenômeno (Phenomenon), aquilo que é percebido, pensado, desejado ou sentido pelo 

Experienciador. O excerto em (20) ilustra uma ocorrência de por causa de com processo 

mental (no caso, do tipo emotivo).  

 

(20) Todos temem chegar à noite em casa por causa da falta de iluminação 

na rua. (Carta de leitor: Extra, 21-12-03 – Séc. XXI) 

 

c) Processos relacionais: são processos de “ser”, “estar” e “ter”, os quais relacionam 

duas entidades no discurso; podem codificar tanto nossas experiências externas (ex.: Ela 

é professora) quanto internas (ex.: Ela é muito inteligente). Por meio desses processos, 

são estabelecidas relações intensivas (quando uma qualidade é atribuída a uma entidade, 

caracterizando-a ou identificando-a), relações circunstanciais (quando uma circuns-

tância de lugar ou tempo é atribuída a uma entidade) e relações possessivas (quando 

uma entidade tem/pertence à outra). O excerto em (21) mostra uma ocorrência de por 

causa de com processo relacional.   

 

(21) Os homens bárbaros não puderam ver no sangue outras cousas mais, do 

que aquelas de que consta um corpo físico; e naquele humor, o mais que 

viram, foi a razão de mais, ou menos líquido, e a razão de mais, ou menos 

cor; destes dous princípios fizeram resultar todas as mudanças de que o 

sangue é susceptível, e por causa dele, o homem. (Reflexões sobre a 

Vaidade dos Homens – Séc. XVIII) 
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d) Processos verbais: como o próprio nome sugere, são processos de “dizer”. 

Encontram-se no limite entre os processos mentais e relacionais; expressam o discurso 

do outro, direta ou indiretamente (reported speech). São exemplos desses processos: 

responder, afirmar, repetir, comentar etc. Normalmente, caracterizam-se pela presença 

de quatro participantes, a saber: o Dizente (Sayer), quem realiza a ação de dizer; o 

Receptor (Receiver), aquele a quem o dizer é direcionado; a Verbiagem (Verbiage), a 

mensagem propriamente dita; e o Alvo (Target), a entidade atingida pelo processo. 

e) Processos comportamentais: são processos que descrevem comportamentos da 

natureza humana, tanto fisiológicos (comer, dormir, respirar, suar etc.) como 

psicológicos (sorrir, chorar, sonhar, preocupar-se etc.). Encontram-se na fronteira 

entre os processos materiais e mentais. Caracterizam-se pela presença do Comportante 

(Behaver), um ser animado ou personificado que realiza a ação. O excerto em (22) 

exemplifica o uso de por causa de com processo comportamental.  

 

(22) Os moradores da Avenida São Miguel estão sofrendo por causa de 

problemas de abastecimento. (Carta de leitor: Extra, 05-01-04 – Séc. XXI) 

 

f) Processos existenciais: são processos que descrevem fatos que existem e acontecem. 

Em português são expressos pelos verbos haver e existir.  

 

g) Processos modais: embora não façam parte da classificação proposta por Halliday, 

consideramos estes processos devido a uma particularidade da relação semântica de 

causa. Vejamos o exemplo (23). 

 

(23) A perseguição deve ter um cunho político por causa das eleições 

municipais de outubro. (Carta de leitor: O Globo, 09-03-04 – Séc. XXI) 

 

 Observemos que, no excerto em (23), a causa, codificada pelo SPrep por causa 

de, não está ligada ao verbo predicador da oração (ter), mas sim à modalização impressa 

pelo locutor ao estado de coisas descrito no enunciado.  

 Nossa expectativa quanto a essa propriedade da oração é de que os usos do 

SPrep por causa de sejam inicialmente preferenciais com processos mais dinâmicos, 

sobretudo os materiais, e que, com o tempo, venham a se expandir para orações que 
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codificam outros tipos de processos. Os resultados da tabela 8 permitem confirmar esta 

expectativa. 

  

Tabela 8 – Distribuição de por causa de quanto ao tipo de processo a que se liga 

PROCESSO Arcaico Clássico Moderno 

Material 14 

73.6% 

7 

53.8% 

13 

46.4% 

Mental 2 

10.5% 

_ 2 

7.1% 

Relacional 2 

10.5% 

4 

30.7% 

9 

32.1% 

Comportamental 1 

5.2% 

1 

7.6% 

3 

10.7% 

Verbal – – – 

Existencial – – – 

Modal _ 1 

7.6% 

1 

3.5% 

TOTAL 19 13 28 

 

 De acordo com os resultados da tabela 8, o SPrep por causa de, embora, desde o 

período arcaico possa ocorrer com diversos tipos de processos, está fortemente 

associado aos processos materiais, uma tendência compatível com a que já foi 

constatada por Paiva (2001) para o português oral contemporâneo. No entanto, é 

possível observar que esta correlação é mais significativa principalmente no período 

arcaico (73.6%), decrescendo nos períodos clássico (53.8%) e moderno (46.4%). O 

decréscimo de por causa de em orações com processos materiais é acompanhado de 

aumento gradativo de sua frequência de ocorrência com os processos relacionais, com 

uma diferença de aproximadamente 20 pontos entre os períodos arcaico e clássico. Se 

compararmos o período arcaico em relação aos seguintes, podemos falar em expansão 

sintático-semântica (cf. HIMMELMANN, 2004).   

A correlação mais significativa entre por causa de e processos do tipo material 

tem que ser interpretada com certa cautela, pois pode ser um reflexo tanto de aspectos 

que dizem respeito à própria relação de causalidade como de características do gênero 

discursivo. Conforme vimos na seção 5.3, a construção por causa de é significativa-

mente mais recorrente na expressão de causa estrita, ou seja, no domínio referencial, 

que, na maioria dos casos, envolve a codificação de processos materiais. Ademais, cabe 

ressaltar que a natureza da maioria dos textos que compõem a amostra também incide 
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sobre a maior frequência desse tipo de processos (cf. capítulo 4, seção 4.1), por se tratar 

de textos narrativos. 

 

5.7.2 Animacidade do sujeito   

 

 Características semânticas do sujeito estão diretamente ligadas ao tipo de 

processo codificado na oração, se considerarmos que determinados processos requerem, 

por definição, maior agentividade e controle da ação por parte do sujeito da oração. 

Além disso, um dos pressupostos mais fortemente associados ao conceito de causa em 

sentido mais estrito é o de agentividade, que, por sua vez, está ligado à noção de 

intencionalidade. Causas reais são entendidas como ações de um agente que, 

intencionalmente, modifica um estado de coisas, num intervalo de tempo situado entre 

T1 e T2.  

 Mesmo que nem sempre a causa seja o resultado da ação de um ser animado e 

intencional, como já discutido por Paiva (1996), podemos presumir que o traço de 

agentividade/intencionalidade possa explicar algumas mudanças sofridas pela 

construção por causa de. Considerando, como já destacamos, as indicações de 

especialização do SPrep por causa de na realização de causas no domínio referencial, 

nossa hipótese é de que as orações com a construção por causa de se restrinjam 

igualmente a orações com sujeito do tipo [+animado +humano]. Para a análise dessa 

propriedade, consideramos os seguintes traços semânticos: [+animado +humano], 

[+animado -humano]18, [-animado], evento, abstrato, coletivo humano e pronome 

resumitivo. Os excertos de (24) a (29) ilustram esses casos. 

 

[+animado +humano]:   

 

(24) [ s_640 ] Tem dado cuidado a notícia de que o Conde Barão recaiu em 

Alvito , mandando buscar o Doutor Xavier que tendo já licença de El-rei , 

não foi por causa do tempo e a Senhora Condessa do Prado também 

recaiu . (Gazetas manuscritas – Séc. XIX) 

 

 

                                                           
18Não atestamos ocorrências de por causa de em orações com sujeito desse tipo em nossa amostra. 
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[-animado]: 

 

(25) Por causa da falta de iluminação, o local se tornou perigoso e os 

moradores estão preocupados e se sentem inseguros. (Carta de leitor: 

Extra, 21-12-03 – Séc. XXI)  

 

Evento: 

 

(26) [...] Assi foi executado, á custa de grande trabalho; porque por causa dos 

rios interpostos, e outras cortaduras que o mar tẽ aberto pello certão, com 

as rias de Betanços, Bergantinhos, e Ponte de Eume, era necessario andar 

mais de doze legoas, para chegar ao fim das tres, que aquelle porto se 

aparta da Corunha, por caminho do mar direito. (Epanáforas de vária 

história portuguesa – Séc. XVII) 

 

Abstrato: 

 

(27) A vida dos moradores da Estrada dos Bandeirantes tem sido um inferno 

por causa das valas negras e dos bueiros entupidos. (Carta de leitor: 

Extra, 16-12-03 – Séc. XXI) 

 

Pronome resumitivo: 

 

(28) Outrossy e~ este ((p311)) assejo mamdou hu~a caravella a Taryfa, a 

quall, jazemdo açerca della em hu~ lugar que se chama o Rrio das 

Vinhas, viera~o fustas de Gibralltar & filhara-na, que na~o escapara~ 

mais de tres home~s, pero todo logo foy emtregue por causa das pazes que 

os mouros tinham com Castella, porque fora tomada no termo de Taryfa. 

(Crónica do Conde D. Pedro de Meneses – Séc. XV)  

 

Coletivo humano: 

 

(29) Quamto a çidade de Çepta fazia de proveito ao rregno de Castella, por 

causa do rreyno de Grada, açaz o dissemos jaa em outro cap(itol)o. & 



69 

 

pero nu~ca aquella cidade rreçeebeo ajuda daquelle rreyno sobre tamto 

benefiçio, amte muitas torvaço~is, ca lhe tomava allgu~as vezes 

mamtymemtos & outras hos navios com que se a çidade avia de servir 

(Crónica do Conde D. Pedro de Meneses – Séc. XV) 

 

 Os resultados da tabela 9 a seguir mostram um processo de expansão bastante 

interessante quanto a essa propriedade do SPrep por causa de.  

 

Tabela 9 – Distribuição de por causa de quanto ao traço semântico do sujeito 

SUJEITO Arcaico Clássico Moderno 

[+animado +humano] 16 

84.2% 

10 

76.9% 

10 

35.7% 

[+animado -humano] 

 

_ _ _ 

[-animado] _ 2 

15.3% 

15 

53.5% 

abstrato 1 

5.2% 

_ 3 

10.7% 

coletivo humano 1 

5.2% 

_ _ 

 

evento _ 1 

8.3% 

_ 

pronome resumitivo 1 

5.2% 

_ _ 

TOTAL 19 13 28 

  

 Com base nos resultados da tabela 9, verificamos que, durante o período arcaico 

(84.2%) e o período clássico (76.9%), a construção por causa de era predominante em 

orações cujo sujeito possuía os traços [+animado +humano]. Já no período moderno 

observamos significativa redução neste tipo de sujeito nas orações com o SPrep causal 

(35.7%) e um aumento expressivo de sujeitos com o traço [-animado] (53.5%) e, em 

menor escala, de sujeitos abstratos (10.7%). Se, por um lado, esta distribuição distinta 

indica expansão sintática da construção nos termos de Himmelmann (2004), ela coloca 

alguns problemas para a hipótese colocada, afinal, esta distribuição se deve ao aumento 

de uso da construção por causa de com processos do tipo relacional, que, 

diferentemente dos materiais, podem se ligar a participantes com o traço [-animado] e 

não estão associados com agentividade. 
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5.7.3 Tempo e modo da oração  

 

 De acordo com os resultados de Paiva (1998, 2001), os usos do SPrep causal são 

mais frequentes em orações com verbos no presente do indicativo, de forma semelhante 

ao que se observa também para as orações com porque. Como mostram os resultados da 

tabela 10, há indicações interessantes de mudanças na configuração modo-temporal das 

orações com por causa de ao longo do tempo.   

 

Tabela 10 – Distribuição de por causa de quanto à variável modo-temporal da oração  

TEMPO E MODO Arcaico Clássico Moderno 

Pretérito perfeito do indicativo 11 

55% 

5 

38.4% 

9 

32.1% 

Pret. imperfeito do indicativo 2 

10% 

1 

7.6% 

_ 

Pretérito mais-que-perfeito 2 

10% 

_ _ 

Presente do indicativo 2 

10% 

7 

53.8% 

16 

57.1% 

Futuro do presente do indicativo 1 

5% 

_ 2 

7.1% 

Futuro do subjuntivo 2 

10% 

_ _ 

Pretérito imperf. do subjuntivo _ _ 1 

3.5% 

TOTAL 20 13 28 

 

 Antes de mais nada, é possível constatar, ainda,  que, desde o período arcaico, as 

orações com por causa de já admitiam uma diversidade importante de tempos verbais. 

Observamos, no entanto, que, durante o período arcaico, esta construção era significati-

vamente mais recorrente em orações com núcleos verbais no pretérito perfeito do 

indicativo (55%). No período clássico, verificamos uma distribuição diferente: por 

causa de predomina em orações com verbos no presente do indicativo (53.8%), uma 

tendência que se mantém no período moderno (57.1%), o que as aproxima das caracte-

rísticas das orações com porque (cf. NEVES, 1999; PAIVA & BRAGA, 2010). 

Esta mudança na configuração modo-temporal das orações com por causa de 

também pode ser explicada em termos do domínio de causalidade. O fato é que causa no 

domínio epistêmico tende a ocorrer com verbos no pretérito perfeito. Como vimos na 

seção 5.3, no período arcaico predominam os usos de por causa de no domínio do 
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conteúdo, que mais frequentemente se apresentam com verbos no pretérito perfeito do 

indicativo. A expansão da construção por causa de para relações no domínio referencial 

parece ser acompanhada da incorporação de propriedades mais inerentes a esta forma de 

causalidade, como a recorrência de formas do presente do indicativo, como atestado por 

Paiva (2001) e Paiva & Braga (2010). Embora seja necessária precaução, poderíamos 

sugerir que as mudanças semânticas sofridas pela construção antecedam as mudanças 

morfossintáticas observadas, o que confirmaria a proposta de que mudanças constru-

cionais ocorrem em pequenos passos gradativos (cf. TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013).  

  

5.8 Sequência textual 

 

 Uma vez que as estruturas linguísticas se apresentam no discurso inseridas em 

sequências textuais, que dão forma e organizam os eventos de uso linguístico, a análise 

dessa propriedade se justifica pelo fato de nos permitir verificar em que medida 

características do contexto mais amplo podem explicar a trajetória de por causa de e sua 

expansão. 

 Assumimos aqui a noção proposta por Adam (1992), para quem sequência 

textual é uma estrutura linguístico-textual relativamente autônoma, que colabora na 

constituição dos gêneros textuais. Segundo o autor (op. cit., p. 28), uma sequência 

textual constitui: 

  

- uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analizável em partes 

ligadas entre si e ligadas ao todo que elas constituem;  

 

- uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização 

interna que lhe é própria, e, portanto, numa relação de dependência-

independência com o conjunto mais amplo do qual faz parte (o texto) 

(ADAM, 1992, p. 28, tradução nossa19). 

 

  O autor propõe cinco tipos de sequências, quais sejam: narrativa, argumentativa, 

descritiva, explicativa e dialogal. Vejamos a seguir a caracterização dessas sequências, 

exemplificadas, sempre que possível, por enunciados com o SPrep por causa de.   

 

                                                           
19 “- un réseau relationnel hiérarchique: grandeur décomposable en parties reliées entre elles et reliées au 

tout qu'elles constituent; - une entité relativement autonome, dotée d'une organisation interne qui lui est 

propre et donc en dépendance avec l'ensemble plus vaste dont elle fait partie” (ADAM, 1992, p. 28). 
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a) Sequência narrativa: narra um evento inserido em uma cadeia de eventos alinhados 

em ordem temporal.  

 

(30) [ s_640 ] Tem dado cuidado a notícia de que o Conde Barão recaiu em 

Alvito , mandando buscar o Doutor Xavier que tendo já licença de El-rei, 

não foi por causa do tempo e a Senhora Condessa do Prado também 

recaiu . (Gazetas manuscritas – Séc. XVIII) 

 

b) Sequência argumentativa: apresenta um discurso elaborado a fim de modificar o 

ponto de vista do interlocutor; tem caráter persuasivo/de convencimento.   

 

(31) A vaidade, e ciúme dos homens, parece que acusam as mulheres, ainda 

antes de nascerem; as mesmas partes são juízes; por isso logo vão 

prevenindo os cárceres, para donde destinam aquelas infelices, e para 

donde as conduzem, antes que elas se conheçam, e poucos anos depois que 

nascem: assim devia ser, porque sempre foi propriedade da vítima o ser 

inocente; ali se vão costumando aos ferros, à maneira de uma fera presa, 

que já não sente o peso da cadeia, antes com ela joga, e se diverte, à 

proporção que a arrasta, e move. Prendem-se as feras, e também se 

prendem as mulheres; aquelas por causa da braveza, estas por causa da 

mansidão; aquelas porque se enfurecem, estas porque se enternecem; 

aquelas porque assustam, estas porque agradam; umas porque é 

necessário fugir delas, outras porque é necessário que elas fujam; e 

finalmente umas porque matam, e outras porque dão vida. A prisão, com 

pouca diferença é a mesma, os motivos são contrários. (Reflexões sobre a 

Vaidade dos Homens – Séc. XVIII) 

 

c) Sequência descritiva: caracteriza-se por relatar aspectos físicos e/ou psicológicos de 

um ser (qualidade) ou partes de um ser (sinédoque). 

 

(32) Várias ruas ainda não foram asfaltadas e também não receberam 

saneamento básico. Por causa desse abandono, enfrentam sérios 

problemas no dia-a-dia, principalmente durante as chuvas. (Carta de 

leitor: Extra, 02-01-04 – Séc. XXI) 
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d) Sequência explicativa: ao contrário da sequência argumentativa, cujo objetivo é 

modificar uma crença, um ponto de vista do interlocutor, a sequência explicativa se 

caracteriza por responder à questão Por quê? ou Como?, de modo a transformar o 

conhecimento do interlocutor sobre um dado conceito; o uso deste tipo de sequência é 

facilmente encontrado em manuais didáticos, artigos enciclopédicos, verbetes, resumos 

de artigos científicos, seminários, palestras etc. O objetivo central, pois, é fazer saber.    

 

e) Sequência dialogal: configura uma conversação, sendo, pois, formada por mais de 

um interlocutor.  

 

(33) COMDE DA CASTANHEIRA, amiguo. Eu, elRey, vos emvyo muyto 

saudar como aquele que amo. Esta portarya que vos com esta emvyo nom 

parece vosa. Vedea e, seffor ffallsa, trabalhay quãto a vos ffor posyvel de 

se premder ese home, que, poys dis que a d’ir á Indya, nessa casa ao 

asetar se pode tomar; porque d’outra maneira sera trabalhoso d’achar, 

por que ele nom diz na pytyçam se predese; e ele se ffoy a esa cydade, e 

deyxaria Recado que, como ffose asynado, lho mãdasem. E por asy como 

açertou de ser em cousa de pouca sustancia, pode ser que por causa de 

vosa ausencia se descubram outras de mays peso, pera se iso evytar, e 

pera exeplo dos outros, eu ffolgarya que se achase, pera ser bem 

castygado; e tãto que ffor preso, mo ffareis saber. Basteam da Costa a fez, 

e Evora, a XV dias de janeiro de 1533. 

  Rey. 

          Pera o comde da Castanheira, sobre a portarya de Gaspar Gonçalves. 

 

(Cartas de D. João III – Séc. XVI)  

 

 Os resultados da tabela 11 mostram a distribuição de por causa de quanto às 

sequências textuais. Vejamos.    
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Tabela 11 – Distribuição de por causa de quanto ao tipo de sequência textual 

SEQUÊNCIA Arcaico Clássico Moderno 

Narrativa 15 

71.4% 

8 

61.5% 

22 

78.5% 

Argumentativa 3 

14.2% 

4 

30.7% 

4 

14.2% 

Descritiva _ 1 

7.6% 

1 

3.5% 

Explicativa 20 – – – 

Dialogal 3 

14.2% 

_ 1 

3.5% 

TOTAL 21 13 28 

 

 Os resultados apresentados na tabela 11 indicam que, em todos os períodos, o 

uso do SPrep por causa de é mais frequente em sequências narrativas, apresentando um 

ápice no período moderno, quando a frequência alcança mais de três quartos dos dados 

(78.5%). Evidentemente, pode-se suspeitar de que esta correlação seja o reflexo de 

características da amostra, se considerarmos que a maioria dos usos de por causa de 

realmente ocorrem em textos representativos de gênero que favorece o predomínio de 

sequências narrativas. Além disso, como vimos mostrando até este ponto, a construção 

por causa de conjuga um conjunto de propriedades que a torna mais adequada aos 

textos narrativos. Da forma como se apresentam os resultados da tabela 11, há 

indicações de estabilidade no uso de por causa de conforme a sequência em que se 

insere. No entanto, é necessária uma investigação mais aprofundada que considere não 

apenas sequência textual como também o gênero textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Não atestamos em nossa amostra ocorrências de por causa de em sequências explicativas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho buscou, através de um estudo em tempo real de longa 

duração, depreender as mudanças da construção causal por causa de na história do 

português. A partir de uma amostra de textos representativos de cada período do 

português, analisamos um conjunto de aspectos semânticos, morfossintáticos e 

dicursivo-funcionais desta construção, à luz da abordagem construcional da gramatica-

lização.  

 Neste capítulo, retomamos as principais questões colocadas neste estudo. 

Buscamos, em especial, responder às questões expostas no primeiro capítulo da disser-

tação, as quais serviram como norteadoras para atingirmos nosso objetivo central. 

 Conforme pudemos verificar a partir da análise dos dados, a construção causal 

por causa de instancia um padrão construcional esquematicamente representado pela 

estrutura POR + SN + DE + X que se relaciona a um tipo de expressão de causalidade. 

Ao que tudo indica, este padrão construcional, bastante produtivo no português desde o 

período arcaico, exerceu uma atração sobre o item causa, recrutando-o para o 

preenchimento do slot SN, o que resultou na emergência da construção por causa de. O 

aumento de frequência deste type ao longo do tempo permitiu o encadeamento da 

sequência (chunking) e sua consequente autonomização. Dessa forma, ela se tornou o 

representante exemplar da categoria dos SPrep causais, posto até então assumido pela 

construção per razon de. Tal fato corrobora nossa primeira hipótese, segundo a qual 

novas construções emergem de padrões construcionais disponíveis na língua (cf. 

capítulo 1).  

 A análise dos dados forneceu, ainda, evidências para a especialização funcional 

do SPrep por causa de. Durante o período arcaico, atestamos o emprego desta 

construção instanciando relações causais tanto no domínio referencial quanto no 

domínio epistêmico. No período clássico, essa distribuição foi um tanto diferenciada, 

indicando o uso quase categórico de por causa de no nível representacional. No período 

moderno, essa tendência se acentua alcançando 96.4% das ocorrências. Em princípio, 

essa trajetória configura uma contra-evidência à hipótese da unidirecionalidade da 

mudança gramatical prevista para os processos de gramaticalização de construções 

causais.  

 Outras propriedades, principalmente morfossintáticas, também se definiram ao 

longo do tempo, sinalizando progressiva restrição dos contextos de uso da construção. 
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Dentre elas se destacam: a posposição da construção por causa de ao segmento efeito 

(consequência), paralela à codificação de informação nova ou inferível no discurso bem 

como a forma verbal no presente do indicativo.  

  Outra propriedade que também se sobressai nos dados diz respeito ao tipo de 

elemento que preenche o slot X. Além da predominância de SN’s em todos os períodos, 

constatamos um aumento de nominalizações nesta posição durante o período moderno, 

tendência já apontada por Paiva (2001) nos dados de fala do português contemporâneo. 

Ademais, atestamos ainda casos de orações preenchendo este slot. Tal fato nos permite 

presumir que a emergência da construção por causa (de) que no português contempo-

râneo pode ter sido consequência de um processo de neoanálise dos contextos em que o 

SPrep por causa de era seguido de uma oração introduzida pelo relativo que (cf. 

capítulo 5, exemplo (7b)), o qual teria sido reconhecido/analisado como parte da forma 

por causa de, resultando na reorganização da estrutura desta construção. Essa 

interpretação é condizente com o fato de muitas locuções conjuntivas no português e em 

outras línguas românicas terem se formado a partir da junção com a palavra que (cf. 

BECHARA, 2009; FAGARD, 2009). 

Além dessas evidências, obtivemos também resultados salientes que apontam a 

expansão de por causa de. Comparando os resultados do período arcaico em relação aos 

períodos clássico e moderno, pudemos observar um aumento bastante significativo da 

frequência de uso desta construção com processos relacionais, embora os materiais 

tenham se mostrado mais frequentes em todos os períodos. Observamos ainda aumento 

nas possibilidades de ocorrência de por causa de em orações com sujeito [-animado]. 

Essa ampliação dos usos da construção pode ser interpretada como uma expansão 

sintático-semântica, configurando um processo de gramaticalização por expansão 

contextual, nos termos de Himmelmann (2004). Inicialmente mais restrita a causas mais 

eventivas, mais ligadas aos traços de dinamicidade, agentividade e de controle, a 

construção causal por causa de passa a admitir outras possibilidades de colocação, 

modificando estados de coisas [-dinâmico]. Tal expansão pode ser entendida como uma 

desvinculação gradativa dos traços inerentes à sua própria base, o item causa, que 

semanticamente indica a origem ou ponto de partida de um estado de coisas.   

 A partir da análise dos dados também pudemos verificar uma maior incidência 

de por causa de em sequências narrativas, o que não nos surpreende, tendo em vista o 

conjunto de suas propriedades. Todavia, como se trata de um estudo diacrônico, 
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precisamos proceder com certa cautela nas interpretações, uma vez que os resultados 

obtidos são relativos tão somente à amostra examinada.  

 Como apresentamos no capítulo 2, os primeiros estudos sobre gramaticalização 

focalizavam as mudanças que ocorriam na trajetória do item em determinados 

contextos. Essas mudanças eram pensadas em termos de perdas ou redução de suas 

propriedades. Conforme Traugott & Trousdale (2013, p. 100), essa tendência configura 

o modelo da gramaticalização como redução e aumento de dependência (GR). Os 

autores apontam uma outra perspectiva que se volta para os contextos em que uma 

construção em gramaticalização se expande, chamando, então, essa abordagem de 

gramaticalização como expansão (GE), destacando Himmelmann como o principal 

representante. 

 Ambas as abordagens admitem uma direcionalidade no processo de 

gramaticalização. No entanto, a GR se detém na direcionalidade quanto à redução da 

forma e do sentido da construção em gramaticalização, enquanto que a GE se concentra 

na direcionalidade da expansão contextual, isto é, nos contextos ‘colocacionais’, 

sintáticos, semânticos e pragmáticos para os quais a construção em gramaticalização se 

expande. De acordo como os autores, essas abordagens se diferenciam principalmente 

pelo tipo de questões a que buscam responder. Enquanto a GR se volta para o 

desenvolvimento da forma morfossintática (atentando para a redução do escopo e o 

aumento de dependência), a GE se interessa não só pelas mudanças que ocorrem na 

forma da construção, mas, sobretudo, pelos contextos em que um determinado uso 

ocorre e a forma como novos itens lexicais podem ser “atraídos” por um esquema. 

Logo, podemos conceber essas duas abordagens como complementares para o estudo da 

mudança linguística, tal como propõem Traugott & Trousdale (2013).   

 Na perspectiva construcional, a expansão é uma característica marcante da 

construcionalização gramatical e das mudanças construcionais subsequentes, visto que 

envolve aumento de produtividade e esquematicidade. Ademais, essas mudanças 

frequentemente são acompanhadas por formação de chunks e fixação de ordem, tal 

como mostramos a partir da análise da trajetória do SPrep causal por causa de.  

 Enfim, esperamos que este estudo possa contribuir um pouco mais para a 

compreensão da história e dos usos da construção por causa de em português e, dessa 

forma, com as futuras pesquisas sobre mudança linguística, em especial aquelas que 

focalizam a trajetória de construções causais.  
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