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RESUMO 

 

No quadro da negação sentencial no Português Brasileiro (PB), o presente trabalho buscou 

descrever e analisar as realizações das estruturas negativas sentenciais na Língua 

Portuguesa do Brasil (LPB) em textos de autores brasileiros dos séculos XVIII e XIX e, de 

uma forma mais específica, procurou caracterizar apenas a negativa [NãoVNão], tida como 

forma inovadora no PB atual. Foram utilizados dois corpora: i) correspondências privadas, 

obra literária e peça de teatro do século XVIII; e ii) correspondências privadas, 

correspondências publicadas em jornais e em editoriais de jornais, obras literárias e peças 

de teatro do século XIX. Quanto à implementação da estrutura [NãoVNão], buscou-se 

investigar o período em que esta construção aparece na escrita da LPB. Quanto à sua 

transição, buscou-se descrever o percurso no processo da mudança linguística: da estrutura 

[NãoV] para a [NãoVNão]. No que diz respeito à origem desta estrutura, esta investigação 

buscou testar as hipóteses de ordem semântico-pragmática propostas por Biberauer e 

Cyrino (2009) e por Schwenter (2005). Verificamos que a estrutura [NãoVNão] já estava 

presente na escrita na 1ª metade do século XVIII. Em algumas ocorrências desta estrutura, 

além do uso da vírgula para separar o segundo não da oração, havia, também, o ponto e 

vírgula. Com relação à transição da referida estrutura, propusemos uma hipótese, a saber, o 

uso do ponto e vírgula indica que havia uma pausa ainda maior do que a da vírgula 

separando o segundo não, quando da implementação desta estrutura. Esta hipótese 

descreve o percurso da mudança linguística em três etapas: 1) um primeiro momento em 

que o segundo não era separado da estrutura oracional por um ponto e vírgula; 2) no 

segundo momento, havia o uso da vírgula para separar o segundo não da estrutura 

oracional; e 3) por fim, houve a queda da vírgula. Os dados do presente trabalho 

corroboram esta hipótese. Quanto às restrições semântico-pragmáticas para a realização da 

estrutura [NãoVNão], as 32 ocorrências analisadas são marcadores de negação 

pressuposicional, o que corrobora  hipótese proposta por Biberauer e Cyrino (2009). 

Verificamos, também, que algumas estruturas [NãoVNão] encontradas no corpus 

contradizem hipótese de Schwenter (2005), que prevê que toda [NãoVNão] nega uma 

informação dada no discurso, uma vez que foram encontradas estruturas [NãoVNão] que 

apresentam informação nova no contexto discursivo. De acordo com os resultados que os 

dados dos séculos XVIII e XIX nos mostraram, é possível que a estrutura [NãoVNão] 

tenha sido utilizada como uma estratégia de negação pressuposicional naquele período de 

tempo.  

 

 

Palavras-chave: Negação sentencial; Português Brasileiro; Língua Portuguesa do Brasil;  

Estrutura inovadora [NãoVNão]. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

ABSTRACT 

 

In the framework of sentential negation in Brazilian Portuguese (BP), this study aimed to 

analyze and to describe the occurrence of sentential negative structures in the Portuguese 

Language of Brazil (PLB), in texts of Brazilian authors of the 18
th
 and 19

th
 Centuries. In a more 

specific way, it focused on characterizing the negative [NãoVNão], taken as an innovative 

form in current PB. Two corpora were used: (i) private correspondences, one literary work and 

one theater play of the 18
th

 Century; and (ii) private correspondences, correspondences 

published in newspapers and newspaper editorials, literary works and theater plays of the 19
th

 

Century. As for the implementation of the structure [NãoVNão], this study investigated the 

period in which it appears in the writing of PLB. Concerning to the [NãoVNão] transition, this 

study attempted to describe the course of the linguistic change process: from the structure 

[NãoV] to [NãoVNão]. Regarding to its origin, this research sought to test two semantic-

pragmatic hypotheses: one presented by Biberauer and Cyrino (2009) and the other by 

Schwenter (2005). We found that the structure [NãoVNão] was already present in written 

language in the 18
th  

Century first half. In some instances of this structure, in addition to the use 

of comma to separate the second não from the sentence, there was also the use of semicolon. 
Regarding to the [NãoVNão] transition, we presented a hypothesis, which is: the use of 

semicolon indicates that there was a longer pause than the comma’s to separate the second 

não from the sentence, at the implementation of this structure. This hypothesis describes the 

course of linguistic change in three stages: 1) a first moment in which the second não was 

separated from the sentence by a semicolon; 2) in a second moment, comma was used to 

separate the second não from the sentence; and 3) lastly, the loss of comma. The data of the 

present study corroborate this hypothesis. As the semantic-pragmatic restrictions for the use of 

the structure [NãoVNão], the 32 analyzed structures are markers of pressuposicional denial, 

which corroborates the hypothesis presented by Biberauer and Cyrino (2009). We have also 

found that some structures [NãoVNão] found in the corpus contradict Schwenter’s hypothesis 

(2005), which provides that all structures [NãoVNão] deny a given information in the speech, 

once that some of them present new information on the discursive context. According to the 

results that the data from the 18
th
 and 19

th
 Centuries showed us, it is possible that the structure 

[NãoVNão] had been used as a strategy of pressuposicional denial in that period of time.  

 

 

Key words: Sentential Negation; Brazilian Portuguese; Portuguese Language of Brazil;  

Innovative structure [NãoVNão]. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerada um universal linguístico, a negação é tema de grande interesse de 

estudiosos da língua e se abre para múltiplas possibilidades de análises e discussões, seja qual 

for o enfoque a ser adotado na investigação. E, além de ser um recurso utilizado em todas as 

línguas, sabe-se que cada uma delas apresenta suas estratégias particulares para expressar este 

fenômeno.  

O Português Brasileiro (doravante PB) é uma língua rica na expressão das negativas e, 

apesar do estudo dessas estruturas não ter sido um tema de grande interesse por parte dos 

gramáticos tradicionais, muitos trabalhos sobre esse fenômeno descreveram as construções 

negativas utilizadas no PB, tanto em sincronias presentes, quanto em pretéritas.   

Nesse quadro, este trabalho fará um levantamento das negativas sentenciais na Língua 

Portuguesa do Brasil
1
 (LPB) em textos de autores brasileiros dos séculos XVIII e XIX. Além 

disso, serão feitas considerações acerca da implementação, da transição e da origem de uma 

estratégia de negação presente no PB: a estrutura negativa sentencial [NãoVNão], que 

apresenta, concomitantemente, a partícula negativa não anterior e posterior ao verbo.  

Quanto à implementação da estrutura [NãoVNão], busca-se investigar o período em 

que esta construção aparece na escrita da LPB. Quanto à sua transição, busca-se descrever o 

percurso no processo da mudança linguística: da estrutura [NãoV] para a [NãoVNão]. Por 

fim, esta investigação busca testar duas hipóteses: uma proposta por Biberauer e Cyrino 

(2009), que diz respeito à origem da [NãoVNão], e a outra proposta por Schwenter (2005), 

que está relacionada ao contexto de uso desta estrutura. 

Muitos são os autores, de diversas correntes teóricas, que abordaram o tema da 

negação. Nesse capítulo, serão apresentadas algumas definições que servem de reflexão para a 

presente investigação.  

                                                             
1 A língua escrita investigada nos séculos XVIII e XIX deve ser denominada desta forma, pois ainda não podia 

ser tratada como Português Brasileiro (Profª Drª Jânia Ramos, em comunicação pessoal). 
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Assim, em sentido básico e amplo, Casagrande (1973, p.1) define a negação como 

aquela que compreende qualquer frase negativa que se opõe a uma frase afirmativa. Já em 

sentido estrito, a negação é o vocábulo, ou partícula, que torna negativa uma frase que, sem 

tal elemento, seria afirmativa.  

Remetendo aos estudos sobre a negação na Lógica Clássica, Horn (1989) menciona 

que aquilo que é entendido por negação sentencial pode ser tratado de duas formas distintas: 

uma, a Lógica Aristotélica, que é baseada em termos; a outra, a Lógica Estoica, baseada em 

proposições. Para Aristóteles, a negação é substancialmente uma negação do predicado ou da 

relação existente entre o sujeito e o predicado. Por outro lado, para os filósofos estoicos, a 

negação é uma operação que age sobre toda a proposição, alterando o valor de verdade desta. 

Assim, conforme os filósofos estoicos, há uma afirmação da falsidade da sentença afirmativa 

e não uma negação da relação de predicação sobre o sujeito, como proposto por Aristóteles.  

Alkmim (2001, p.2) ao referir-se à negação, afirma que esta é, em línguas naturais, 

mais complexa do que em lógica ou em matemática. Na maioria das vezes, a absoluta simetria 

que é concebida entre proposições afirmativas e negativas na lógica não é refletida em 

linguagem natural, propiciando, assim, um debate que envolve a negação enquanto entidade 

da lógica formal e sua discutível equivalência com elementos da linguagem natural.  

Ainda, conforme a autora, levando em consideração as abordagens linguísticas que 

tratam da negação no PB, as construções negativas são apresentadas como aquelas que 

possuem um item negativo presente, seja ele a partícula não, um quantificador
2
 ou um 

advérbio
3
 negativo, a preposição sem, a conjunção nem e itens que os gramáticos chamam de 

“reforço da negação”, ou Itens de Polaridade Negativa, como em “Ela não deu um pio.”  

(conforme nomenclatura de ILARI, 1984). 

Outra definição linguística para a negação, de ordem gerativista, é a de Mioto (1998), 

que basicamente afirma que um domínio negativo é aquele que contém um traço [+Neg], em 

contraste com um afirmativo, que se caracteriza pela ausência de um item específico.  

No domínio funcionalista, mais do que uma estratégia linguística, Roncarati (1997, p. 

65-66) afirma que o ato de afirmar e negar desempenha papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. Afinal, é fato que na vida é necessário saber 

aceitar e rejeitar, permitir e proibir, afirmar negando e negar afirmando. É desde a infância 

                                                             
2 São considerados como quantificadores negativos os itens nada, nenhum(a) e ninguém. É importante 

mencionar que em alguns casos o item algum(a) ocorre com o sentido de negação do item nenhum(a). 
3 São considerados como advérbios negativos os itens jamais e nunca.  
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que o indivíduo é educado na base do “sim” e do “não” e, ao longo dos anos, vai 

desenvolvendo as suas habilidades para desempenhar esses papéis.  

Nesse mesmo sentido, Horn (1989) também alega que a capacidade de negar é a 

capacidade de recusar, contradizer, mentir, falar ironicamente, distinguir a verdade da 

falsidade, ou seja, a capacidade de ser humano
4
. 

 

No corpus selecionado, foram identificadas ocorrências
5
 de estruturas negativas 

sentenciais dos seguintes tipos:  

 

(1) “Não conhecem a subordinação.” 

(2) “Não enganam não, primo.”  

(3) “Tem graça, não senhora!” 

(4) “agora naõ vai nada pelo naõ a ver emcaza.” 

(5) “[...] e prol quitaçaõ da dita divida, para mais nunca Serpedida, ou Repetida por elle.” 

(6) “Que ninguém intenda.”  

(7) “[...] por causa de não depender nem ter posses.”  

(8) “Sem expôr a Provincia.”  

(9) “[...] esta Sim lhe cedeo a irança e naõ as terras que’ legitimamente heram essaõ do Sup.
te
 

como em todos os docomentos.”  

(10) Parece que naõ tem eztes homens, nem tem justicias, que os castiguem nem Rey, que os 

governem.” 

(11) “e nenhum eleitor podestes alcançar.” 

 

O exemplo (1) apresenta a partícula não na posição pré-verbal, a qual está imediatamente 

adjacente ao verbo, e que aqui será representada por [NãoV]. O exemplo (2) apresenta a 

partícula não na posição pré e pós-verbal, e tem como resultado a sequência [NãoVNão]. O 

exemplo (3) apresenta a partícula não na posição pós-verbal, representada por [VNão]. O 

exemplo (4) apresenta dois itens negativos distintos, um anterior e o outro posterior ao verbo, 

sendo representado aqui por [NegVNeg]
6
. Em (5), representado por [AdvV], tem-se um 

advérbio negativo seguido por um verbo. O exemplo (6) tem um quantificador negativo 

                                                             
4 Tradução minha para: “The capacity to negate is the capacity to refuse, to contradict, to lie, to speak ironically, 

to distinguish truth from falsity--in short, the capacity to be human” (HORN, 1989). 
5 Os exemplos foram retirados do corpus e foram transcritos de forma conservadora. 
6  Segundo Vitral (1999), há dialetos do português brasileiro que aceitam a coocorrência de itens como ninguém 

ou nunca e a partícula não precedendo o verbo. Por razões de exposição, o autor chama os itens de valor 

negativo como nada, ninguém ou nunca de itens N. O fenômeno da ocorrência da partícula não é obrigatório 

quando os itens N se encontram em uma posição pós-verbal, o que é chamado de Concordância Negativa por 

Zanuttini (1989) e Haegeman e Zanuttini (1991), que analisaram dados do italiano e de outras línguas. 
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seguido por verbo, como em [QuantV]. O exemplo (7) apresenta a conjunção nem seguida 

por verbo, representado por [NemV]. O exemplo (8) apresenta a preposição sem, que aparece 

anterior ao verbo, representado por [SemV]. No exemplo (9) tem-se o item negativo não com 

supressão do verbo. O exemplo (10) apresenta a conjunção nem, com supressão do verbo. E, 

por fim, no exemplo (11), tem-se um quantificador negativo sucedido por um nome e um 

verbo. 

No decorrer do trabalho, as estruturas exemplificadas em (1-11) serão representadas, 

respectivamente, por [NãoV], [NãoVNão], [VNão], [NegVNeg], [AdvV], [QuantV], 

[NemV], [SemV], [Não+Elipse], [Nem+Elipse] e [QuantNV], em que se focaliza a ordem 

da negação em relação ao verbo. Trata-se apenas de representações esquemáticas, nas quais o 

modo de realização fonológica da partícula negativa (plena ou reduzida) não está sendo 

identificado.  

As construções exemplificadas de (1-11) têm escopo sentencial. Segundo Ilari et al. 

(1991, p.105), escopo é o “conjunto de conteúdos afetados por algum operador.” Assim, essas 

construções diferenciam-se das negativas não sentenciais, cujo escopo incide somente sobre o 

constituinte
7
 que vem imediatamente ligado à negação, como pode-se ver nos exemplos (12-

17): 

 

(12) “[...] burricalmente sem logica; pois de não entender.  

(13) “[...] enem Vossa Senhoria oexaminará. 

(14) “[...] e não para o potentado.”  

(15) “Não escrava de interesses sórdidos.” 

(16) “Não satisfeito do que foi feito.”  

(17) “[...] polvora de qualidade muito superior a qualquer das conhecidas; donde se vê não só 

a utilidade e conhecido proveito d’aquelas lições [...]” 

 

Conforme a explicitação acima, no exemplo (12) a partícula sem tem como escopo um 

substantivo e no exemplo (13) a partícula nem tem como escopo um pronome. Em (14-17) o 

não tem como escopo, respectivamente, um sintagma preposicionado, um substantivo, um 

adjetivo e um advérbio.  

É importante mencionar que estruturas não sentenciais (como as dos exemplos 12 a 

17) não foram analisadas no presente trabalho. Para verificar estudos que envolvem estruturas 

negativas não sentenciais, conferir, dentre outros: Alves (1992, 1993), Bessa (1978, 1986), 

                                                             
7 A negação de constituinte é a propriedade que caracteriza uma estrutura em que o escopo da negação não seja 

toda a frase. (GONÇALVES, 1994, p.26) 
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Duarte (1999), Campos (2002), Pante e Menezes (2003), Pereira (2006), Sousa (2007), 

Pereira e Viegas (2011a, 2011b), Sousa e Vitral (2010), Vitral, Viegas e Oliveira (2010) e 

Pereira (2012).  

 

Na tentativa de comparar as estruturas negativas sentenciais de diversas línguas, 

Donadze (1981) e Schwegler (1983) tecem considerações sobre a forma negativa mais 

recorrente no PB, qual seja, [NãoV] (exemplo (1)), e a [NãoVNão] (exemplo (2)), 

considerada por Schwegler (1983) como forma inovadora, por não estar presente no 

Português Arcaico.  No entanto, esta afirmativa de Schwegler (1983) é contestada por 

Alkmim (2001), pois a autora comprovou, através de um levantamento realizado em peças de 

teatro do século XVI até o XX, a presença da estrutura [NãoVNão] já no Português 

Quinhentista de Portugal, porém com poucas ocorrências. Um exemplo desta estrutura 

encontrada no Português Europeu é “Nam hei-de ir a França nam”, verificado na peça Auto da 

Fama, de Gil Vicente.  

Ainda, conforme Donadze (1981) e Schwegler (1983), a construção [NãoV] é 

encontrada em diversas línguas, tais como no Indo-Europeu, Latim, Português do Brasil e de 

Portugal, Espanhol, Romeno, Italiano, etc. Por sua vez, a construção [NegVNeg] é encontrada 

no Francês, Catalão, Ladino e dialetos do norte da Itália, como o Piemontês. O exemplo a 

seguir demonstra esta última estrutura: 

 

(18) No ho sé cap. (Catalão)  

 (Ex. de SCHWEGLER, 1983, p.290) 

 

Pode-se verificar, então, que há uma diferença entre o exemplo (18) de Schwegler 

(1983) e o exemplo (2) do PB mencionado anteriormente, e aqui repetido para facilitar a 

visualização: 

 

(2) Não enganam não, primo. 

 

A construção (18) apresenta partículas distintas para Neg: no antes do verbo e cap após o 

mesmo, enquanto no PB verifica-se a mesma partícula não anterior e posterior ao verbo. 

Portanto, é interessante observar que, dentre as línguas que utilizam a construção 

negativa com dois elementos, são poucas as que apresentam a repetição do mesmo item 

negativo, como o PB (SCHWEGLER, 1983). Dentre as línguas que também apresentam a 
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[NãoVNão], incluem-se: o Afrikanns
8
, O Palenquero

9
 e o Espanhol da República 

Dominicana. 

Com relação ao PB, tomaremos como objeto estruturas negativas no que concerne à 

descrição estrutural, à avaliação social e à história das mesmas.  

Em se tratando da avaliação social das construções, a [NãoV], apresentada no exemplo 

(1), é tida como a forma canônica e foi a que ocorreu em maior número no corpus. Por sua 

vez, a estrutura negativa [NãoVNão], exemplificada em (2), apareceu em menor número no 

corpus e sofre sanção por parte dos gramáticos tradicionais.  

O registro de atitude desfavorável ao uso da estrutura [NãoVNão] transparece na 

afirmação de que o uso de tal construção é “popular” e constitui uma evidência de que “a 

língua é o que é, e não o que queremos que ela seja.” (NUNES, 1945). O mesmo pode-se 

deduzir da afirmação de Carneiro (1957): “a negativa duplicada na frase ‘Não quero não’, em 

vez de ‘Não quero’, constitui a forma vulgar de expressão de todo brasileiro”. 

Nesse quadro, na tentativa de descrever as estruturas negativas do PB e compreender a 

história dessas construções, muitos trabalhos foram elaborados por diversas correntes teóricas. 

Nas descrições estruturais gerativistas, há controvérsia quanto à colocação do item 

negativo na classe dos advérbios (MARTINS, 1994), e ainda, quanto à possibilidade de 

classificá-lo como clítico (MIOTO, 1991). Discute-se ainda se há apenas uma categoria 

funcional para a negação denominada NegP (Negative Phrase) (POLLOCK, 1989) ou, como 

propõe Laka (1990), uma categoria ΣP (Sigma Phrase) que pode ser preenchida por [+Neg] ou 

[+Aff], ou ainda, de acordo com Zanuttini (1995), se existiria uma categoria denominada PolP 

(Polarity Phrase), responsável pela checagem dos traços de polaridade negativa/afirmativa da 

sentença.  

 

Com relação à história da construção negativa [NãoVNão], algumas hipóteses foram 

formuladas acerca da sua origem: 

 

1. Essa estrutura surgiu através do contato do Português com línguas africanas, 

caracterizando-se como um caso de “influência de substrato” – Hipótese do 

contato (HOLM (1988); BENINI e RAMAT (1996); BAXTER e LUCHESSI 

(1997); BAXTER (1998)). 

                                                             
8 Língua falada na África do Sul. (ALKMIM, 2001, p.4) 
9 Crioulo falado em uma comunidade rural de El Palenque, na Colômbia. (ALKMIM, 2001, p.4) 
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2. Essa estrutura é resultado do enfraquecimento do primeiro não, que fez com que 

aparecesse o segundo – Hipótese do enfraquecimento (SALLES FILHO (1980); 

FURTADO DA CUNHA (1996)). 

3. Essa estrutura é resultado de mudança paramétrica (GONÇALVES (1994); 

MARTINS (1997)). 

4. Essa estrutura é resultado da reanálise do item não. Este elemento teria passado de 

enunciado completo, para constituinte da oração - hipótese proposta por Alkmim 

(2001).  Para a autora, o segundo não era um elemento que não fazia parte da 

oração. Posteriormente, foi incorporado (gramaticalizado), perdendo, na fala, a 

pausa e, na escrita, a vírgula. 

5. Essa estrutura, do ponto de vista sintático, apresenta uma partícula não final com a 

mesma realização fonológica de duas categorias distintas (não2 e não3), que 

ocupariam diferentes posições na estrutura sentencial, e do ponto de vista 

semântico-pragmático, enquanto não1 desencadeia uma negação proposicional, 

não2 e não3 são descritos como marcadores de negação pressuposicional – 

hipótese proposta por Biberauer e Cyrino (2009)
10

. 

 

 

Assim, tendo em vista o que foi até agora considerado, os seguintes questionamentos 

mostram-se pertinentes: “Que estruturas negativas sentenciais ocorreram nos textos dos 

séculos XVIII e XIX? A interpolação
11

 ainda estaria presente no século XIX? Quando ocorre 

a implementação da construção [NãoVNão] e como se dá a sua transição na LPB?" 

Essas respostas nos ajudam a pensar uma questão maior, a saber: a época de 

implementação da gramática do PB que, de acordo com a literatura linguística, deu-se no final 

do século XIX (TARALLO, 1993)
12

.  

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é descrever e analisar as realizações das 

negativas sentenciais na LPB em textos de autores brasileiros dos séculos XVIII e XIX e, de 

uma forma mais específica, procurar caracterizar apenas a negativa [NãoVNão], tida como 

forma inovadora no PB atual. 

                                                             
10 As autoras apresentam como não1 , não2 e não3 o elemento negativo não nas seguintes posições, 

respectivamente: (a) A Maria não1/num vai no teatro. ; (b) A Maria não1/num vai no teatro não2. ; (c) A Maria 

vai no teatro não3. 
11 Entende-se por interpolação “a utilização de diferentes tipos de constituintes entre o verbo e o clítico.” 

(MARTINS, 1994) 
12 Chaves e Moreira (2012) questionam esta afirmação, ao sugerirem que “o final do século XIX não é o período 

em que emerge a gramática do PB. Este é o momento em que essa gramática se massifica no domínio da escrita, 

uma vez que inovações linguísticas tornam-se visíveis na escrita quando são bem aceitas na fala”. 
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Os objetivos específicos buscados são: 

 

a) Catalogar e descrever as diferentes realizações das negativas sentenciais presentes 

no corpus analisado. 

b) Verificar se um processo de mudança se manifestou nestas estruturas no decorrer do 

tempo.   

c) Mostrar a correlação entre construções negativas e pontuação como índice de limite 

sintático/marcador de pausa, dentro da estrutura frasal. 

d) Investigar a implementação e a transição da estrutura [NãoVNão]. 

e) Testar hipótese proposta por Biberauer e Cyrino (2009), referente à origem da 

estrutura [NãoVNão]. 

f) Testar hipótese proposta por Schwenter (2005), referente ao contexto de uso da 

estrutura [NãoVNão]. 

 

Apesar deste trabalho apresentar abordagens linguísticas de diversas correntes teóricas 

sobre a negação, é necessário deixar claro que o arcabouço teórico-metodológico utilizado é a 

Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 1972; 1994). Além disso, serão adotadas noções da 

Pragmática, que serão necessárias para o entendimento das hipóteses sobre a [NãoVNão] a 

serem testadas.  

No que diz respeito à transição da estrutura [NãoVNão], a análise preliminar dessas 

estruturas na pesquisa piloto mostrou que, além do uso da vírgula, para separar a oração da 

segunda partícula não na sentença (descrito por ALKMIM, 2001), usava-se o ponto e vírgula. 

A partir desta constatação, a hipótese a ser investigada por este trabalho é a seguinte: O uso 

do ponto e vírgula pode indicar que havia uma pausa ainda maior do que a da vírgula 

separando o segundo não, quando da implementação desta estrutura. Esta longa pausa pode 

corroborar o fato de o segundo não não fazer parte da estrutura frasal e ter sido 

gramaticalizado. 

No que concerne à pesquisa diacrônica, segundo Chaves (2006), a investigação sobre 

o Português de tempos passados é uma importante fonte para se entender o PB hodierno, o 

que possibilita identificar estágios pelos quais a língua passou e, também, as peculiaridades 

dos falares das regiões.  
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Desse modo, a língua, vista como uma instituição social, modifica-se de geração em 

geração, adaptando-se à região, ao nível social e ao ambiente  em que seus falantes estão 

inseridos. Por isso, a variação e a mudança linguística têm sido objeto de pesquisa de muitos 

estudiosos, com a mesma preocupação de explicar  o processo de introdução  e de propagação 

de uma forma inovadora, que muitas vezes passa da condição de estigmatizada para a de 

prestígio social  e pode ocupar o lugar de sua concorrente, que se torna uma forma arcaica e 

de uso cada vez menos frequentes.  

Assim, o interesse pelo estudo da negação se justifica, uma vez que se pretende, no 

presente trabalho, descrever as formas sentenciais utilizadas para se negar nos séculos XVIII e 

XIX, e investigar a implementação e a transição da estrutura negativa [NãoVNão] (analisada, 

no contexto atual dos estudos linguísticos, como uma forma variante da canônica [NãoV]), 

considerada uma forma inovadora e bem produtiva no PB atual, além de apresentar, de acordo 

com Schwegler (1983,1991); Ramos (1997); Camargos (1998) e Alkmim (2001), um perfil de 

mudança em progresso
13

.  

Tal interesse ainda é reforçado, uma vez que, dentre as línguas que utilizam a 

construção negativa com dois elementos, um anterior e outro posterior ao verbo, são poucas as 

que apresentam a repetição do mesmo item negativo, como o PB (SCHWEGLER, 1983). 

Portanto, buscar a presença desse tipo de negação, a [NãoVNão], em textos de autores 

brasileiros dos séculos XVIII e XIX, é tratar de um fenômeno raro. 

Além disso, a maioria dos trabalhos
14

 linguísticos sobre as estruturas negativas 

considera apenas o tempo aparente
15

, sem investigar o fenômeno no tempo real
16

. Assim, a 

investigação do fenômeno nos séculos XVIII e XIX mostra-se de suma importância, uma vez 

que irá complementar os estudos até hoje realizados. Vale mencionar que uma dessas 

complementações será com relação aos trabalhos de Alkmim (2001, 2002), uma vez que a 

referida autora utilizou, como corpus do século XIX nas suas pesquisas, apenas peças de 

teatro. O presente trabalho vai ampliar e diversificar os corpora já investigados. 

Uma questão complexa, que já deu margem a muita discussão, é a utilização da 

modalidade escrita de uma língua nas pesquisas linguísticas, a fim de recuperar e descrever 

uma determinada fase desta língua. Para Preti (2000, p.61), os sociolinguistas não podem, nem 

                                                             
13 Entende-se mudança em progresso como uma mudança não completada (LABOV,1972). 
14 Há exceções, tais como: Alkmim (2001), Anjos (2000), Casagrande (1973) e Namiuti (2008). 
15 Estratégia de pesquisa proposta por Labov (1994) onde se mostra viável captar mudanças em progresso 

através da análise distribucional-quantitativa de variáveis em diferentes faixas etárias (LABOV, 1972). 
16 Quando se fala em tempo real, por exemplo, diz-se da análise de corpus de uma comunidade de fala através do 

tempo. (LABOV, 1972). 

 



Introdução         25 

    

devem ignorar o papel da língua escrita na análise dos hábitos linguísticos de uma 

comunidade, pois, de uma forma ou de outra, esta não perdeu sua ligação com a realidade 

falada. O autor afirma, também, que a Linguística, em grande parte de sua história, serviu-se 

de documentos escritos na falta de corpora gravados, chegando a reconstituir, às vezes, parte 

da língua falada de uma época
17

 através desses documentos.  

Assim, a língua escrita pode apresentar pistas
18

 que nos levam a sugerir uma descrição 

para um dado fenômeno linguístico. Estes usos podem nos mostrar, por exemplo, o percurso 

de uma mudança (da [NãoV] para a [NãoVNão]), em que a forma inovadora apresenta o ponto 

e vírgula e depois a vírgula para separar o segundo não da estrutura frasal. Pode-se entender o 

uso do ponto e vírgula como um sinal de pausa maior do que a vírgula (VERNEY, 1746 apud 

GONÇALVES, 2003) ou ainda como a separação de algo com sentido completo, ou seja, o fim 

do discurso e do texto (ROSA, 1994, p.74), corroborando hipótese de Alkmim (2001). 

Portanto, ao utilizar textos escritos, esta pesquisa pode contribuir para a reconstrução 

da Língua Portuguesa utilizada no Brasil nos séculos XVIII e XIX.  

 

A dissertação está organizada da seguinte maneira: no capítulo I – ESTUDOS SOBRE A 

NEGAÇÃO: O ESTADO DA ARTE, será apresentado um recorte na bibliografia sobre os 

principais estudos feitos acerca da negação, desde o Latim Clássico até o PB contemporâneo. 

Sobre o PB atual, serão apresentados os principais resultados encontrados na literatura 

linguística, dentro do panorama da Gramática Tradicional, da Teoria Gerativa e da Teoria da 

Variação (LABOV, 1972). Serão apresentados, também, alguns trabalhos que utilizaram a 

Pragmática para descrever a negação sentencial. Por fim, será apresentado um pequeno 

recorte do estudo da pontuação no Português dos séculos XVIII e XIX, focalizando o uso do 

ponto e vírgula e o da vírgula. 

No capítulo II – METODOLOGIA, apresentam-se os fundamentos teórico-

metodológicos utilizados na pesquisa, seguidos dos procedimentos relativos à seleção e à 

coleta do corpus.  

No capítulo III – A PESQUISA DIACRÔNICA: ESTRUTURAS NEGATIVAS 

SENTENCIAIS NOS SÉCULOS XVIII E XIX, serão descritos e analisados os dados coletados.  

                                                             
17 Um exemplo da reconstituição de uma língua falada é o Latim Vulgar, cuja fonte, entre outras, era composta 

por documentos escritos (PRETI, 2000, p.62). 
18 Um trabalho que utiliza pistas gráficas para investigar o percurso da mudança da forma Vossa Mercê para 

Você (através das diferenças entre as abreviaturas) é o de Chaves (2006), intitulado Implementação do Pronome 

Você: a contribuição das pistas gráficas. 
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Uma vez que o foco do trabalho é a estrutura [NãoVNão], no capítulo IV – 

ESTRUTURA INOVADORA EM FOCO: A [NÃOVNÃO], serão apresentadas considerações 

acerca da sua implementação, transição e origem. 

Por fim, no capítulo V – CONSIDERAÇÕES FINAIS, será apresentado um resumo dos 

principais resultados da dissertação. 

 

Passa-se, a seguir, a um quadro geral sobre a evolução diacrônica da negação e os 

estudos já realizados sobre a negação no PB.  
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CAPÍTULO I 

ESTUDOS SOBRE A NEGAÇÃO: O ESTADO DA ARTE 

 

Para se iniciar o estudo das negativas nos séculos XVIII e XIX é necessário, 

primeiramente, fazer um recorte da bibliografia e apresentar informações relevantes sobre a 

história da negação, mostrando o seu percurso e sua evolução desde o Latim até o PB 

hodierno. 

Nesta subseção, serão apresentados, ainda, “O Ciclo de Jespersen” (JESPERSEN, 

1917), que mostra a existência de padrões alternativos de negação sentencial em uma mesma 

língua, o fenômeno da interpolação, as estratégias propriamente ditas de negação sentencial 

no PB, de acordo com algumas abordagens da linguística e, por fim, serão feitas algumas 

considerações sobre a Concordância Negativa, fenômeno que ocorre na LPB e que permanece 

nos nossos dias, bem como sobre a Polaridade Negativa. 

Além das considerações sobre a negação, faz-se necessário mencionar estudos sobre 

pontuação, ou melhor, sobre o uso do ponto e vírgula nos séculos XVIII e XIX, uma vez que 

este sinal de pontuação está presente em algumas estruturas negativas [NãoVNão], além do 

uso da vírgula. 

 

1.1 A Evolução Diacrônica 

 

Nesta subseção, será apresentado um resumo da evolução diacrônica das construções 

negativas, desde o Latim Clássico até o PB contemporâneo.  

 

1.1.1 A negação no Latim Clássico 
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Assim como em qualquer outra língua, o Latim apresentava vários recursos para 

exprimir a ideia da negação.  Segundo Anjos (2000, p.23), no Latim Clássico a negação foi 

expressa por diferentes elementos morfossintáticos, dentre os quais destacam-se os morfemas 

adverbiais: em forma simples non, ne e haud (não) e em compostas neque... neque/neue...neue 

(nem...nem). Sobre as formas compostas, ora apareciam isoladamente ora em correlação, 

sendo neque... neque a mais frequente. 

Ainda segundo a autora, além dos elementos citados anteriormente, a negação também 

foi expressa por outros elementos negativos: i) os pronomes indefinidos: neuter, neutra, 

neutrum (nem um, nem outro, nenhum dos dois); nullus, nulla, nemo, nullum (nenhum, 

nenhuma, ninguém, coisa nenhuma); nihil (nada); ii) as conjunções: nisi, ni (senão, se não); ut 

ne (para que não); iii) a preposição sine (sem); e iv) os prefixos: in- e seus alomorfes im-, il-, 

ir-, em incognitus (incógnito), impatiens (impaciente), illicitus (ilícito), irrumpo (irromper); 

dis- em dissimilis (desigual). 

Sobre o non, a autora menciona que este conserva na Língua Portuguesa as mesmas 

funções que tinha no Latim, mas passou a ter algumas que neste último idioma não possuía. 

Era, também, a partícula mais utilizada para dar à frase um valor negativo, assim como nas 

demais Línguas Românicas. 

Ainda a respeito do non, a negação expressa por este elemento podia incidir sobre um 

verbo: 

 

(19) “Non respondebis?” 

      (Não responderás?) 

(Ex. (1) de ANJOS, 2000, p. 24) 

 

E, também, podia recair sobre o significado de um substantivo, de um advérbio ou de um 

adjetivo, ou seja, um nome, negando-o: 

 

(20) “Haec sunt non nugae.” 

      (Estas coisas são não nugas.) 

 

(21) “Per tempus eam condito, non peraridam.”  

      (Por esse tempo a construo, não completamente árida.)  

 

(22) “Homo non honestus est.” 
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      (Aquele é um homem não honesto.) 

 

(Exs. (5),(6) e (7) de ANJOS, 2000, p.24-25) 

 

O ne, ao contrário do non que passou ao Português, pertencia à eventualidade, 

podendo indicar proibição, desejo, concessão, isto é, uma restrição, e era utilizado com o 

imperativo e o subjuntivo. Além da função de negar, o não passou a ter função do ne do 

Latim, que era a de proibir (frase imperativa negativa). Ademais, o ne é a forma de negação 

latina mais antiga e sua origem remonta ao indo-europeu (MEILLET e VENDRIES, 1953 

apud ANJOS, 2000, p. 25). 

 

(23) Ante mortem ne laudes hominem quenquam. 

      (Antes da morte não louves o homem.) 

 

Sobre o haud, Anjos (2000) destaca que este elemento não negava absolutamente e era 

menos utilizado que o non. Além disso, não passou para o Português. 

 

(24) Haud equidem tali me dignor Honoré.      

    (Não me julgo digna de tamanha honra.) 

 

 As palavras nemo (ninguém), nullus (nenhum) e nihil (nada) funcionavam como 

marcadores negativos nas estruturas frasais, como no exemplo: 

 

(25) “Is nullus venit.” 

       (Ele não veio (mesmo)). 

 

(Ex. (2) de MARTINS, 1997, p.179) 

 

Conforme Martins (1997), ao contrário do PB contemporâneo, dois elementos 

negativos na mesma frase valiam por uma afirmação. Assim, do pronome nullus (nenhum), 

podia-se formar nonnullus, que adquiria o significado de algum. No exemplo a seguir, pode-

se verificar que ocorre o mesmo com outro item negativo: 

 

(26) “Nemo non benignus est sui iudex.” 
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       (Toda a gente é juiz benigno de si mesma.)  

 

(Ex. (3) de MARTINS, 1997, p.179) 

1.1.2 A negação no Latim Vulgar 

 

Nesta subseção serão apresentadas as principais formas de expressar a negação no 

Latim Vulgar.  

Nesse sentido, a Língua Latina, da qual se originou a Língua Portuguesa e todas as 

Línguas Românicas, foi a língua falada pelo povo, um Latim despretensioso, alheio às normas 

clássicas e, por isso, denominado “vulgar”. Esse Latim era uma realização da fala, das 

situações cotidianas, familiares, de acordo com o aspecto social da língua. No que diz respeito 

ao termo “vulgar”, é interessante mencionar que também era denominado sermo vulgaris, 

plebeius, quotidianus, rusticus. Assim, à luz dessa concepção, inseriam-se no Latim Vulgar 

todas as variações de cunho social ou regional (ANJOS, 2000, p.34).   

Na verdade, o Latim Vulgar é o que corresponde essencialmente ao nosso conceito de 

língua viva. O Latim Clássico só era língua viva na medida em que recebia influência do 

Latim Vulgar e se tornava, com isso, mais maleável e até mesmo, dinâmico (CAMARA JR., 

1985, p.20). 

Anjos (2000, p.36) afirma, ainda, que apesar do Latim Clássico e do Latim Vulgar 

apresentarem diferenças no âmbito do léxico, da fonética, da morfologia, da sintaxe e da 

semântica, a expressão da negação entre essas duas modalidades se realizava em contextos 

semelhantes. A diferença consistia, essencialmente, no fato de que as pessoas cultas 

procuravam expressar seus pensamentos de forma mais ou menos sofisticada, por isso 

pareciam ser diferentes. Ou seja, a formalização da estrutura linguística é que se manifestava 

de maneira diferente em uma ou outra instância da língua latina.  

Conforme a autora, nessa modalidade do Latim, a negativa non também era a mais 

presente. 

O quadro a seguir mostra alguns dos morfemas negativos mais usuais no Latim 

Vulgar, que têm continuadores nas Línguas Românicas (ANJOS, 2000, p.38): 
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Quadro 1 – Morfemas negativos: do Latim Vulgar às Línguas Românicas 

 

 Além dessas formas, verifica-se o uso de neminem (ninguém), nihil (nada), e mica 

(migalha).  

No Latim Clássico, conforme dito anteriormente, quando ocorriam duas negações na 

mesma oração, com itens negativos distintos, elas se anulavam e equivaliam a uma afirmação.  

Por sua vez, no Latim Vulgar, já eram encontradas frases com mais de um elemento negativo 

onde era mantida a interpretação negativa (MARTINS, 1997), como mostra o exemplo 

abaixo: 

 

(27) “Et nulla fontes aquém non abebat.” 

        (E nenhumas fontes tinham água.) 

(Ex. (9) de MARTINS, 1997, p.179) 

 

Alkmim (2001) afirma que surgiu no Latim Vulgar outro fato linguístico ligado à 

negação, qual seja, o uso de vocábulos positivos com o item negativo. Ao longo do tempo, os 

mesmos foram adquirindo sentido negativo. Um exemplo seria a origem da partícula non, que 

veio da fusão da partícula ne com oenum (antes um objeto do verbo). Tal fusão foi possível no 

Latim, de acordo com Schwegler (1983, p.302), porque existia nessa língua a presença de 

duas partículas contíguas, para dar ênfase, na posição pré-verbal:  

 

(28) “Ne oenum dico.” 

        Not a thing I say. 

        I do not say. 

(Ex. (6) de SCHWEGLER, 1983, p.302 ) 

 

Latim Vulgar Português Arcaico Português Moderno Outra língua 

rem ren - Francês: rien 

non non não Espanhol: no 

nunquam nunca nunca Italiano: non mai 

sine sem sem Francês: sans 

nec nen nem Espanhol: ni 

si non senon senão Francês: sinon 

ne - - Francês: ne 
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Schwegler (1983) utiliza essa flutuação das estruturas negativas no Latim para 

exemplificar o ciclo da negação nessa língua, (como propõe Jespersen (1917) em seu trabalho 

Negation in English and other Languages): 

 

(29)   ne  > ne oenum > oenum        >        non 

 

e apresenta como causa da flutuação, não o enfraquecimento fonológico de um item na 

estrutura frasal e, sim, o aumento da carga funcional da nova partícula negativa, no caso o 

item oenum, resultando na fusão dos dois elementos (ver subseção 1.1.2.1 Ciclo de 

Jespersen). 

Além disso, houve a junção de palavras de valor expressivo ou intensivo, em 

estruturas frasais negativas, como gutta (parcela) e mica (grão), as quais possuem vestígios 

nas línguas românicas (Romeno – nimic/ Francês antigo – mie = mica; e acrescida de um 

sufixo: Espanhol – nemigaja/ Português – nemigalha) (CASAGRANDE, 1973, p. 3). 

Elementos como gutta e mica, em estudos modernos, são chamados de Itens de 

Polaridade Negativa (IPNs), ou seja, não possuem originalmente sentido negativo, mas 

aparecem em contexto de negação enfática com o verbo, no mesmo escopo da negação. 

Assim, eles recebem o valor negativo e se tornam IPNs (ver subseção 1.1.2.2 Itens de 

Polaridade Negativa). 

 

1.1.2.1 O Ciclo de Jespersen   

 

O trabalho de Jespersen (1917) é pioneiro nos estudos para o entendimento da 

coexistência de padrões alternativos de negativas sentenciais em uma mesma língua. Tal 

fenômeno, conhecido como “O Ciclo de Jespersen”, lida com a negativa que flutua, em 

algumas línguas, da posição pré-verbal para a pós-verbal. 

Partindo da constatação de que a grande maioria das línguas estudadas apresentava a 

negação pré-verbal, a explicação de Jespersen (1917) para a existência de negativas com 

padrão pós-verbal respalda-se em razões da fonologia. A negação pré-verbal teria uma 

tendência a se reduzir, uma vez que, no início de um enunciado, as três primeiras sílabas são 

pouco audíveis.  

Como consequência desse fato, surge, segundo o autor, a necessidade de se 

acrescentar mais uma partícula final para assegurar que a sentença seja, de fato, interpretada 
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como negativa. A partícula usada para reforçar a negação passa a ser, com o uso e o passar do 

tempo, um operador de negação, forçando o apagamento da primeira partícula. 

Jespersen (1917, p.4) descreve o fenômeno da seguinte maneira:  

 

The history of negative expressions in various languages makes us witness the following 

curious fluctuation: the original negative adverb is first weakened, then found insufficient 

and therefore strengthened, generally through some additional word, and in its turn may be 

felt as the negative proper and may then in course of time be subject to the same 

development as the original word.  

 

 Pela repetição desses movimentos, forma-se o que ficou conhecido como “O ciclo de 

Jespersen”:  

 

 (30)   [NegV]  >  [NegVNeg]   >   [VNeg] 

 

 Conforme Pollock (1989), o Francês é uma língua que sofreu esse tipo de mudança. 

No período arcaico, a negação era expressa unicamente através da partícula ne anteposta ao 

verbo. Já no Francês contemporâneo, é a partícula pas, em posição pós-verbal, que nega a 

sentença, sendo o elemento ne um elemento apenas opcional, omitido frequentemente na 

linguagem coloquial. 

 Nesta língua, o marcador negativo era um elemento pré-verbal, monossilábico e átono, 

como no primeiro estágio do Ciclo de Jespersen, e a negação podia ser reforçada por diversos 

elementos nominais, como pas (passo), mie (migalha) e point (ponto), assim como nos 

exemplos: 

 

(31) Il    ne    va    (pas).   

      Ele Neg  ir-3sg  Neg 

(32) Je  ne/n’  dis  (pas). 

       Eu Neg  dizer  Neg 

(Exs. (9a) e (9b) de CAVALCANTE, 2007, p.16) 

  

Ainda, segundo o referido autor, esse processo descrito anteriormente revela que, durante a 

passagem de um estágio para o outro, uma língua pode apresentar dois subpadrões negativos, 

uma vez que uma das partículas funciona como o marcador negativo verdadeiro e a outra 
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pode ser omitida, ou pode ter deixado de ser obrigatória. O Francês moderno apresenta, então, 

as estruturas [NegVNeg] e [VNeg]. 

 Alguns trabalhos sobre as negativas no PB, como o de Furtado da Cunha (1996), 

retomam essa ideia de Jespersen (1917), para analisar um possível processo de mudança 

linguística em andamento no PB, envolvendo as estruturas [NãoV], [NãoVNão] e [VNão].  

 Por sua vez, Cavalcante (2007) afirma que o PB não se enquadra nessa situação, pois 

apresenta, ao mesmo tempo, três subpadrões negativos:  

 

(a) Não sei.  

(b) Não sei não. 

(c) Sei não.  

(Exs. de CAVALCANTE, 2007, p. 15). 

  

O autor argumenta que, no caso do PB, tanto a partícula pré-verbal quanto a pós-verbal 

podem negar a sentença independentemente e, diferentemente do que prevê o “Ciclo de 

Jespersen”, o surgimento do não pós-verbal pode não estar relacionado a um enfraquecimento 

do pré-verbal (como também afirmou ALKMIM, 2001).  

 Nesse sentido, Cavalcante (2007) aponta diferenças entre o marcador negativo pós-

verbal do PB e o que se desenvolveu em outras línguas. 

 

1.1.2.2 Itens de Polaridade Negativa  

 

 

Zanuttini (1995) define Itens de Polaridade Negativa (IPNs) como “palavras ou 

expressões cuja ocorrência depende de um ambiente negativo claro ou implícito”. 

Assim, existem na língua várias expressões que só podem ser usadas se estiverem sob 

o escopo de um item negativo. Por isso elas são chamadas de “IPNs”, como mostram os 

exemplos: 

 

(33) a. Ela não vale um tostão furado. 

       b. *Ela vale um tostão furado. 

 

(34) a. Ela não deu um pio na palestra. 

       b. *Ela deu um pio na palestra. 
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Observa-se, nos exemplos acima, que há um contraste entre as sentenças negativas e 

as afirmativas. Nas sentenças negativas (33a) e (34a) há uma expressão idiomática, enquanto 

que em (33b) e (34b) a afirmação faz com que as palavras sejam interpretadas “literalmente”.  

Ilari (1984) apresenta a questão das expressões de polaridade negativa, no que é, 

provavelmente, um dos estudos pioneiros a focalizar esse tópico para os dados do Português 

contemporâneo. Neste trabalho, o autor procura caracterizar as locuções de polaridade 

negativa em oposição às expressões negativas e indaga a respeito tanto de sua caracterização 

nas línguas naturais como fenômeno sistemático ou marginal, bem como sobre a existência ou 

não de um mesmo mecanismo “licenciador”, presente em todos os casos detectados de 

expressões dessa natureza. 

Com relação à primeira questão, Ilari (1984) aponta o fato de que, embora a maior 

parte das gramáticas tradicionais reconheça o estatuto de expressões negativas em palavras 

como nada, nenhum, etc., nenhuma delas apontaria esse traço para palavras como patavina, 

bulhufas, dentre outras. No entanto, é facilmente verificável que tanto as do primeiro grupo 

como as do segundo têm valor negativo, como se pode observar: 

 

(35) a. Não disse nada desabonador. 

       b. Nada disse de desabonador. 

 

(36) a. Não encontrou ninguém. 

       b. Ninguém foi encontrado. 

 

(37) a. Ele não tem a menor cerimônia. 

       b. *A menor cerimônia ele tem. 

 

(38) a. Não entendeu bulhufas. 

       b. *Bulhufas ele entendeu. 

 

(Exs. (1), (2), (3) e (4) de ILARI, 1984, p.88) 

 

Contudo, segundo Ilari (1984, p.88), como se pode observar pelo contraste entre os 

exemplos (35) e (36) de um lado e (37) e (38) de outro, a diferença entre os dois tipos de 

expressão é sutil, mas existe e pode ser verificada em virtude de seu comportamento 

distribucional e sintático, provocado por sua especificidade semântica.  
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As expressões negativas coocorrem com a negação explícita ‘não’ quando seguem o 

verbo e dispensam essa negação quando o precedem, isto é, as expressões negativas são 

capazes de dar origem a orações negativas por si só, enquanto que expressões polares 

requerem a negação explícita em orações simples. Essa por si só já é uma razão para 

considerarmos que, embora ambos os conjuntos apresentem um valor negativo, as expressões 

de cada um deles são distintas, pois têm diferentes características e comportamentos. 

  

1.1.3 A negação no Português Arcaico  

 

De acordo com Namiuti (2008), o primeiro período histórico da Língua Portuguesa 

que se costuma reconhecer é o Português Arcaico, a língua que se registra desde os primeiros 

documentos até fins da Idade Média, e que se situa entre o início do século XIII e a primeira 

metade do século XVI. Seria, portanto, a língua representada nos manuscritos medievais de 

todo gênero (poéticos, notariais, históricos). 

Ainda segundo a autora supracitada, é no século XVI que a tradição historiográfica do 

Português localizará o divisor de águas principal na história da língua, separando a língua 

antiga da moderna. Grande parte da tradição reconhecerá, entretanto, que a língua 

representada nos textos clássicos portugueses não é ainda a Língua Portuguesa 

Contemporânea. Este período intermediário entre o medieval e o contemporâneo foi 

denominado de Português Clássico, e incluiria textos quinhentistas tardios, textos seiscentistas 

e textos setecentistas
19

. 

Assim como no Latim, é a partícula não, proveniente de non, que constitui, por 

excelência, a base do sistema de negação na Língua Portuguesa Arcaica. Além da função de 

negar, o não passou a ter função do ne do Latim, que era a de proibir (frase imperativa 

negativa). 

De acordo com Anjos (2000), esse período apresenta como instrumentos 

essencialmente negativos: 

 

a) Os advérbios: non (não), nunquam (nunca) e jamais/ja mais (jamais); 

b) Os pronomes indefinidos: niũu / niun / neũu / nẽũu / ningũu (nenhum), provenientes do 

nec unu / necunu latino; nullo (nulo); rem / ren (nada, coisa alguma); nemigalha / 

nimigalha (migalha); 

                                                             
19 Cabe lembrar que essa divisão do Português em fases é polêmica na literatura linguística, uma vez que há 

controvérsias quanto à delimitação das datas. 
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c) As conjunções nen (e não); se non / senon (senão); 

d) As preposições sem / sẽ (sem); 

e) Os prefixos des- e en- (em descomungaçon e enmiigos).  

 

Elia (1998) afirma que, embora ocorram no Português, nenhum dos pronomes 

indefinidos negativos procede diretamente das formas latinas correspondentes. Isto acontece 

porque o Latim Vulgar desconhece ou perdeu grande parte dos pronomes indefinidos do 

Latim Literário. Dessa maneira, as línguas românicas apresentam muitas construções novas 

para substituir os indefinidos latinos desaparecidos. Como exemplo, tem-se o elemento 

ninguém do Português, que não provém de nemo e, sim, de ne (por nec) quem. Do mesmo 

modo procedeu com nenhum, que foi niũu / niun / neũu / nẽũu / ningũu no Português Arcaico 

e veio do Latim Vulgar nec unu (forma que substitui nemo). Ou ainda, o vocábulo nihil, que 

deixou de ser utilizado (cf. CASAGRANDE, 1973). 

 Em síntese, segundo CASAGRANDE (1973), é a partícula não que constitui, por 

excelência, a base do sistema de negação no Português Antigo, no Português Moderno e nas 

demais Línguas Românicas. 

Um fenômeno interessante observado no Português Arcaico é a interpolação, que é 

entendido como “a utilização de diferentes tipos de constituintes entre o verbo e o clítico.” 

(MARTINS, 1994). 

 Conforme Namiuti (2008), este fenômeno ocorria quando a adjacência entre um 

clítico e um verbo era quebrada por um elemento negativo (que será aqui representado por 

[Clít+Neg+V]). Tal fenômeno, recorrente naquela época, não ocorre mais no Português 

Contemporâneo.  

 

1.1.3.1 A Interpolação 

 

Face ao questionamento levantado na Introdução deste trabalho acerca da interpolação, 

qual seja “A interpolação ainda estaria presente no século XIX?”, é necessário tecer alguns 

comentários acerca do tema. 

Retomando o que foi dito anteriormente, entende-se por interpolação “a utilização de 

diferentes tipos de constituintes entre o verbo e o clítico.” (MARTINS, 1994 – cf. também 

LOBO, 1992; TORRES MORAIS, 1995), como pode ser visto no exemplo a seguir: 
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(39) “Recebi. oSeu e Tudo oque’ Nele Diz naõ vão ospregos que’ osNaõ ha fei 

Tos para. viagem.” (Carta de MG, 1776) 

 

onde o advérbio encontra-se entre o verbo e o clítico. 

Para Vitral (2002) e Namiuti (2008) o fenômeno da interpolação, que existia, de forma 

ampla, no Português Medieval
20

 e, de forma restrita, no Português Clássico
21

, deixou de ser 

produtivo na língua a partir do século XIX. E, segundo Namiuti (2008), não ocorre mais no 

Português hodierno.  

Assim, uma vez que a interpolação existiu e não ocorre mais no PB, a investigação da 

distribuição da partícula negativa na sentença, no corpus proposto, pode informar sobre 

possíveis etapas nesse processo de mudança. 

Este fenômeno da não adjacência entre o clítico e o verbo foi um dos assuntos tratados 

por Ana Maria Martins (1994), em seu trabalho Clíticos na História do português, que teve 

como base um corpus de documentos notariais do Português Arcaico (século XIII ao XVI).  

Conforme a referida autora, um fato que distingue o Português das outras línguas 

românicas é a conservação, por mais tempo, de traços característicos das línguas arcaicas da 

România, como a interpolação, na qual uma grande variedade de elementos da frase pode se 

interpor entre o pronome clítico e o verbo. 

Os dados de Martins (1994) atestam uma preferência à interpolação do advérbio de 

negação não, pois este ocorre em número mais elevado do que os outros casos. No entanto, 

no Português Antigo, havia um grande leque de elementos que podiam ocorrer interpolados. 

Dentre outros, verificam-se
22

: 

 

(40) O advérbio de negação: "que me nom n~ebram" (MARTINS, 1994) 

 

(41) O sujeito: "Isto que lhes eu mãdo" (MARTINS, 1994, p.171) 

 

(42) Um sintagma preposicional: "asi como a atá áqui derõ" (MARTINS, 1994) 

 

(43) Um sintagma adverbial: "quando uos ora fez merçee" (MARTINS, 1994, p.165) 

  

(44) O objeto indireto: "que diga lhj eu alguma cousa diuia” (MARTINS, 1994, p.174) 

 

(45) Objeto direto: "que as ao dicto Monsteiro deuiã Alg~uas pessoas" (MARTINS, 1994) 

                                                             
20 Conforme Vitral (2002), o período do Português Medieval corresponde aos séculos XIII, XIV e XV. 
21

 Segundo Namiuti (2008), de acordo com a periodização tradicional, o Português Clássico compreende os 

séculos XVI e XVII. 
22 De acordo com Namiuti (2008, p. 5), estão em negrito nos exemplos os clíticos e os verbos, e em itálico outro 

constituinte que a autora quis destacar na oração. 
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Martins (1994) defende que no Português Antigo existia uma variação no uso da 

interpolação e da próclise com adjacência ao verbo (‘cl-X-V’ vs. ‘X-cl-V’) nos contextos de 

próclise obrigatória, sendo a estrutura com interpolação preferida. Ainda, identifica os 

constituintes interpoláveis e observa em que tipo de orações a interpolação era possível.  

  Outro trabalho desenvolvido acerca da interpolação é o de Namiuti (2008), intitulado 

Aspectos da História Gramatical do Português: Interpolação, Negação e Mudança, no qual a 

autora faz uma investigação sobre as mudanças gramaticais que afetaram a ordem de 

constituintes e a colocação dos clíticos na diacronia do Português. O corpus utilizado pela 

autora foi o Corpus Histórico do Português Anotado:Tycho Brahe, composto por autores 

nascidos entre 1435 e 1836.  

  Namiuti (2008) atesta que, no corpus utilizado em seu estudo, o advérbio de negação 

não é mais frequentemente interpolado. No entanto, a interpolação de outros constituintes, 

assim como descrito por Martins (1994) no Português Antigo, muito raramente se encontra e 

se limita aos autores nascidos até o início do século XVII. 

Seus dados registram a possibilidade do fenômeno do fronteamento
23

 de constituintes 

durante toda a época clássica (até o século XVIII), enquanto o fenômeno da interpolação 

generalizada, nas construções com clíticos, torna-se obsoleto no século XVI. Assim, Namiuti 

(2008) chama de interpolação generalizada (exs. (41-45)) aquela que ocorre com elementos 

frequentes no Português Antigo e já obsoleta no século XVI, para diferenciá-la da 

interpolação da negação (ex. (40)), que ocorre com o elemento não. 

Namiuti (2008) destaca que, para Martins (1994), os contextos em que ocorre a 

interpolação do não no Português Clássico são os mesmos que ocorriam para um conjunto 

maior de elementos no Português Antigo, portanto não há mudança gramatical a se registrar. 

Por outro lado, diferentemente do que é proposto por Martins (1994), Namiuti (2008) defende 

que há mudanças gramaticais que afetaram a ordem de constituintes e a colocação dos clíticos 

na diacronia do Português.  

Assim, Namiuti (2008) procura defender que a perda do fenômeno da interpolação 

somada à permanência da sintaxe que gera o fronteamento explica uma série de propriedades 

da língua clássica, como as ordens “cl-V” e “cl-neg-V”. 

                                                             
23 Este termo é definido por Parcero (1999) como qualquer deslocamento de constituintes do VP (Verb Phrase) 

para uma posição pré-verbal. Assim, quanto às estruturas com interpolação, a autora entende este fenômeno 

como um tipo específico de fronteamento. 

http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/32/htm/comunica/ci053.htm
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Nesse quadro da interpolação da negação, é necessário destacar que foi investigado se 

este fenômeno ainda estaria presente na LPB dos séculos XVIII e XIX. O levantamento e o 

seu respectivo resultado serão apresentados posteriormente no capítulo III (cf. 3.1.1.1.1 

Posição do item negativo e o fenômeno da interpolação). 

 

1.2 A negação sentencial no Português Brasileiro 

 

Conforme dito anteriormente, o PB é uma língua rica na expressão das negativas e, 

apesar de não ter sido um tema de grande interesse por parte dos gramáticos tradicionais, 

muitos estudos sobre esse fenômeno descreveram as construções negativas utilizadas na 

língua, tanto em sincronias presentes, quanto em pretéritas.   

No caso do PB falado, a existência de três estratégias de negação sentencial, quais 

sejam, [NãoV], [NãoVNão] e [VNão], tem chamado a atenção dos linguistas, o que 

ocasionou inúmeros e pertinentes estudos. 

Alguns desses trabalhos serão apresentados a seguir e, apesar de divergirem em alguns 

aspectos, são essenciais para a compreensão da negação no PB.  

 

1.2.1 A negação sentencial na Gramática Tradicional  

 

 Tradicionalmente, algumas gramáticas normativas apresentam a negação como uma 

estrutura: a) constituída por uma palavra denotativa que indica negação, mas não exprime 

nenhuma circunstância, razão pela qual não se pode, a rigor, considerá-la advérbio (cf. 

ROCHA LIMA, 1974, p.155); b) considerada como verbo negativo, “porque o não e suas 

variantes não exprimem circunstâncias, nem intensificam: anulam, desfazem-se (cf. MELO, 

1970, p.168). Ainda, outros autores tradicionais consideram-na uma estrutura formada por 

advérbio de negação que expressa uma circunstância ou uma ideia acessória (cf. CEGALLA, 

1980, p. 170; BECHARA, 1975, p. 153; CUNHA e CINTRA, 1985, p. 531). 

É interessante observar que, em todos os exemplos encontrados, os elementos 

negativos posicionam-se sistematicamente antes do verbo, não havendo referência, nas obras 

tradicionais consultadas, de que sejam acompanhados ou não por outras partículas que 

reafirmem ou rejeitem a proposição exposta na frase. 
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Said Ali (1966), dentro da abordagem tradicional, descreveu as formas negativas no 

PB da seguinte maneira: 

 

Com a palavra não enunciamos em geral o conceito negativo. Além deste vocábulo livre, 

existe também a negativa incorporada em certas expressões pronominais adverbiais e 

conjuncionais: nem (...); nenhum (...); nunca (...); ninguém (...); nada (...). Jamais 

(advérbio) é usado no sentido negativo de nunca. 

 

 

Além desses elementos descritos por Said Ali (1966) acima, verificam-se outras formas 

de negação no PB: o advérbio tampouco, as preposições sem, anti e contra, os prefixos des- e 

in-, os substantivos bulhufas, patavina e migalha. 

Por sua vez, Maciel (1931) e Paes (1943) foram exceções em relação aos autores de 

concepção tradicional que apresentaram considerações sobre as estruturas negativas 

sentenciais no PB. Eles mencionam as negativas simples (constituídas apenas por um item 

negativo), aqui representada por [NãoV], as reforçadas similares que apresentam dois itens 

negativos idênticos (não...não), representada aqui por [NãoVNão], e as dissimilares com dois 

itens negativos diferentes (não...ninguém), representada por [NegVNeg].  

Sobre a construção [VNão], Machado Filho (1947) faz uma breve citação, não 

apresentando uma descrição sintática da mesma. 

Com relação ao inventário das formas negativas no PB, conforme Alkmim (2001), 

construções como [NãoVNão] e [VNão] não foram mencionadas na grande maioria das  

gramáticas tradicionais. E, quando foram mencionadas, os autores manifestaram, de alguma 

forma, que se tratava de “dialeto não padrão”. 

 

1.2.2 A negação sentencial na Gramática Gerativa 

 

 

A negação tem sido objeto de diversos trabalhos realizados com base na Teoria 

Gerativa. Dentre estes trabalhos, Syntatic Structures de Chomsky (1957) e Negation in 

English de Klima (1964) tiveram grande significado para o estudo das negativas.   

Nesses estudos, em que a arquitetura da estrutura frasal ocupava um papel central, foi 

reconhecida a similaridade semântica e sintática entre not e advérbios negativos no inglês, o 

que levou à postulação de um elemento negativo abstrato (Neg) que englobaria todos esses 

elementos. Apesar de várias teorias sobre negação terem sofrido profundas modificações nas 
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últimas décadas, a categoria Neg permaneceu como uma categoria sempre presente em 

estruturas negativas (TEIXEIRA DE SOUSA, 2012, p.11). 

Posteriormente, Emonds (1978) estabelece diferenças de distribuição existentes entre 

partículas negativas e uma classe específica de advérbios que ocuparia a posição inicial do VP 

(Verb Phrase) (tais como often e souvent). Comparando dados do inglês e do francês, o autor 

chega à conclusão de que elementos negativos seriam gerados em adjunção ao VP do mesmo 

modo que os advérbios often e souvent. Sua posição pós-verbal seria resultado do alçamento 

do verbo para o núcleo de IP (Inflection Phrase) em orações finitas. 

 Em trabalhos um pouco mais recentes sobre a negação sentencial, Pollock (1989), 

Laka (1990), Zanuttini (1991, 1995 e 1997) e Poletto (2009) apresentam análises da estrutura 

oracional a partir do fenômeno da negação. 

Pollock (1989) parte do trabalho de Emonds (1978) e propõe que a negação pertence a 

uma categoria funcional específica denominada NegP (Negative Phrase). De acordo com o 

autor, a categoria IP deve ser cindida em TP (Tense Phrase) e AgrP (Agreement Phrase) , que 

carregariam, respectivamente, os traços de tempo e de concordância que constituem I, e a 

categoria NegP interviria entre essas duas projeções. 

Laka (1990), Zanuttini (1995) e Poletto (2009), da mesma forma que Pollock (1989), 

argumentam em favor da categoria NegP. Por sua vez, para essas autoras, a categoria NegP 

pode ocorrer em diferentes posições na estrutura arbórea.  

Laka (1990) propõe a existência de uma categoria ƩP (Sigma Phrase) que, relacionada 

ao ato ilocucionário, estaria presente tanto em sentenças negativas quanto positivas, havendo 

variação paramétrica entre línguas em que Neg subcategoriza Infl e línguas em que Infl 

subcategoriza Neg. Por outro lado, Zanuttini (1995) defende que NegP pode ocorrer entre 

AgrP e TP, conforme propõe Pollock (1989), mas também imediatamente abaixo do VP. Já 

Poletto (2009) expande ainda mais as possibilidades de realização de Neg na estrutura frasal, 

que poderia ocorrer em quatro diferentes posições.   

   Ainda com base no panorama gerativista, estudos como o de Brenner (1977), Mioto 

(1991, 1994), Abreu (1998), Vitral (1999) e Torres Morais (1999) identificaram e 

descreveram as construções [NãoV] e as especificidades de estruturas com quantificadores 

([QuantV]) e advérbios ([AdvV]) negativos no PB, fenômeno denominado Concordância 

Negativa (ver subseção 1.2.2.1). Gonçalves (1994), Martins (1997) e Camargos (2002) foram 

além, pois identificaram também as construções [NãoVNão] e a [VNão].  

Dentre os trabalhos mais recentes de orientação gerativista, encontram-se os seguintes: 

a) Cavalcante (2007), que investiga as negativas [NãoVNão] e [VNão] em um corpus 
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levantado em três comunidades afro-brasileiras do interior da Bahia e compara os resultados 

obtidos com os resultados de trabalhos sobre outras variedades do PB; b) Namiuti (2008), que 

investiga o fenômeno da interpolação em textos de autores portugueses nascidos entre os 

séculos XV e XIX ; c) Biberauer e Cyrino (2009), que analisam a negação pós-verbal no PB e 

propõem que o não final em [NãoVNão] e [VNão] seria a mesma realização fonológica de 

duas categorias distintas que ocupariam diferentes posições na estrutura sentencial, e que estas 

possuem diferentes características pragmáticas; d) Cavalcante (2012), que analisa uma série 

de fenômenos relacionados à negação sentencial, anafórica e de constituinte no PB e e) 

Teixeira de Sousa (2012), que descreve a ocorrência das estruturas [NãoV], [NãoVNão] e 

[VNão] através de testes de aceitabilidade e de preferência, com o objetivo de formular uma 

análise que considerasse tanto as características distributivas, quanto as possibilidades de 

interpretação dessas estruturas. 

 

Tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho é testar a hipótese sobre a origem 

da estrutura [NãoVNão] proposta por Biberauer e Cyrino (2009), e que estas autoras também 

apresentam no mesmo trabalho uma descrição de cunho gerativista da referida estrutura, 

apresenta-se, a seguir, uma explanação sobre este estudo. 

Retomando o que foi dito na Introdução, para Biberauer e Cyrino (2009) a estrutura 

[NãoVNão], do ponto de vista sintático, apresenta uma partícula não final com a mesma 

realização fonológica de duas categorias distintas (não2 e não3), que ocupariam diferentes 

posições na estrutura sentencial. Do ponto de vista semântico-pragmático, enquanto não1 

desencadeia uma negação proposicional, não2 e não3 são descritos como marcadores de 

negação pressuposicional. As autoras utilizam, então, os exemplos a seguir: 

 

(46) a. A Maria não1/num vai no teatro.    

       b. A Maria não1/num vai no teatro não2. 

       c. A Maria vai no teatro não2.
24

    

                                       (Ex. de BIBERAUER e CYRINO, 2009, p.1) 

 

                                                             
24 Apesar deste trabalho não analisar a estrutura [VNão], é necessário chamar a atenção para este exemplo. Nele, 

apesar da estrutura ser uma [VNão], as autoras utilizam a nomenclatura não2 aqui, o que faz com que a leitura 

fique confusa. Elas só mudarão esta nomenclatura mais adiante, quando passarão a chamá-la de não3 no trecho 
“Nossa proposta: existem dois elementos distintos, ambos pronunciados como não que podem aparecer no final 

das sentenças no PB: Um não que sempre coocorre com não1, ou seja: não2; Um não que sempre aparece 

sozinho, ou seja: não3” (BIBERAUER E CYRINO, 2009, p. 4).  
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Conforme as autoras, o exemplo (46a) acima mostra a negação “real” no PB. O que o torna 

diferente dos demais é o fato de não2 em (46b-c) ser diferente de não1, uma vez que é 

fonologicamente autônomo. “Enquanto não1 pode aparecer como um clítico num (cf. 

CAVALCANTE 2007, contra MARTINS, 1997 e FONSECA 2004), não2 é mais forte e não 

pode ser reduzido” (BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.1). 

Conforme Pereira (2011), a análise dada por Biberauer e Cyrino (2009) à partícula 

não1, em geral, segue as premissas apresentadas em Pollock (1989), pois considera a projeção 

de um NegP abaixo de TP. Assim, a posição pré-verbal de não1 seria justificada por seu 

caráter clítico, tendo em vista sua redução fonológica a num (VITRAL,1999; RAMOS, 2002; 

SOUSA, 2007). Isto pode ser visto na derivação feita por Pereira (2011, p. 153) no exemplo 

abaixo: 

 

(47) Eu não1 /num comprei a casa. 

(Ex. (3a) de PEREIRA, 2011, p. 152) 

 

 

Fonte: PEREIRA, 2011, p.152.  

Figura 1 – A posição de não1 na sentença 

 

 

Retomando o exemplo (46), Biberauer e Cyrino (2009) afirmam que (46b) requer uma 

análise distinta, visto que o não ocupa a posição final. Nessa análise distinta, as autoras 

inserem o ponto de vista semântico-pragmático, pois, enquanto não1 desencadeia uma 

negação proposicional, não2 é descrito como marcador de negação pressuposicional
25

 

                                                             
25 Conforme Pereira (2010, p.153), Cyrino & Biberauer (2009) partem do conceito de negação pressuposicional 

como aquele que “pressupõe que alguém, no contexto comunicativo, espera que o estado de coisas negadas seja 

verdadeiro.” Ainda, segundo a autora, “a negação pressuposicional nega um pressuposto discursivo que pode não 
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(BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.1-2). Por isso, não2 não é considerado marcador de 

negação “real”. 

Para exemplificar a questão da negação de uma pressuposição, as autoras utilizam os 

seguintes dados: 

 

(48) Q: Ah, você não1/num vai no teatro (não2)?  

        A: Não, eu não1/num vou. Já vi a peça.  

        A´: Não, eu não1/num
 
vou não2. Já vi a peça.  

        A´´: Eu não1/num vou não2. Já vi a peça. 

(Ex. (8) BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.3) 

 

Para as autoras, nos exemplos acima, todas as respostas para a pergunta “Ah, você não1/num 

vai no teatro (não2)? negam uma pressuposição, uma vez que, ao se perguntar usando o item 

não2, pressupõe-se que o falante acredita que Maria vai ao teatro. 

As autoras apresentam algumas diferenças entre o não1 e o não2, listadas a seguir: 

1. Não2 não aparece em interrogativas “QU”: 

(49) a. O que ele não1/num fez?  

       b. *O que ele não1/num fez não2?  

                   

(Ex. (10) de BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.3) 

 

 

2. Não2 (como mostra o exemplo (49b) acima) é fonologicamente autônoma, enquanto não1 

pode se apresentar como um clítico num (cf. CAVALCANTE, 2007 contra MARTINS, 

1997 e FONSECA, 2004). 

 

3. Não2 é mais forte do que não1. Assim, somente não1 pode ser reduzido: 

 

(50) Ele não1/num comprou a casa (não2/*num) 

       He   not  CL   bought the house  NEG 

      “He has not bought the house”. 

                                                                                                                                                                                              
estar necessariamente explícito na sentença”. Em (47Q) (página 45), por exemplo, a sentença evoca uma 

expectativa de alguém que acredita que Maria vai ao teatro.  
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(Ex. (11) de BIBERAUER E CYRINO, 2009, p. 2) 

 

Conforme as autoras, uma vez que as propriedades fonológicas de não1 seguem a 

caracterização de Jespersen (1917), de um sistema em que um novo item negativo possa 

surgir (cf. ex. (1) e (5) Biberauer e Cyrino (2009)), deve-se esperar, então, que não2 se torne 

um negador “real”. 

No entanto, Biberauer e Cyrino (2009) afirmam que a análise dos fatos requer uma 

investigação mais cuidadosa, pois no PB, o não2 contribui necessariamente para um efeito 

particular de interpretação, quando: 

 

1. Não aparece em declarativas simples e não marcadas – esse é o domínio de não1 (cf. 

Schwenter, 2005; Cavalcante, 2007). 

 

(51) a. A Maria não1/num vai no teatro. [ = declarativa simples] 

  b. A Maria não1/num vai no teatro não2. [ ≠ declarativa simples] 

  c. A Maria vai no teatro não2. [ ≠ declarativa simples] 

(Ex. (3) de BIBERAUER E CYRINO, 2009, p. 2) 

 

2. Ocorre com não1 (ex. 51b), ou aparece sozinho (ex. 51c). Se ocorrer com não1, apresenta 

uma interpretação “extra” (BIBERAUER E CYRINO, 2009, p. 2), ou seja, uma função de 

reforço. Essa função de reforço foi contestada por Alkmim (2001) e Martins (2012). 

 

 

Conforme Pereira (2011, p. 154), Biberauer e Cyrino (2009) preveem que a posição de 

não2, que para elas é uma partícula de reforço da negação, seria Polº. Não2 seria, então, um 

elemento que tem concordância com a negação contida no TP e, portanto, desencadeia o 

movimento do TP para Spec, PolP. Nesse sentido, não2 está integrado a uma estrutura que 

“necessariamente envolve polaridade enfática (natural em negação enfática e em contextos 

pressuposicionais)” (BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.11). 

Após esta exposição, pode-se concluir que, considerando o corpus analisado neste 

trabalho, concordamos com Biberauer e Cyrino (2009), no que diz respeito às diferenças entre 

as partículas não1 e não2 e, ainda, que não optamos por considerar não2 como reforço. Como 

dito anteriormente, lançaremos mão de condições pragmáticas expostas pelas duas autoras para 
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a origem da [NãoVNão] e faremos uma análise que busca verificar se, considerando o 

contexto discursivo, a referida estrutura ocorre como uma negativa pressuposicional em textos 

dos séculos XVIII e XIX. 

Outro importante estudo de cunho gerativista desenvolvido acerca de negação é o 

trabalho de Teixeira de Sousa (2012), intitulada Sintaxe e Interpretação de Negativas 

Sentenciais no Português Brasileiro. Neste, a autora busca descrever a ocorrência das 

estruturas na língua, através de testes de aceitabilidade e preferência, com o objetivo de 

formular uma análise dentro do quadro teórico da sintaxe gerativa que considerasse tanto as 

características distributivas, quanto as possibilidades de interpretação dessas estruturas.  

Assim, a autora inicia o seu trabalho a partir da descrição do tratamento da negação 

sentencial na Teoria Gerativa, considerando tanto questões sintáticas quanto semânticas. 

Analisa, também, trabalhos sobre a negação sentencial no PB e trabalhos que contemplam a 

distinção entre negação canônica ([NegV]
26

) e não canônica ([NegVNão]
27

 e [VNão]).  

Para Teixeira de Sousa (2012), a grande maioria dos autores resenhados argumenta 

que as formas não canônicas de negação no PB estão igualmente relacionadas a questões 

discursivas, principalmente com relação ao status da informação veiculada. Dentre eles está 

Schwenter (2005) (ver subseção 1.2.4), pois para ele as estruturas negativas não canônicas 

ocorrem em contextos de informação dada ou inferível, o que também é usado como 

argumento por Cavalcante (2012) para caracterizá-las como negação anafórica. No entanto, 

para Teixeira de Sousa (2012) a ocorrência da estrutura [NegVNão], diferentemente de 

[VNão], é possível em contextos em que informação nova é veiculada. 

Assim, a autora apresenta dados que mostram importantes distinções entre [NegVNão] 

e [VNão], o que a levou a distinguir estas como dois diferentes fenômenos, tal como 

Biberauer & Cyrino (2009a, 2009b). Além da diferença quanto ao estatuto da informação 

negada pelas estruturas, também foi observado por Teixeira de Sousa (2012) que [NegVNão] 

apresenta poucas restrições sintáticas, não sendo possível apenas em orações encaixadas 

temporais.  

A autora, ao considerar as restrições de estruturas [NegVNão] em contextos 

narrativos, onde não há proposição, mas a sucessão de eventos, e em encaixadas temporais em 

que o Tempo Referencial está vinculado ao Tempo da oração matriz, propõe que o não final 

em estruturas [NegVNão] possui a propriedade de vincular independentemente o Tempo 

                                                             
26 Termo utilizado pela autora equivalente à representação [NãoV] neste trabalho. 
27 Termo utilizado pela autora equivalente à representação [NãoVNão] neste trabalho. 
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Referencial, gerando uma leitura de negação de proposições. Dessa maneira, argumenta que a 

estrutura [NegVNão] funciona como uma negação semântica.  

Argumenta, ainda, que a distribuição complementar das estruturas [NegVNão] e 

[VNão] em certos contextos é perfeitamente explicada se for considerado que [NegVNão] 

corresponde a um ato de asserção, enquanto [V Não] representa um ato de denegação. Isso 

porque, conforme afirma Rajagopalan (1982), uma distinção importante entre a denegação de 

uma proposição e a asserção de uma proposição negativa está na noção de crença: A 

[NegVNão] ocorre, muitas vezes, em contextos pressuposicionais ou inferíveis para corrigir 

uma crença errada do ouvinte, enquanto [VNão] nega apenas o que é explicitamente assertado 

no contexto discursivo. Para a autora, o efeito sobre o valor de verdade da sentença no caso de 

[NegVNão] serviu de evidência para caracterizá-la como uma asserção negativa, em oposição 

ao caráter de denegação associado a [V Não]. 

Ainda com relação a [NegVNão], a autora observou também seu uso em contextos 

responsivos, o que foi associado a um fenômeno conhecido como foco de verdade ou 

polaridade. Esse termo é normalmente usado para se referir a um tipo de foco sobre a 

polaridade da sentença em contextos em que a proposição sendo afirmada ou negada faz parte 

do common ground
28

 dos interlocutores. Nesse caso, há certa associação com a assertabilidade 

da sentença em um determinado contexto, porém, o foco é sobre o valor de verdade da 

sentença. Conforme a autora argumenta, nesses contextos, a estrutura [NegVNão] continua 

sendo interpretada como uma asserção, mas nesse caso associada a uma denegação. Essa 

posição é reforçada quando considera que a proposição sob foco de verdade não 

necessariamente é pré-posta, podendo ser inferida ou pressuposta. 

Por fim, Teixeira de Sousa (2012) afirma que os dados também indicaram que o uso 

bastante recorrente de [NegVNão] como foco de polaridade pode estar relacionado à origem 

da estrutura na língua. Para a autora, a estrutura no PB parece ter passado por reanálise em um 

processo de gramaticalização, passando de foco de polaridade à negação semântica. 

 

1.2.2.1 Concordância Negativa  

 

                                                             
28 De acordo com Stalnaker (1978), common ground pode ser definido como a informação que foi previamente dada 

no discurso ou contexto extralinguístico e que é partilhada (ou assumida pelo falante como partilhada) entre o ouvinte 
e o falante. 



Capítulo I – Estudos sobre a negação: o estado da arte         49 

    

Muitos trabalhos de orientação gerativista, tais como Brenner (1977), Mioto (1991, 

1994), Abreu (1998), Vitral (1999) e Torres Morais (1999), trataram as especificidades da 

distribuição de elementos em estruturas negativas com quantificadores e advérbios negativos. 

Nesse panorama, Vitral (1999) afirma que o fenômeno da Concordância Negativa 

(CN) é existente em algumas línguas, como no PB, mas inexistente em outras. Na nossa 

língua, este fenômeno é representado pela estrutura [NegVNeg], que apresenta dois elementos 

negativos distintos, um anterior e o outro posterior ao verbo, como no exemplo: 

   

(52) “[...] pode Ser que’ agora naõ vai nada pelo naõ a ver emcaza.” (Carta de MG, 1776) 

 

Ainda, segundo o autor, quando esta estrutura ocorre no PB, os quantificadores 

negativos nada, ninguém, nenhum (chamados por ele de itens N), quando se alocam em uma 

posição pós-verbal, exigem a presença da partícula não em posição anterior ao verbo
29

. Por 

outro lado, parecem impedir a ocorrência do não após o verbo, quando se encontram em uma 

posição pré-verbal, como pode ser verificado a seguir:  

 

(53) a. Manuel não viu ninguém no cinema.  

 

        b. *Manuel viu ninguém no cinema.  

(Ex. (11) de Vitral (1999)) 

  

Além disso, Fonseca (2004) afirma que na CN os dois itens negativos entram em uma 

relação de concordância, da qual se obtém apenas uma negação.  A autora dá exemplos de 

casos de CN no PB: 

 

 

(54) Não vi nada. 

(55) Não vi ninguém. 

(56) Não fez nenhum esforço. 

       (Neg V palavra-n) 

(Exs. (2), (3) e (4) de FONSECA, 2004, p.6)  

 

                                                             
29 Entretanto, segundo Vitral (1999), há dialetos do português brasileiro que aceitam a co-ocorrência de itens N 

(como ninguém ou nunca) em posição de sujeito e a partícula não em posição pré-verbal, tal como em “Ninguém 

num disse isso.” 
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Para complementar a sua definição, a autora cita o posicionamento de Negrão et al. (1999) 

sobre a CN: 

 

 
Os fatos da distribuição dos itens negativos nada, nenhum, ninguém, nunca, jamais, 

revelam que, se dois destes constituintes negativos aparecem na sentença ou se co-ocorrem 

com o operador negativo não, nos contextos relevantes, eles não cancelam um ao outro, 

mas continuam, em conjunto, a expressar uma negação única. Este fenômeno, também 

encontrado em várias línguas românicas, entre elas, o italiano, francês e espanhol, tem sido 
denominado na literatura recente de concordância negativa (NEGRÃO et al., 1999, p.13). 

 

 

 Nesse quadro, portanto, pode-se concluir que, no PB, a CN ocorre quando há dois 

itens negativos na sentença, sendo o não item obrigatório na posição pré-verbal. Caso haja 

ausência da partícula não em posição pré-verbal, o que não se configurará mais uma CN, o 

item N deve, necessariamente, preceder o verbo. 

 

 

1.2.3 A negação sentencial na Teoria Variacionista 

 

 

Em estudos que trataram a negação do PB sob diferentes abordagens, muitos foram os 

autores que consideraram como variação as construções [NãoV], [NãoVNão] e [VNão], sendo 

estas duas últimas variantes consideradas inovadoras, e descreveram o fenômeno em corpora 

de várias regiões do Brasil, no tempo presente. Dentre eles encontram-se: Schwegler (1983, 

1991), Careno e Peter (1994), Roncarati (1996), Furtado da Cunha (1996, 2001), Ramos 

(1997), Camargos (1998), Furtado da Cunha, Oliveira e Votre (1999), Alkmim (2001) e Sousa 

(2004).  

É interessante mencionar que Schwegler (1991), Furtado da Cunha (1996; 2001), 

Ramos (1997) e Alkmim (2001) assumem um processo de mudança em progresso envolvendo 

as construções negativas [NãoV] e [NãoVNão]. 

Nesse panorama, é importante destacar o trabalho, de cunho funcionalista, de Furtado 

da Cunha (1996), pois a autora, além de associar o surgimento da [NãoVNão] e da [VNão] a 

um enfraquecimento da partícula pré-verbal, com  reforço da negação, levanta os contextos 

discursivos em que estas estruturas ocorrem.  

De acordo com a autora, a dupla negação ([NãoVNão]) é utilizada para recusar oferta 

ou sugestão, ou para rejeitar uma asserção previamente mencionada ou pressuposta pelos 

interlocutores, ideia esta assumida explícita ou implicitamente. Logo, a partícula não posterior 
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ao verbo introduziria informação pressuposicional nova, “para negar informação já presente no 

discurso ou ao menos compartilhada por falante e ouvinte pelo conhecimento de mundo” 

(FURTADO DA CUNHA, 1996, p.173).   

Outro trabalho a ser considerado é o de Alkmim (2001), intitulado As negativas 

sentenciais no Dialeto Mineiro: uma abordagem variacionista, uma vez que ele serviu de base 

para o desenvolvimento deste estudo. 

Neste trabalho, a autora detectou um perfil de mudança envolvendo a [NãoVNão] no 

tempo aparente e o confirmou em análise no tempo real (em peças de teatro do século XIX). 

Para reconstruir o percurso desta mudança, a autora investigou o fator 

presença/ausência de pausa sinalizada por vírgula antes do segundo não na variante tida como 

inovadora. Em seu trabalho, na 1ª metade do século XIX verificou-se um ápice de 100% no 

uso da vírgula, chegando-se à porcentagem de 15% no uso da mesma na 2ª metade do século 

XX. 

Com relação à implementação, de acordo com a autora, o surgimento da estrutura 

inovadora deu-se na 1ª metade do século XIX, quando os seus dados apresentaram uma 

probabilidade de uso de .12, e teve seu ápice na 2ª metade do século XX, com .76 de 

probabilidade. 

A autora apresenta, ainda, uma hipótese para a origem da estrutura [NãoVNão],  qual 

seja, o segundo não não fazia parte da estrutura oracional, isto é, vinha em expressões como 

“não senhor”, pronunciadas ao final da oração. Posteriormente, após a diminuição do uso de 

“senhor” na LPB, é provável que tenha havido, também com as construções negativas com 

“não senhor”, uma reorganização e que tal fato tenha tido efeito na sintaxe. Assim, o item não, 

que não pertencia ao domínio da sentença, foi posteriormente a ela incorporado, 

gramaticalizando-se. 

Ainda, para Alkmim (2001) foi a diminuição do uso do item “senhor” como pronome 

de tratamento na expressão “não senhor” que propiciou o surgimento da estrutura 

[NãoVNão]. Para a autora, é possível que o grande uso de “não senhor” estivesse relacionado 

à situação de escravidão que existia no Brasil nos séculos XVII ao XIX, em uma sociedade 

altamente hierarquizada.  O uso de “não senhor” era uma forte marca de formalidade e de 

hierarquização, ocorrendo na fala do subordinado com o patrão, do colonizado com o 

colonizador e do escravo com o seu senhor.   

Nesse quadro, conforme Alkmim (2001), uma vez que o papel de sufixo de polidez 

levou a uma alteração manifestada fonologicamente na produção da expressão, a estrutura se 
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tornou mais neutra. Portanto, a diminuição no uso do item “senhor” pode ter atuado como 

uma pressão gramatical motivadora da mudança . 

Por conseguinte, ao analisar a transição da estrutura [NãoVNão], Alkmim (2001) 

apresenta o percurso da implementação da mudança linguística com os seguintes passos: a) 

[estrutura oracional] + não senhor (com o uso da vírgula); b) perda do item senhor resultando 

em [estrutura oracional] + não (ainda com o uso da vírgula); e c) perda da vírgula e 

gramaticalização do não como em [NãoVNão]. 

Os exemplos de Alkmim (2001, p. 229), a seguir, retratam a trajetória da perda da 

vírgula na estrutura [NãoVNão]: 

 

(57) “Depois não é, não senhor.” (1ª metade do XIX) 

(58) “Padre Augusto não veio por caridade, não.” (2ª metade do XIX) 

(59) “[...] mas, não tem dúvida, não. (1ª metade do XX) 

(60) “Não estou puxando a sardinha para o meu lado não.” (2ª metade do XX) 

 

1.2.4 A negação sentencial em trabalhos de orientação semântico-pragmática  

 

Dentre as áreas da Linguística que têm tratado a negação, encontra-se a Pragmática. 

Esta área estuda os significados linguísticos determinados não exclusivamente pela semântica 

proposicional ou frásica, mas aqueles que deduzem a partir de um contexto extralinguístico, 

tais como o discursivo e o situacional. 

Além disso, cumpre aqui destacar que a Pragmática, em sentido amplo, analisa o uso 

concreto da linguagem na prática linguística, com vistas em seus usuários, bem como estuda 

as condições que governam essa prática. Assim, a Pragmática é apontada como a ciência do 

uso linguístico, que busca explicar a linguagem em uso, de acordo com o contexto 

comunicacional e o objetivo do falante. (PINTO, 2001, p. 47).  

Com base nessa concepção pragmática de linguagem, segundo Marcondes (2008), a 

negação pode ser considerada como um tipo de uso, ou seja, como um ato de fala ou um 

conjunto de atos de fala realizados através de diferentes recursos (tal como a denegação). 

 Nesse panorama, alguns autores trataram aspectos semântico-pragmáticos envolvendo 

a negação. Um deles é Schwegler (1991), que, além de se posicionar quanto à negação 

sentencial no PB, para a qual assume um processo de mudança em progresso, apresenta 

argumentos de caráter semântico-pragmático que diferenciam as estruturas negativas 
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sentenciais NEG1, NEG2 e NEG3
30

, utilizando corpora dos Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia.  

Para este autor, a dupla negação ([NãoVNão]) surge no PB como uma estratégia de 

marcação pressuposicional. Com o passar do tempo, esta estratégia teria permanecido 

somente em sentenças declarativas espontâneas no PB atual, e teria sofrido um processo de 

desmarcação pragmática em sentenças interrogativas, imperativas e declarativas em resposta a 

perguntas.  

O autor sugere, portanto, uma distinção funcional entre a negação canônica (NEG1), e 

a negação pós-verbal (NEG2 e NEG3) em declarativas espontâneas. Nas palavras de 

Schwegler (1991, p.194): 

 

Em declarativas, a posição do negador acrescenta importante informação pragmática ao 

significado básico: NEG1 (a forma não marcada) simplesmente estabelece um fato sem 

nenhuma pressuposição, enquanto NEG2 e NEG3 (as formas marcadas) sinalizam 

contradição.31 

 

 

Ou seja, para o autor, enquanto NEG1 se apresenta como negação não pressuposicional, 

NEG2 e NEG3 são caracterizadas por serem negação pressuposicional. 

É necessário mencionar, no entanto, que em determinado ponto do seu trabalho, 

curiosamente, Schwegler (1991, p. 204) muda sua opinião quanto à diferenciação entre as três 

estratégias de negação. Isto é, o autor parece considerar irrelevante qualquer fator pragmático 

na seleção das estratégias de negação. 

Schwenter (2005) também aborda aspectos semântico-pragmáticos no trabalho A 

Pragmática da Negação no Português Brasileiro
32

, no qual propõe hipótese para explicar as 

razões da variação das três estratégias de negação sentencial no PB, utilizando um corpus de 

língua falada no Estado do Rio de Janeiro na sua análise.  

Este autor afirma que a negação sentencial não foi claramente especificada por outros 

estudos, uma vez que apontavam noções intuitivas ou não muito bem definidas sobre o caráter 

enfático, pressuposicional ou contrário às expectativas. Para ele, ainda, apesar de essas 

postulações serem, intuitivamente, aceitas com facilidade, elas não explicam quando as 

negações inovadoras poderão ser empregadas. 

                                                             
30

 O autor chama as estruturas [NãoV], [NãoVNão] e [VNão] de NEG1, NEG2 e NEG3, respectivamente. 
31 O autor utiliza os termos “não marcada” e “marcada” no sentido de Harris (1978, p. 255), em que o primeiro 

significa sem ênfase, e o segundo com ênfase, topicalização. 
32 Tradução minha para “The pragmatics of negation in Brazilian Portuguese”. 
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Assim, no quadro teórico desenvolvido pelo autor, o critério fundamental de distinção, 

entre a forma canônica e as inovadoras, seria o status discursivo. Segundo esse critério, a 

estrutura pré-verbal NEG1 seria a forma não marcada, que admite todas as situações 

pragmáticas possíveis, por exemplo: novo no discurso, explicitamente ativada no discurso e 

inferível a partir do discurso. Já à dupla negação, NEG2, caberia a marcação do que é velho 

no discurso (explicitamente ativado ou inferível no discurso através de um gesto). Por fim, à 

pós-verbal NEG3 caberia marcar somente o que é explicitamente ativado no discurso. Em 

resumo, não é o caráter pressuposicional e, sim, de velho no discurso que conta como 

restrição para o uso das negativas sentenciais não canônicas. 

Schwenter (2005) apresenta, então, a estrutura informacional como condição 

pragmática de separação, sobretudo da estrutura canônica NEG1 e da inovadora NEG2. Para 

ele, há a existência de uma restrição para o uso da dupla negação, qual seja, a de que a 

informação negada seja velha no discurso, e não apenas velha para os interlocutores. 

Schwenter (2005) explicita isso através dos enunciados a seguir: 

 

i) Marido e mulher esperam que um encanador venha consertar o vazamento. O marido 

chega mais cedo em casa e percebe que o encanador não veio e que, portanto, o 

vazamento continua. Em seguida, sua esposa chega em casa com a mesma expectativa 

dele de encontrar o problema resolvido. Voltando-se para a esposa, o marido profere o 

enunciado:  

Marido: “O encanador não veio (*não). 

 

ii) Marido e mulher esperam que um encanador venham consertar um vazamento. O 

marido chega mais cedo em casa e percebe que o encanador não veio e que, portanto, 

o vazamento continua. Em seguida, sua esposa chega em casa com a mesma 

expectativa dele de encontrar o problema resolvido. Voltando-se para o marido, a 

esposa pergunta: 

 

Esposa: “O encanador veio?” 

Marido: “Não veio não.” 

 

(Exs. (5) e (6) de SCHWENTER, 2005) 
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Desse modo, com esses exemplos, Schwenter (2005) pretende dar suporte à hipótese 

de que é o caráter de velho no discurso
33

 que licencia o uso de enunciados com dupla 

negação. Ou seja, mesmo que a vinda do encanador seja um conteúdo velho para os 

interlocutores em (i), é um conteúdo novo no discurso, constituindo um contexto impeditivo 

para o uso de NEG2. No exemplo (ii), no entanto, o fato de a vinda do encanador ter sido 

ativada discursivamente, através da pergunta precedente ao enunciado negativo, torna 

admissível o uso da negação não canônica. 

Para o autor, o status de discursivamente ativado pode ser alcançado por conteúdos 

literalmente expressos ou inferíveis (como um gesto). Portanto, no cenário do encanador 

descrito acima, se a esposa chegasse e fizesse um gesto facial e que o marido o entendesse 

como “E aí, o encanador veio?”, isso seria o suficiente para tornar admissível o uso da dupla 

negação.  

Portanto, o trabalho de Schwenter (2005) mostra-se expressivo, uma vez que, apesar 

de serem vários os estudos desenvolvidos acerca das estruturas negativas sentenciais [NãoV] 

e [NãoVNão], poucos são os que se referem às distinções pragmático-discursivas que possam 

existir entre elas. 

 Um outro estudo a ser mencionado é de autoria de Lima (2010) A Negação 

Sentencial: uma abordagem pragmática, no qual a autora trata, de forma sucinta, a negação 

sentencial através da perspectiva da Pragmática. Neste trabalho, partindo de distinções 

existentes na literatura linguística, a autora descreve algumas hipóteses (propostas por 

GIVÓN, 1984; SCHWEGLER, 1991 e SCHWENTER, 2005) sobre a pragmática das 

diferentes estratégias de negação sentencial e, com base em dados do projeto VARSUL, testa 

estas hipóteses, apontando as suas consistências e inconsistências. 

Dentre as considerações da autora, é importante destacar que, para ela, apesar da 

atenção que a negação não canônica tem recebido da literatura linguística, pouco acordo 

existe em relação às distinções pragmático-discursivas que existem entre as estratégias de 

negação. Um exemplo seria a divergência entre as abordagens de estudiosos como Givón 

(1984) e de Schwegler (1991), pois, para o primeiro autor, o uso da negação é 

pressuposicional, por natureza, ou seja, tanto a forma canônica, quanto as formas não 

canônicas, são negação pressuposicional. Por outro lado, para o segundo autor, apenas as 

formas não canônicas veiculam conteúdo pressuposto.  

                                                             
33

 Schwenter (2005) faz uma importante distinção entre o status do discurso e o status do interlocutor, para os 

quais atribui os seguintes valores: novo e velho. Assim, conforme o autor, é possível obter quatro tipos de 

cruzamentos para o status das informações: a) discurso novo – interlocutor velho; b) discurso novo – interlocutor 

novo; c) discurso velho – interlocutor velho; e d) discurso velho- interlocutor novo. 
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Assim, ao avaliar a plausibilidade das hipóteses pragmáticas, Lima (2010) afirma que 

a análise dos dados extraídos do seu corpus não corrobora a hipótese givoniana de que toda 

negação é pressuposicional. Para a autora, a simples ocorrência de uma negação não é 

suficiente para marcar um enunciado como pressuposicional. Em trecho retirado do corpus 

proposto, a autora apresenta uma negação pré-verbal que não contradiz ou denega uma crença 

anterior. E afirma, ainda, que além destes exemplos, outros inúmeros ocorreram no corpus. 

A hipótese de Schwegler (1991) também não é corroborada pela análise dos dados de 

Lima (2010).  Cabe lembrar que, para Schwegler (1991), as formas não canônicas marcam 

uma negação pressuposicional. Ainda, mais especificamente sobre a [NãoVNão], para este 

autor, não seria possível encontrar no PB atual, um enunciado de sentença declarativa 

espontânea com dupla negação que não fosse pressuposicional. Assim, Lima (2010), através 

do trecho a seguir: 

 

F: Não gostava de livro de história infantil. Sempre achava muito tolo. Mas 

[gostava]- gostava de ler gibi. Eu adorava. Tinha um monte. Vivia lendo isso. 

 

E: Quais eram os tipos de gibi? 

 

F: Ah, tipo Mônica, Pantera Cor de Rosa, adorava esses filmes tudo. Filminho de 

televisão da (falando rindo) Pantera Cor de Rosa, amava, como e continuo amando até 

hoje. Adoro. (risos) Mônica, Cebolinha, ah, essas estorinhas, assim, bem bobinhas: Pato 

Donald. Queria falar igual ao Pato Donald. (risos geral) (falando rindo) Queria imitar 

ele falando, mas não dava certo. 

 

E: Nunca conseguiu? 

 

F: Nunca consegui. Não tinha jeito. Aí ficava frustrada. (risos geral) É, coisas assim, né? Mas 

de livro, livro não gostava não. 

 

(Ex. (1) de LIMA, 2010, p.26) 

 

afirma que a [NãoVNão] não está sinalizando uma contradição na crença do interlocutor. 

Uma vez que a enunciadora já havia esclarecido que não gostava de livros infantis, a 

interlocutora não podia ter a crença de que a enunciadora gostava de ler esse tipo de livro. A 

autora ressalta, ainda, que além deste exemplo, outras sentenças [NãoVNão] não 

pressuposicionais foram encontradas no seu corpus. 

Portanto, para Lima (2010), há a possibilidade de uma [NãoVNão] no PB atual não ser 

pressuposicional, o que se mostra contrário à afirmação de Schwegler (1991) apresentada 

acima.  
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No que diz respeito à avaliação feita acerca do trabalho de Schwenter (2005), cabe 

lembrar que Lima (2010) afirma que este autor assume a estrutura informacional como 

condição pragmática para a diferenciação entre as formas de negação sentencial, não 

assumindo, portanto, o aspecto pressuposicional, assim como Schwegler (1991).   

Assim, Lima (2010) afirma que todas as ocorrências de [NãoVNão] encontradas no 

seu corpus sinalizam que a hipótese de Schwenter (2005) está correta, pois demonstram que 

não é o caráter pressuposicional, mas o de velho no discurso que conta como restrição para o 

uso de negativas sentenciais não canônicas.  

Cabe destacar que Lima (2010), apesar de dizer que seus dados corroboram a proposta 

de Schwenter (2005) – no que diz respeito a não ser o critério pressuposicional que licencia a 

[NãoVNão] e sim o status discursivo  – ela não menciona se, na ocorrência da referida 

estrutura, a pressuposição estava dada no discurso ou se era conteúdo implícito para os 

interlocutores.  

Além destes trabalhos, é importante lembrar que Biberauer e Cyrino (2009) e Teixeira 

de Sousa (2012) também abordam aspectos semântico-pragmáticos ao tratarem da negação 

sentencial no PB, apesar de ambos os trabalhos serem de cunho gerativista.  

 Para Biberauer e Cyrino (2009), enquanto e estrutura [NãoV] desencadeia uma 

negação proposicional, as estruturas [NãoVNão] e [VNão] desencadeiam uma negação 

pressuposicional.   

Do mesmo modo que Biberauer e Cyrino (2009), Teixeira de Sousa (2012) argumenta 

que o não final de estruturas [NegVNão] e [VNão] não é o mesmo. Por sua vez, 

diferentemente destas autoras, não apresenta a [NegVNão] como uma negação enfática, mas 

uma negação semântica com escopo diferente da negação [NegV].  

Teixeira de Sousa (2012) mostra, ainda, que a ocorrência da estrutura [NegVNão], 

diferentemente de [VNão], é possível em contextos em que informação nova é veiculada, 

embora seja menos frequente do que a informação velha no discurso – o que não corrobora a 

hipótese de velho no discurso de Schwenter (2005). Para confirmar esta afirmação, a autora 

utiliza o seguinte exemplo:  

 

 (61) A: Tentei te ligar ontem, mas você não atendeu. 

 

        B: Meu celular não tá funcionando não. 

 

(Ex. (46) de TEIXEIRA DE SOUSA, 2012, p. 74) 
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Assim, o fato do celular do interlocutor (B) não estar funcionando se configura como uma 

informação nova no discurso para o interlocutor (A). 

Ao considerar as restrições de estruturas [NegVNão] em contextos narrativos, onde 

não há proposição, mas a sucessão de eventos, e em encaixadas temporais em que o Tempo 

Referencial
34

 está vinculado ao Tempo da oração matriz, a autora propõe que o não final em 

estruturas [NegVNão] possui a propriedade de vincular independentemente o Tempo 

Referencial, gerando uma leitura de negação de proposições. Dessa maneira, a autora 

argumenta que a estrutura [NegVNão] funciona como uma negação semântica e se diferencia 

de estruturas [NegV] apenas com relação a seu escopo.  

Assim, Teixeira de Sousa (2012) argumenta que a distribuição complementar das 

estruturas [NegVNão] e [VNão] em certos contextos é perfeitamente explicada se for 

considerado que [NegVNão] corresponde a um ato de asserção negativa, enquanto [VNão] 

representa um ato de denegação. Ou seja, a autora entende que a estrutura [NegVNão] não 

corresponde a uma denegação com a função de corrigir ou rejeitar algo apresentado no 

contexto do enunciado, como afirma Schwegler (1991), mas sim a uma negação semântica 

com escopo sobre a proposição.  

É interessante mencionar que, dentre os autores que trataram aspectos semântico-

pragmáticos em relação às estruturas negativas, Teixeira de Sousa (2012) foi a única que não 

considerou a [NãoVNão] como denegação. 

 

1.2.4.1 Noções da Pragmática 

 

 Visto que este trabalho testa duas hipóteses relacionadas à estrutura [NãoVNão], e que 

estas apresentam motivações de ordem semântico-pragmática, serão evidenciados, aqui, 

conceitos de grande importância para a compreensão das mesmas, quais sejam: 

pressuposição, denegação e a noção de elemento velho no discurso
35

. 

                                                             
34 Para Teixeira de Sousa (2012) o mecanismo usado para dar conta do caráter indexal atribuído às flexões 

temporais, o qual leva à interpretação sequencial no caso de narrativas e até mesmo a relação temporal entre 

tempo da matriz e tempo da encaixada, é tratado através do conceito de Tempo Referencial de Reichenbach 

(1947 apud Teixeira de Sousa, 2012). Na proposta deste autor, a interpretação das diferentes formas de flexão 

temporal usadas em relações temporais se dá entre três índices temporais: tempo do enunciado, tempo do evento 

e tempo referencial. O tempo referencial é determinado via contexto ou por advérbios temporais. 
35 Tradução minha para “discourse-old”. 



Capítulo I – Estudos sobre a negação: o estado da arte         59 

    

  O primeiro conceito a ser destacado é o de pressuposição, tendo em vista que 

Biberauer e Cyrino (2009), na hipótese apresentada, propõem que a [NãoVNão]  é natural em 

contextos pressuposicionais. 

Assim, é útil o que Pereira (2011), em seu trabalho intitulado A sintaxe cartográfica de 

‘lá’ no português brasileiro: um estudo da periferia esquerda, esclarece sobre a proposta de 

Biberauer e Cyrino (2009), pois, para ela, as autoras partem do conceito de negação 

pressuposicional como aquele presente em Pescarini (s.d, p.21), segundo o qual a negação 

pressuposicional “pressupõe que alguém, no contexto comunicativo, espera que o estado de 

coisas negadas seja verdadeiro.”, e também em Poletto (2008), que utiliza a distinção entre 

negação padrão e negação pressuposicional, compreendendo esta última como marcadores 

negativos que podem ocorrer somente em certas condições pragmáticas relacionadas às 

expectativas do falante e do ouvinte.   

Além disso, para Pereira (2011, p. 153), a negação pressuposicional nega um 

pressuposto que pode não estar necessariamente explícito no discurso. 

Um autor que se mostrou representativo no âmbito da pragmática da negação foi 

Givón (1984), que se posicionou de forma bastante consistente em favor da consideração da 

negação como um ato de denegar. Este autor registrou a limitação de uma abordagem que 

associa ao operador de negação apenas o seu valor lógico, ficando tal limitação evidente 

quando se comparam frases que, em princípio, deveriam ser sinônimas, como pode ser visto 

nos exemplos a seguir: 

 

(62) Carlos não é feliz. 

 

(63) Carlos é infeliz. 
(Exs. (1) e (2) de LIMA, 2010, p.12) 

 

  

 
Segundo Lima (2010), para Givón (1984) as duas sentenças deveriam apresentar 

Carlos em um estado de não felicidade, mas não de tristeza, pois visto do ponto de vista 

lógico, uma mesma função semântica para o advérbio de negação e para o prefixo negativo 

poderia ser suposta. Por sua vez, não é o que normalmente se depreende dos usos desses tipos 

de sentença, já que o normal seria o entendimento de que Carlos é uma pessoa triste. Isto é, 

nos dois casos, em vez da leitura contraditória esperada, ocorre uma leitura em que não ser 

feliz e ser infeliz integram leituras contrárias (embora o enunciado com a negação prefixal 

represente mais marcadamente a leitura contrária).  
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Para Givón (1984) a asserção negativa é um ato de fala diferente, o ato de denegar. 

Este ato, diferentemente da asserção negativa, é usado para contradizer, no sentido de corrigir 

e não apenas informar. Nesse sentido, toda negação seria pressuposicional. E o que se nega é 

a correspondente afirmativa, a informação de fundo, que está, de certa forma, pressuposta. 

Givón (1984) assume o caráter pressuposicional da negação. É importante mencionar, 

no entanto, que o referido autor não descreve as possíveis estratégias de negação (NEG1, 

NEG2 E NEG3). Todas as suas considerações são relacionadas à negativa canônica. 

Tem-se ainda que considerar importante a divergência entre a abordagem de Givón 

(1984), a respeito do caráter pressuposicional das negativas e a de Schwegler (1991). 

Enquanto para Givón (1984) o uso da negação é por natureza pressuposicional, para 

Schwegler (1991) apenas as formas não canônicas de negativas veiculam conteúdo 

pressuposicional. 

De acordo com Lima (2010), na literatura linguística, há certo consenso acerca do 

caráter pressuposicional de enunciados negativos, que chega, em alguns casos, a estimular a 

postulação de um ato de fala distinto, o de denegar. Tal ato é definido por Kamp e Reyle 

(1993) da seguinte maneira: 

 

Entre os vários outros atos de fala há um que nem sempre é distinguido da asserção e que, 
evidentemente, tem uma associação muito próxima com ele. É a denegação. A situação 

paradigmática em que a denegação ocorre é aquela em que o receptor entende o que é dito a 

ele, rejeita e deixa isso ser percebido pelo falante... Em todos esses casos, o efeito da 

denegação é repudiar algo que foi posto tentativamente ou confidentemente por alguma 

outra pessoa; é rejeitar, como a presente teoria sugere, o ‘quadro’ que o outro falante 

apresentou como certo ou possivelmente correto (KAMP E REYLE, 1993, p. 100). 

 

 

  

Para Givón (1984) a informação de fundo pode ser velha no discurso quando trazida 

pelo próprio interlocutor em sua fala para depois ser negada (como em (64) a seguir), ou pode 

ter sido apresentada na fala do outro interlocutor (ex. (65)). Além disso, também pode ser uma 

informação genérica culturalmente compartilhada (ex. (66)): 

 
(64) Luizinho disse que terminou os temas, mas eu acho que não. 

 

(65) A: Então quer dizer que viajas amanhã. 

       B: Não, não vou viajar. Por que dizes isso? 
 

(66) Certa vez apareceu um homem que não tinha cabeça... 

 

(Exs. (5), (6) e (7) de LIMA, 2010, p.14) 
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Conforme Lima (2010), no exemplo (64), a proposição que serve de fundo é velha no 

discurso de forma explícita, trazida pelo próprio falante, que primeiro a lança para depois 

poder negá-la. Na sentença (65), o falante nega uma proposição que foi posta pelo outro 

interlocutor, que também é velha no discurso de forma explícita. E em (66), o que acontece é 

uma quebra na informação compartilhada culturalmente de que todo homem tem uma cabeça. 

Outro autor que também lida com a noção de velho no discurso para caracterizar a 

informação de fundo da estrutura [NãoVNão] é Schwenter (2005). Este, porém, vai além das 

exposições feitas por Givón (1984). Isto é, para Schwenter (2005) existe uma restrição para o 

uso da [NãoVNão], qual seja, a de que a informação negada seja velha no discurso e não 

apenas velha para os interlocutores. 

Assim, foram apresentados conceitos que se mostraram importantes na investigação 

deste trabalho, principalmente para tratar a hipótese de origem da estrutura [NãoVNão] 

(BIBERAUER e CYRINO, 2009). 

 

1.3 A pontuação na estrutura [NãoVNão]  

 

 

Um dos objetivos propostos pelo presente trabalho é mostrar a correlação entre as 

construções negativas [NãoVNão] e a pontuação como índice de limite sintático/pausal na 

frase. Para tanto, foi feita uma investigação acerca do uso do ponto e vírgula nos séculos 

XVIII e XIX, uma vez que este pontema
36

, além da vírgula, também aparece nas estruturas 

[NãoVNão] encontradas no corpus. 

Assim, um importante estudo acerca da pontuação diacrônica é a tese de Maria Carlota 

Rosa, intitulada Pontuação e sintaxe em impressos portugueses renascentistas (1994). Neste 

trabalho, a autora focaliza as relações sintáticas que foram assinaladas pela pontuação 

empregada em textos impressos da fase inicial do Renascimento em Portugal, que 

compreendem o final do século XV e os primeiros anos do século XVI (1495-1513).  

Visto que o trabalho de Rosa (1994) abrange o uso da pontuação em um período 

anterior aos séculos tratados por esta pesquisa, quais sejam, o XVIII e o XIX, é necessário 

destacar que tal uso poderia, ainda, estar influenciando a escrita do período investigado.  

                                                             
36Termo equivalente a sinal de pontuação (GONÇALVES, 2003).   
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Desse modo, Rosa (1994, p.19) afirma que os trabalhos realizados até então sobre a 

pontuação, em geral, trataram do tema quase sempre como estudos de cunho normativo 

(dentre eles ROCHA LIMA, 1957; CUNHA, 1972; CUNHA e CINTRA, 1985) ressaltando a 

função de representar, imperfeitamente, o ritmo e a melodia da frase. Além deste caráter de 

indicador prosódico, por vezes, era associada à pontuação a possibilidade de assinalar 

unidades sintáticas.  

No que diz respeito à pontuação, não poderia deixar de ser notado que Rosa (1994, 

p.15) afirma que “a escrita e, especificamente, a pontuação, pode ser focalizada em isolado, 

sem estar em contraponto com a fala” e, ainda, alega que “a pontuação é um objeto de 

investigação suficiente per se”. Tal passagem merece ser destacada, pois, ao contrário do que 

a autora argumenta, outros autores assumem que existe uma relação, mesmo que parcial, entre 

essas duas modalidades. (dentre eles KATO, 1986; CHACON, 1998; GONÇALVES, 2003).  

Machado Filho (2004, p.23) também apresenta uma relação entre a fala e a escrita ao 

afirmar que a pontuação é “Uma conquista gradual, da deriva de um perfil basicamente 

melódico – diretamente atrelado à prosódia da língua falada, para um sentido associado ao 

padrão-lógico gramatical imposto pela língua escrita”.  

Ao direcionar o texto para a descrição do uso do ponto e vírgula, Rosa (1994, p.44) 

afirma que este pontema é denominado período naquela época, e que “é uma criação do fim 

da Idade Média, aparentemente proposta pelos Cartuxos
37

 (BISCHOFF, 1986, p.170 apud 

ROSA, 1994, p.44). Além disso, afirma que este sinal não encontra uso nos primeiros 

impressos portugueses, nos quais é somente encontrado com o mesmo desenho do colon 

(ponto final).  

A autora destaca, ainda, que o ponto e vírgula é considerado por Lião (1576) no final 

do século XVI, um pontema aparentemente sem nome no Português, como uma invenção dos 

modernos, de “pouca vtilidade, & desnecessária”, porque “pelos pontos antigos se distingue 

tudo, & este faz mais toruação, que distinção, que he o fim dos pontos” (LIÃO, 1576, p.76 

apud ROSA, 1994, p.44). 

Na concepção do ortografista Estevão Cavaleiro (1516 apud ROSA, 1994, p.62), no 

CAPÍTULO ÚTILÍSSIMO SOBRE OS SINAIS DE PONTUAÇÃO E SEU LUGAR 

ADEQUADO NO DISCURSO, este sinal de pontuação é entendido como: “O período, por 

sua vez, é o ponto plano com vírgula curva voltada para cima – assim:  ; –  que é colocado no 

                                                             
37  Ordem religiosa católica, semi-eremítica e de clausura monástica, fundada por São Bruno em 15 de 

Agosto de 1084. (ORDEM DOS CARTUXOS, 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eremita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clausura_mon%C3%A1stica
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1084
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fim da cláusula quando não só o significado está completo, mas também o texto, de tal 

maneira que o que segue pareça começar de novo”.  

No que diz respeito à orientação que transmitia à fala, a autora afirma que ao ponto e 

vírgula eram, também, denotadas características fonéticas, referente à transdicção da escrita, 

ou seja, para aquele que lia em voz alta, tal sinal indicava pausas cuja duração deveria ser 

mais ou menos demorada.  

Isto posto, Rosa (1994, p. 27-28) alega que, no entanto, épocas diferentes podem 

apresentar realizações de pontuação diferentes, bem como diferenças entre outros aspectos 

ortográficos. O que explicaria essas diferenças é a fixação preferencial de um parâmetro. Um 

exemplo seria a influência padronizadora que a criação da imprensa
38

 de tipos móveis veio a 

exercer sobre o texto escrito.  

Tal afirmação mostra-se interessante para o presente estudo, uma vez que este aborda 

duas épocas distintas, ou seja, os séculos XVIII e XIX, que podem apresentar, então, 

parâmetros distintos quanto ao uso do ponto e vírgula. 

 Em suma, nota-se que, de uma maneira geral, na descrição dos gramáticos apontados 

por Rosa (1994) no final do século XV e início do XVI, o ponto e vírgula assinalava sentido 

completo, ou seja, o fim do discurso e do texto. Por sentido completo, Rosa (1994, p.74) 

afirma que “pode ser compreendido como equivalente à noção de coesão, que a linguística da 

segunda metade do século XX redescobriu ao procurar ultrapassar os limites da sentença 

gramatical”. Além disso, este pontema denotava uma pausa maior do que a vírgula e menor 

do que o ponto final. 

Outro importante trabalho, que trata exatamente os séculos aqui investigados é de 

Maria Filomena Gonçalves (2003), As Ideias Ortográficas em Portugal: de Madureira Feijó 

a Gonçalves Viana (1734 – 1911). Nesta obra, a autora faz uma abordagem sobre o uso da 

pontuação e dos pontemas nos séculos XVIII e XIX, descrevendo as concepções de 

ortografistas e gramáticos da época. 

Sobre a pontuação de frases no século XVIII, a autora diz que este recurso surgiu da 

tentativa de estabelecer o isomorfismo entre a fala e a escrita, particularmente no que se refere 

à representação da entoação e das pausas. Também, afirma que teve origem na necessidade de 

reduzir a ambiguidade da escrita e de fornecer anotações ao texto, visto que era destinada a 

apoiar o exercício da leitura em voz alta. (GONÇALVES, 2003, p.191) 

                                                             
38 Segundo a autora, a imprensa nascente exerceu papel de elemento regulador e normalizador, tornando-se 

difusora e fixadora de um padrão (ROSA, 1994, p.43). 
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Gonçalves (2003) argumenta, também, que já existia uma tradição secular de 

pontuação, tanto manuscrita como impressa, tendo um inventário de base, composto por 

unidades pontuacionais cujas funções dependiam tanto da constituição do parágrafo, quanto 

do tipo de texto. 

Inseridas nesta tradição, segundo a autora, estavam duas tendências sobre a natureza e 

a funcionalidade do sistema pontuacional: uma era oriunda da tradição secular (evidenciada 

acima), e a outra correspondia à progressiva intelectualização da escrita, tanto manuscrita 

quanto impressa, cujo uso se baseava, por um lado, na conformidade entre as novas práticas 

de escrita e de leitura visual, e por outro, na manifestação das mudanças operadas na 

concepção de texto, do período e da frase.  

Mais especificamente, ao analisar as funções conferidas no século XVIII ao ponto e 

vírgula, a autora evidencia que este pontema ainda era considerado pelos ortografistas um 

sinal de criação e de uso recente. Além disso, que a doutrina ainda era bastante desencontrada, 

por se tratar do pontema mais controverso quanto ao uso.  Tal controvérsia ocorria porque, 

nas descrições apresentadas pelos gramáticos da época, o seu uso podia ser comutado ou 

alternado com o da vírgula, com o do dois pontos e o do ponto final, o que, 

consequentemente, acarretava uma discrepância quanto às escolhas individuais. Estas dúvidas 

relativas ao uso deste pontema também se deviam ao fato do ponto e vírgula ser considerado 

como um sinal de grau intermédio (pontuação média), entre a vírgula (pontuação fraca) e o 

ponto final (pontuação forte).  

Gonçalves (2003) assume, então, que tais fatores explicam as discrepâncias relativas 

aos usos do ponto e vírgula, o que conferia a este sinal um dos aspectos mais reveladores da 

personalização do uso da pontuação. 

Tal como a vírgula, o ponto e vírgula se apresentava um pontema interior, ou seja, não 

era um sinal de abertura ou de fecho, embora pudesse abrir ou fechar um segmento de 

extensão variável na frase, ou ligar duas ou mais frases. Desse modo, era considerado um 

pontema de ligação e de separação, simultaneamente. 

Dentre os ortógrafos e gramáticos citados por Gonçalves (2003), é interessante destacar 

o que Verney (1746 apud GONÇALVES, 2003) expõe a respeito do ponto e vírgula. Para este 

autor, o ponto e vírgula é um sinal de valor intermédio, cuja colocação evita o uso frequente 

de vírgulas antes dos dois pontos, ao mesmo tempo que concorre para a variedade visual da 

pontuação. Ainda, este pontema apresenta “uma pausa maior do que a vírgula e menor do que 

os dois pontos” e figurará onde a “oração já faz algum sentido, mas não o basta para entender 
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o que se fala: a primeira proposição
39

 espera pela segunda para se poder entender” (VERNEY, 

1746, p.53 apud GONÇALVES, 2003, p.203). Nesse sentido, pode ser verificado que o uso 

do ponto e vírgula se associa a conceitos como o de proposição
40

, período e sentido perfeito. 

No que diz respeito à extensão da sentença, Verney (1746 apud GONÇALVES, 2003) 

cita, ainda, que o ponto e vírgula pode ser usado nas enumerações extensas, especialmente 

entre termos opostos, tal como no exemplo “Destruio cazas, e templos; o sagrado, e o 

profano; o seu, e o alheio.” (Ex. de VERNEY, 1746, p.53 apud GONÇALVES, 2003, p.204). 

O critério da extensão da sentença também é descrito por Barbadinho
41

 e aparenta ser 

decisivo na determinação do uso do ponto e vírgula: 

 

Adverte-se porem que os periodos, os quais, sendo longos, podem receber ponto e virgula; 

em cazo que sejam curtos, basta que tenham virgula: por nam fazer tam enfadonha a 

repetizam dos pontos e virgulas. v.g. Neste particular á duas opinioens: uma é de Cujacio; a 

outra seguem Joam André, e Ostiense. parecerá muitos, que em Cujacio, basta uma virgula, 
o que nam dezaprovo; outros quererám ponto e virgula. e asim é livre cada um fazer o que 

lhe-agradar. (VERNEY, 1746, p.54 apud GONÇALVES, 2003, p.204) 
 

 

Este critério também é tratado por Souto Maior (1783, p.153 apud GONÇALVES, 

2003, p.206), ao ressaltar a importância de levar em consideração a extensão da sentença em 

matéria de pontuação. Para este gramático, nos períodos curtos, a vírgula é suficiente, ao 

passo que nos períodos muito extensos, requere-se o dois pontos. Cabe lembrar que, apesar do 

autor se referir ao uso dos dois pontos nos períodos longos, para ele e para outros autores da 

época, há a possibilidade da alternância do uso do ponto e vírgula com o dois pontos. 

A afirmação acima se mostra de suma importância para o presente trabalho, pois 

aponta para o esclarecimento do uso do ponto e vírgula nas extensas sentenças [NãoVNão] 

encontradas no nosso corpus. Conforme descrito acima, os períodos longos podem receber o 

ponto e vírgula, e nos curtos, basta que recebam a vírgula. Assim, a extensão da sentença 

também ditou o uso do pontema, o que é confirmado através dos exemplos do corpus que 

apresentam sentenças longas. 

Além dos critérios de pausa e de extensão da sentença, outra função para o uso do 

ponto e vírgula evidenciada pelos gramáticos no século XVIII aludia ao nível sintático, em 

                                                             
39 O Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano (1998, p. 801) define o termo proposição como“Enunciado declarativo ou aquilo que é 

declarado, expresso ou designado por  tal enunciado; entidade objetiva ou valor de verdade de um enunciado. [...] corresponde a um 

pensamento inerente necessariamente ao ser verdadeiro ou falso.” 
40 Conforme nota da referida autora (2003, p.203) “ainda está por fazer o estudo de proposição, nas suas 

implicações lógicas, no domínio da sintaxe”. 
41 Este autor é apontado por Gonçalves (2003, p.31) como um pseudônimo de Verney (1746).  



Capítulo I – Estudos sobre a negação: o estado da arte         66 

    

especial para o conceito e os tipos de oração. Dessa forma, este pontema marcava, por um 

lado, as “Orações imperfeitas” (subordinadas ou dependentes) e, por outro, “Orações 

diversificantes, ou causais”, quando breves.  

Além do uso relacionado à estrutura sintática da sentença, Gonçalves (2003) apresenta 

funções com noções de ordem semântica, que estão relacionadas aos contextos em que se 

aplicavam o ponto e vírgula. Este pontema era, então, utilizado para marcar contextos com 

“sentido imperfeito e algum tanto dependente do que se segue” ou entre verbos de 

“significação contrária” (GONÇALVES, 2003, p.205). 

No que diz respeito ao uso do ponto e vírgula no século XIX, Gonçalves (2003, p. 

612) evidencia que este pontema ainda era considerado mais forte do que a pontuação 

marcada pela vírgula e mais fraco do que o ponto final. Além disso, representava um maior 

grau de autonomia, quer sintática, quer semântica, dos segmentos por ele separados, ao 

mesmo tempo que correspondia, em conformidade com o critério pausal, a uma pausa maior 

do que a do pontema anterior. E, retomando a tradição retórica, a autora declara que este 

pontema dividia a prótase
42

 da apódose, isto é, separava as partes do período e era, por isso, a 

marca de uma unidade lógica e semântica. 

Assim, além das concepções vistas no século anterior, a pontuação neste período 

apresenta uma perspectiva integracional – a da pontuação como um sistema integrante do 

sistema gráfico (funções de ordem sintática e semântica) e, por conseguinte, da ortografia – 

emanada da análise das diversas abordagens (históricas, semióticas, linguísticas, 

psicolinguísticas, etc.) suscitadas pela natureza desses fenômenos. 

Nesse quadro, segundo a autora, é importante frisar que, cronologicamente, o critério 

respiratório (ou pausal), referente à necessidade fisiológica de retomar o fôlego para 

prosseguir a leitura em voz alta, precede os restantes, logo seguido do prosódico-entoacional. 

Posteriormente, a pontuação estará ao serviço da clareza da relação das unidades do discurso, 

pois, conforme Gonçalves (2003, p.603-604): 

 

 Se é verdade que os autores recorrem por vezes a mais de uma critério de definição, devido 

à plurifuncionalidade das unidades em causa, não é menos certo que se registra uma 

progressiva secundarização do respiratório-pausal em proveito do sintático-semântico, 

chegando este último a ter primazia, e mesmo exclusividade, na definição do uso de cada 

pontema.  

  

                                                             
42 Conforme Gonçalves (2003, p.612), este termo denominava, no teatro grego antigo, a primeira parte da ação 

dramática, na qual o argumento é anunciado e tem início o seu desenvolvimento. 
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  Portanto, verifica-se que, em sentido amplo, os critérios de definição das funções do 

ponto e vírgula no nível frasal são três: o respiratório, o prosódico-entoacional, e o sintático-

semântico e, ao último, pode-se associar outros dois – o pragmático-etimológico 

(GONÇALVES, 2003, p.601).  

Mais um sinal de pontuação, a vírgula, foi também encontrada nas estruturas 

[NãoVNão] encontradas na amostra selecionada. Cabe, aqui, então tecer algumas 

considerações sobre este pontema.  

Assim, quanto ao uso da vírgula no século XVIII, é possível verificar que não havia 

grandes distinções e dúvidas por parte dos ortógrafos descritos por Gonçalves (2003), 

diferentemente das descrições destinadas ao uso do ponto e vírgula. 

De maneira ampla, a vírgula era tida como uma marca plurifuncional, ou seja, era um 

sinal interior, assim como o ponto e vírgula, que não assinalava nem a abertura nem o fecho 

do enunciado gráfico, ao invés da maiúscula de frase ou do ponto final. Além disso, carregava 

funções de caráter pausal, sintático e semântico, uma vez que era um elemento dotado de 

valor lógico de separação e de ligação, em especial nas enumerações, nas frases com mesmo 

sujeito, nos incisos, e antes das frases subordinadas. Desse modo, a função genérica da vírgula 

consistia em evitar ambiguidade das sentenças. 

Além de retratar graus de dependência de uns segmentos em relação aos outros, 

também era relevante na extensão da sentença, visto que a vírgula permitia a separação desses 

segmentos nas frases curtas ou de menor extensão, sem concorrer com outros sinais. Já nas 

frases longas e complexas, que requerem maior diversidade de pontemas, ela não parecia ser 

suficiente para traduzir os sentidos lógicos desejados (neste caso, recomendava-se o ponto e 

vírgula). É possível verificar, portanto, uma clara distinção entre o uso da vírgula e o do ponto 

e vírgula no século XVIII, no critério relacionado à extensão da sentença. 

Prosseguindo com a avaliação da vírgula no século XIX, as características 

apresentadas eram semelhantes às descritas no século XVIII. A vírgula era apresentada como 

um pontema tradicionalmente descrito como uma pontuação mais fraca do que o ponto e 

vírgula (considerado pontuação média), aparecendo, no critério entoacional, ora associada à 

menor de todas as pausas, ora a uma fraca separação de certos segmentos do enunciado 

gráfico, sem corresponder por isso, a qualquer mudança particular de entoação ou tom. 

 Além disso, estava ao serviço da complexidade da frase, quer destacando certos 

segmentos, quando era pontema simples, quer isolando ou encaixando outros, se era pontema 

duplo (duas vírgulas). Em ambos os casos, no entanto, ela evitava a ambiguidade, sobretudo 

em situações de inversão e de grande extensão da frase (GONÇALVES, 2003, p. 609). 
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Passa-se, a seguir, ao segundo capítulo - METODOLOGIA. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

 

A fim de fazer uma apresentação mais apurada do objeto de estudo dessa pesquisa, é 

necessário, primeiramente, tecer alguns comentários acerca da abordagem teórico-

metodológica que norteou os procedimentos de coleta dos dados aqui analisados e acerca do 

recorte temporal selecionado. 

 

2.1 O modelo teórico-metodológico 

 

A partir dos pressupostos da Sociolinguística
43

, o modelo teórico-metodológico 

utilizado neste trabalho para lidar com o corpus é a Teoria da Variação (LABOV, 1972), cujo 

precursor é o linguista William Labov.  Tal escolha justifica-se pelo fato de a Teoria da 

Variação (LABOV, 1972) ser considerada teoricamente coerente e metodologicamente eficaz 

para a descrição tanto da língua em uso, quanto dos processos que a tornaram o que ela é 

hoje. Além disso, pode ser utilizada para explicar como falam os indivíduos que pertencem 

aos diversos locais e grupos sociais em determinados momentos da história de uma língua. 

O objetivo deste trabalho, além de descrever e analisar as estruturas negativas 

sentenciais encontradas em corpora do século XVIII e XIX, é investigar fatores relacionados 

à mudança linguística da estrutura [NãoV] para a [NãoVNão] já descrita na literatura. Ou 

melhor, pretende-se descrever a implementação e a transição da estrutura [NãoVNão] na 

LPB. Além disso, como mudança envolve variação (LABOV, 1972), é preciso lançar mão de 

conceitos que envolvam os dois fenômenos, para o entendimento e desenvolvimento do 

trabalho de pesquisa relacionado à estrutura [NãoVNão]. 

                                                             
43 “A Sociolinguística estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo 

de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais, e focaliza especialmente os empregos 

linguísticos concretos, de caráter heterogêneo” (MOLLICA, 2010, p. 9). 
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Nesse quadro, no que diz respeito à variação, ela está presente em todas as línguas 

humanas e é entendida como um princípio geral e universal, passível de ser descrita e 

analisada cientificamente.   

Mais especificamente, entende-se por variação linguística, de acordo com Labov 

(1972, p.221), “as diversas maneiras alternativas de dizer a mesma coisa.” Pode-se dizer, 

ainda, que “a variação não é aleatória, fortuita, caótica – pelo contrário, ela é estruturada, 

organizada, condicionada por diferentes fatores”. 

Além da variação, outro fenômeno que pode ser observado nas línguas é a mudança 

linguística. A mudança linguística é considerada um processo que evidencia, ao passar do 

tempo, que as línguas se transformam, que palavras ou expressões que existiam em uma 

determinada época não existem mais ou estão deixando de existir.  

Na Sociolinguística, a visão de mudança linguística proposta pela Teoria da Variação 

(LABOV, 1972) busca entender a mudança dentro de uma orientação compatível com o uso 

cotidiano da linguagem, em que a língua é vista como um sistema heterogêneo. Ao defender 

tal posicionamento, a Teoria da Variação (LABOV, 1972) apresenta como objetivo “quebrar a 

identificação entre estruturalidade e homogeneidade” (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 

1968, p.101), o que leva a variação a ser uma condição do próprio sistema linguístico.  

Com relação ao objeto de análise desta corrente, este passa a ser a gramática da 

comunidade de fala
44

, que apresenta como característica a heterogeneidade, que por si só é 

uma fonte constante de mudança. Segundo Weinreich, Labov e Herzog (1968), na 

heterogeneidade, a ocorrência das variantes em questão é frequentemente correlacionada com 

traços do contexto interno e igualmente com características externas ao falante, tais como 

estilo contextual, estatuto e mobilidade social, etnia, sexo e idade. 

Portanto, verifica-se que a variação, dentro de uma comunidade de fala, é o ponto de 

partida para o processo de uma mudança linguística. Ou seja, o processo de mudança torna-se 

decorrência das variações, uma vez que estas não necessitam da mudança para ocorrer, mas 

uma mudança só ocorre se houver variação. Logo, a mudança, para os estudos 

sociolinguísticos, exerce papel fundamental na descoberta de fatos da língua falada. 

É possível observar, em muitos casos, uma mudança em progresso, ou seja, uma 

mudança que ainda não está completada. Como afirma Alkmim (2001, p.26-27): 

 

                                                             
44 Segundo Labov (1972), comunidade de fala é o grupo de falantes que segue as mesmas normas relativas ao 

uso da língua. 
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“Uma vez que o contexto social da mudança em progresso é observável, seus mecanismos e 

causas podem ser mais facilmente percebidos do que nos casos de mudanças já 

completadas, cujos contextos dificilmente são recuperados. Conhecimentos adquiridos 

através da mudança em progresso podem ser generalizados para as mudanças já terminadas, 

utilizando-se, assim, do princípio da uniformidade, proposto por Labov, (1972, p.161) e 

Labov (1972, p.20), segundo o qual os mecanismos que atuaram para produzir uma 

mudança no passado, podem ser observados na realização das mudanças no presente.” 

 

Tem-se que considerar, ainda, que por trás de uma mudança há, além de circunstâncias 

linguísticas, motivações sociais. Segundo Labov (1972), “uma avaliação positiva ou 

estigmatizada de uma mudança abre perspectiva para sua possível adoção ou rejeição”. 

Assim, dependerá da comunidade de fala o fato de uma variante ter prestígio ou ser 

estigmatizada, o que determinará ou não a consolidação da mudança linguística.  

O resgate da historicidade é outro fator fundamental da visão sociolinguística, em que 

o objeto de estudo linguístico é um processo histórico de construção da língua. O retorno ao 

passado permite investigar a implementação e a transição de uma mudança linguística, 

enquanto a imersão possibilita o acesso direto aos processos de variação que ocorrem nas 

comunidades de fala (ALKMIM, 2001). 

No plano sincrônico, o objeto do modelo variacionista é o estudo da língua falada em 

seu contexto real de uso, o que somente se faz possível a partir da fala espontânea, estilo em 

que o mínimo de atenção é dada à fala. Já no plano diacrônico, verifica-se um problema: a 

ausência de falantes da língua representativa de períodos passados. Faz-se necessário, então, 

analisar documentos representativos do período de tempo em estudo. 

Para Chaves e Moreira (2012), outra dificuldade é encontrar textos confiáveis capazes 

de retratar ou de se aproximar da língua utilizada àquela época. Como Labov (1994) afirma, 

os textos que retratam períodos antigos da língua são sempre repletos de lacunas. Estruturas 

que sobrevivem nos textos escritos podem constituir resultado de um esforço em direção à 

norma culta escrita, o que significa uma filtragem das formas linguísticas e mesmo 

hipercorreção. Isso faz com que muitas vezes sejam observadas, nos textos, formas que há 

muito tempo desapareceram da fala.  

Esses problemas, portanto, podem limitar conclusões e resultados em estudo de um 

determinado fenômeno linguístico. Por outro lado, uma vez que não há corpora gravados nos 

séculos XVIII e XIX, recorte adotado no presente trabalho, recorrer aos textos representativos 

deste período de tempo é válido, por constituir o único meio para trilhar os caminhos 

percorridos por um sistema linguístico. Isto é justificado por Labov (1994), pois, para o autor, 
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no estudo diacrônico da variação linguística, desenvolve-se a “arte de fazer bom uso de maus 

dados”.  

Assim, na tentativa de desenvolver tal arte, devem-se buscar textos que reflitam a 

língua dos falantes de uma determinada época, o que é, na grande maioria das vezes, uma 

tarefa complexa e demorada.  Os pesquisadores podem-se valer de alguns cuidados, na 

tentativa de minimizar estas dificuldades para agrupar dados confiáveis ao estudo linguístico. 

O que se faz geralmente é controlar o gênero textual: é adequado o uso de cartas de cunho 

pessoal e/ou peças de teatro, uma vez que, nesses textos, podemos encontrar a expressão da 

língua dos falantes de um determinado período de tempo, em uma situação de menor 

formalidade ou de formalidade reconhecida. A partir da utilização deste método, o linguista 

consegue reunir dados suficientemente representativos do vernáculo de uma determinada 

sincronia (CHAVES e MOREIRA, 2012).  

Nesse quadro, lançando mão das estratégias expostas acima para compor o corpus a 

ser utilizado na pesquisa, propõe-se, no presente trabalho, um estudo diacrônico, envolvendo 

os séculos XVIII e XIX, onde serão descritas as estruturas negativas sentenciais. 

Considerando, ainda, a noção de “mudança linguística” na Teoria da Variação (LABOV, 

1972), serão investigadas a implementação e a transição da estrutura [NãoVNão], considerada 

aqui como estrutura inovadora. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Nesta subseção, serão descritos a composição da amostra, fonte da qual foram 

extraídos os dados analisados, bem como os procedimentos que foram adotados na coleta dos 

dados.  

 

2.2.1 A amostra: constituição e caracterização 

 

Para a realização da análise com base no tempo real, foi investigada uma amostra 

composta por textos
45

 de autores brasileiros dos séculos XVIII e XIX, quais sejam: 

                                                             
45

 Optou-se por esses tipos de texto, uma vez que, no período analisado, ainda não havia registro magnetofônico 

da língua falada. Assim, a representação de diálogos nas peças de teatro e obras literárias e a escrita menos 

formal das correspondências privadas e das publicadas em jornais e em editoriais são as formas que mais se 

aproximam da manifestação da língua falada do período que representam. 
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correspondências privadas
46

 (cartas e bilhetes), jornais (correspondências publicadas em 

jornais e editoriais de jornais), peças de teatro e obras literárias em prosa
47

.  

Foram determinados quatro períodos de tempo para a coleta dos dados: 1ª e 2ª metades 

do século XVIII e 1ª e 2ª metades do século XIX.   

O corpus da primeira metade do século XVIII é composto por uma peça de teatro. O 

corpus da segunda metade do século XVIII é composto por correspondências privadas, uma 

peça de teatro e uma obra literária. O corpus do século XIX é composto por correspondências 

privadas, correspondências publicadas em jornais e editoriais de jornais, peças de teatro e 

obras literárias. 

Os textos foram encontrados nas seguintes fontes:  

a) Museu Casa do Pilar: 

 Acervo Barão de Camargos – correspondências privadas dos séculos XVIII e 

XIX; 

 Acervo Jornais – jornais do século XIX
48

. 

 

b) PHPB-RJ (website): 

 Correspondências privadas do século XIX;  

 Jornais do século XIX
49

. 

 

c) Corpus do Português (website): 

 Peças de teatro e obras literárias do século XIX
50

. 

 

d) University of California (biblioteca digital): 

 Peça de teatro do século XVIII
51

. 

 

e) Brasiliana USP (biblioteca digital): 

 Peça de teatro e obra literária do século XVIII
52

. 

 

 

                                                             
46 Estão sendo consideradas correspondências privadas as “correspondências entre pessoas que mantém entre si 

um relacionamento – parentes próximos, amigos (PEREIRA DA SILVA, 1998, p.24).  
47 Foram considerados os diálogos. 
48 Tais como: O Libertador (1841), Cruzeiro do Brasil (1864), Illustração Brasileira (1876), dentre outros. 
49 Dentre eles: Gazeta do Rio de Janeiro (1808), O Macaco Brasileiro (1822) e O Carioca (1833). 
50 Algumas obras são: Os Noivos (1880), de Artur Azevedo, O Mulato (1881), de Aluísio Azevedo e A 

Conquista (1899), de Coelho Neto.  
51

O Marido Confundido, de Alexandre de Gusmão. Quanto ao ano da sua publicação, há controvérsias, pois as 

fontes encontradas afirmam que esta obra pode ser de 1713 (REVISTA DOM CASMURRO, 1945), anterior a 

1719 (BRAGA, 1871) ou de 1737 (J. M. T. de C., 1841).  
52 A vingança da cigana (1794) e Descripçaõ da Grandiosa Quinta dos Senhores de Bellas, e noticia do seu 

melhoramento (1799), ambas de Domingos Caldas Barbosa. 
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A bibliografia completa das peças de teatro, das obras literárias e dos jornais utilizados 

neste trabalho encontra-se nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (cf. CORPORA). 

 

2.2.1.1 O corpus do museu Casa do Pilar 

 

Este museu abriga documentação proveniente dos séculos XVIII, XIX e XX, que 

integra vários fundos documentais (de origem cartorária, relacionados ao Aleijadinho, 

relacionados à Inconfidência Mineira, avulsos manuscritos, códices manuscritos e impressos, 

dentre outros). Além disso, também fazem parte do acervo: fotografias, gravuras e jornais do 

século XIX. 

 

2.2.1.1.1 Acervo Barão de Camargos  

 

O acervo Barão de Camargos é um dos vários arquivos que fazem parte da 

documentação privada do museu Casa do Pilar, o anexo III do Museu da Inconfidência, 

localizado na cidade de Ouro Preto. Este acervo é composto por caixas que contêm 

correspondências e documentos que pertenciam ao primeiro Barão de Camargos e aos seus 

familiares, ascendentes e descendentes. Vale a pena ressaltar que estes documentos ou foram 

escritos ou recebidos por membros da referida família. 

O primeiro Barão de Camargos foi Manoel Teixeira de Souza, que nasceu em 1811 e 

faleceu em 1878. Foi chefe do Partido Conservador em Minas, Deputado Provincial e Geral, 

Senador e Vice-presidente da Província de Minas Gerais. Devido à sua forte influência e aos 

seus cargos políticos, fora agraciado com o título de Barão em 17/05/1871. Foi casado com 

Maria Leonor Felicia da Rosa, da família Mosqueira. Após a morte do Barão de Camargos, 

Maria Leonor, a Baronesa de Camargos, recebeu o título de Viscondessa de Camargos, em 

15/06/1881. 

Dentre as diversas caixas que fazem parte deste acervo maior, as seguintes foram 

selecionadas:  

 

1. Barões de Camargos (familiares ascendentes e descendentes): 

 

São 12 caixas contendo correspondências e documentos diversos, que abrangem o 

período de 1730 a 1898, relativos a: (a) Manoel de Oliveira Pinto (1730-1778); (b) Luis da 
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Silva Valle (1770-1817); (c) Clara Felicia da Roza (1777-1785); (d) Modesto Antonio 

Machado (1808-1873); (e) Sabina Flavia Domitila da Silva (1826-1853); (f) Maria Rozenda 

Domitila da Silva (1847-1851); Francisco Machado de Magalhães Botelho Mosqueira (1843-

1898). 

2. Barões de Camargos (filhos) 

 

São 3 caixas que contêm documentos diversos e correspondências, de 1837 a 1905. 

 

Dentre as caixas mencionadas acima em 1. Barões de Camargos (ascendentes e descendentes) 

e em 2. Barões de Camargos (filhos), foram selecionadas as correspondências que estavam 

dentro do recorte temporal proposto, ou seja, de 1751 até 1900. 

 

2.2.1.1.2 Acervo Jornais do século XIX 

 

O acervo de jornais do museu Casa do Pilar é composto por 50 títulos, 845 

exemplares, sendo a maioria publicada em Ouro Preto. Além de jornais mineiros, há jornais 

dos estados da Bahia, do Rio de Janeiro, da Paraíba e de Pernambuco.  

As publicações disponíveis neste acervo datam de 1841 a 1906. 

 

2.2.1.2 O corpus do projeto Para uma História do Português Brasileiro – RJ  

 

O projeto Para uma História do Português Brasileiro, equipe Rio de Janeiro (PHPB-

RJ), foi organizado em 1998 na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, integrando-se à proposta de trabalho coletivo lançada no I Seminário Para a História 

do Português Brasileiro, realizado em abril de 1997, pelo Programa de Pós-Graduação em 

Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP).  

O presente trabalho utilizou uma parte dos corpora disponibilizados pelo PHPB-RJ 

em seu site, o qual contém correspondências dos séculos XVIII e XIX e jornais do século 

XIX. 

 

2.2.1.3 O corpus do site Corpus do Português 

 

http://www.letras.ufrj.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.ufrj.br/
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O site Corpus do Português apresenta um corpus linguístico formado por textos em 

Língua Portuguesa, compilado e mantido pelos pesquisadores Mark Davies (Universidade 

Brigham Young) e Michael J. Ferreira (Universidade de Georgetown). Este projeto conta com 

o suporte financeiro proveniente da organização U.S. National Endowment for the 

Humanities, além do suporte de suas respectivas instituições de ensino. 

O corpus compreende 45 milhões de palavras, extraídas de quase 57.000 textos em 

Português dos séculos XII ao XX. O sistema permite que sejam pesquisadas palavras exatas 

ou frases, caracteres curinga, lemas e trechos de frases. É possível, também, procurar por 

associações de palavras dentro de uma distância de até 10 palavras (por exemplo, todos os 

substantivos próximos a “cadeia”, todos os adjetivos próximos a “mulher”, todos os verbos 

próximo ao “não”, etc.).  

O corpus permite, também, que se compare a frequência e a distribuição de palavras, 

frases, construções gramaticais entre textos, de três formas distintas: 

 

1. Por registro: comparações entre texto coloquial, ficcional, jornalístico e acadêmico; 

2. Por dialeto: comparação entre o Português Europeu e o Português Brasileiro; 

3. Por período histórico: comparação entre diferentes séculos (do XII ao XX). 

 

Assim, para a obtenção dos dados que interessavam à pesquisa, delimitou-se na 

plataforma de busca a estrutura [NãoVNão]
53

 em textos do PB que compreendem os séculos 

XVIII e XIX. Após essa delimitação, os dados foram apresentados em um pequeno trecho, 

juntamente com a obra em que ocorriam. Foi a partir dessas informações apresentadas pelo 

site que as obras evidenciadas foram investigadas. 

 

2.2.1.4 Brasiliana-USP 

 

A USP guarda um acervo bibliográfico e documental singular sobre assuntos 

brasileiros. A responsabilidade por ampliar o acesso aos seus acervos, aliada ao fato de a 

Universidade reunir os recursos técnicos e tecnológicos que permitam fazê-lo, resultou no 

caráter estratégico do Projeto BRASILIANA-USP: a formação de uma Brasiliana digital, 

construída por uma rede nacionalmente articulada de instituições públicas e privadas.  

                                                             
53 De acordo com as instruções dadas pelo site para a busca desta estrutura. 
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No acervo digital Brasiliana-USP foram encontradas a peça de teatro A Vingança da 

Cigana (1794) e a obra literária A Descripção das Quintas de Bellas (1799), ambas do autor  

brasileiro Domingos Caldas Barbosa
54

. 

  

2.2.1.5 University of California 

 

 No acervo digital desta universidade foi encontrada a obra Collecção de varios 

escritos politicos e litterarios de Alexandre de Gusmão (J. M. T. de C., 1841), que contém a 

peça de teatro O Marido Confundido, do autor Alexandre de Gusmão. 

 O acervo da Universidade da Califórnia é composto por mais de cem bibliotecas, que 

juntas formam a maior biblioteca acadêmica do mundo, com mais de 35 milhões de volumes, 

dentre eles importantes coleções digitais.  

 

2.2.2 A coleta dos dados 

 

Os dados dos corpora foram analisados em quatro períodos de tempo: 1ª e 2ª metades 

do século XVIII, 1ª e 2ª metades do século XIX. A divisão dos corpora foi feita dessa 

maneira, uma vez que se pretendia obter um recorte maior do que o já apresentado por alguns 

pesquisadores como, por exemplo, Alkmim (2001), quando foi descrito um processo de 

mudança linguística envolvendo a estrutura [NãoVNão]. 

Assim, para a constituição da amostra, foram selecionadas:  

 

a) 65 páginas
55

 de peça de teatro da 1ª metade do século XVIII;  

b) 100 páginas de correspondências privadas da 2ª metade do século XVIII; 

c) 100 páginas de peça de teatro e obra literária
56

 (em prosa) da 2ª metade do século XVIII; 

d) 100 páginas de correspondências privadas da 1ª metade do século XIX; 

e) 100 páginas de correspondências publicadas em jornais e editoriais de jornais da 1ª metade 

do século XIX
57

; 

                                                             
54Domingos Caldas Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, provavelmente entre 1738 e 1740 e foi enviado para 

Portugal em 1763 para estudar em Coimbra. Foi sacerdote, músico, poeta e escritor (PORTER, 1951, p.264). 
55

 Não foi possível igualar o número de páginas aos dos demais gêneros textuais, pois não foram encontrados 

mais textos da 1ª metade do século XVIII com a autoria brasileira comprovada. 
56 Os dados coletados das peças de teatro e das obras literárias foram computados juntos, pois foi considerado o 

discurso direto que ambos os tipos textuais apresentam. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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f) 100 páginas de peças de teatro e obras literárias (em prosa) da 1ª metade do século XIX; 

g) 100 páginas de correspondências privadas da 2ª metade do século XIX;  

h) 100 páginas correspondências publicadas em jornais e editoriais de jornais da 2ª metade do 

século XIX; 

i) 100 páginas de peças de teatro e obras literárias (em prosa) da 2ª metade do século XIX. 

 

2.2.3 Sobre os autores das correspondências privadas 

 

Uma vez que este trabalho propõe descrever e analisar as negativas sentenciais em 

textos de autores brasileiros da LPB, uma questão muito importante foi a busca de 

correspondências privadas que pudessem ser identificadas como sendo de brasileiros. Este 

critério fez, então, com que a busca pelos dados se tornasse mais criteriosa e difícil.  

Inicialmente, a seleção de cartas seria somente no Acervo Barão de Camargos, mas, 

como a quantidade de cartas de autores brasileiros não foi suficiente, a seleção se estendeu ao 

corpus do PHPB-RJ
58

. 

Para identificar a nacionalidade dos que assinavam as correspondências privadas, além 

de todas as cartas selecionadas terem sido lidas em busca de informações que mostrassem a 

origem dos remetentes, foram consultados documentos notariais (como testamentos e 

inventários), os livros genealógicos Velhos Troncos Mineiros e Velhos Troncos Ouro 

Pretanos, ambos escritos por Cônego Raimundo Trindade (1955), e a internet, o que 

constituiu uma pesquisa paralela à desenvolvida com as negativas. Nestes livros genealógicos 

foi possível identificar, além da origem, informações acerca da família e da profissão dos 

indivíduos. Os testamentos e inventários consultados encontram-se na Casa Setecentista de 

Mariana e no museu Casa do Pilar (anexo III do Museu da Inconfidência de Ouro Preto), e 

os livros genealógicos encontram-se neste último museu. 

É importante mencionar que, apesar de terem sido encontradas correspondências 

privadas da 1ª metade do século XVIII, não foi possível constatar a nacionalidade dos seus 

autores. Por esse motivo, o referido corpus deste período de tempo é composto apenas por 65 

páginas de uma peça de teatro.  

                                                                                                                                                                                              
57

 Os anos anteriores a 1808 ficarão sem cobertura da análise, em se tratando de cartas publicadas em jornais e 

editoriais de jornais, uma vez que somente neste ano surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal a ser 

impresso no Brasil. 
58 Nas cartas deste acervo há a nacionalidade do remetente. 



Capítulo II – Metodologia         79 

    

A seguir, serão apresentados dois quadros que mostram os remetentes identificados 

nas correspondências privadas. O Quadro 2 apresenta os remetentes brasileiros do século 

XVIII: 

 * não tem a data exata, mas faz parte da caixa Clara Felicia da Roza que contém cartas de 1777 a 1785. 
 

Quadro 2 – Remetentes brasileiros identificados nas correspondências privadas do século XVIII 

                                                             
59

 As informações de parentesco nos quadros 2 e 3 estão relacionadas à Clara Felicia da Roza, Luis da Silva 

Valle, Manoel de Oliveira Pinto, Manoel Teixeira de Souza, Modesto Antonio Machado Magalhães, Sabina 

Flavia Domitila e Rodrigo José Ferreira Bretas, uma vez que os arquivos dos quais as cartas fazem parte recebem 

os seus nomes. 

NOME DATA DA CARTA LOCAL NASCIMENTO INFORMAÇÕES ADICIONAIS59 

Anna Joaquina de 

Boaventura 
1791, 1792 Cachoeira do Campo/MG irmã de Luis da Silva Valle (LSV) 

Antonio Gomes s/d* 
 

sobrinho de Clara Felicia da Roza (CFR)  

Antonio Gonçalves Cota 1781 Córrego Danta/MG afilhado de CFR  

Antonio da Senhora da 
Graça 

1766 Sumidouro/MG 

filho de Paula Felicia da Roza (irmã de CFR) 

e Antonio Oliveira Pinto (irmão de Manoel de 

Oliveira Pinto (MOP)) 

Clara Felicia da Roza s/d* Sumidouro/MG Família Mosqueira  

Boaventura Fernandes 

de Oliveira 
1788 Santa Rita Durão/MG Sobrinho de LSV  

Felix Constantino da 

Silva Portugal 
1779, 1782 

 
afilhado de CFR  

Francisca Thereza de 

Jesus Maria 
s/d* 

 
irmã de LSV  

Francisco Pereira Neves 

1730, 1735, 1736, 

1737, 1738, 

 

amigo de MOP; compadre de Paula Felicia 

da Roza e Antonio de Oliveira Pinto 1755, 1764, 1765, 

1766,1770, s/d* 

  
Ignacio Lopes da Silva 

1779, 1782, 1789, 

1791, 1792 
Congonhas do Campo/MG cunhado de LSV 

Joachim Pimenta da 

Silva 
1778 Itabira do Campo/MG informação em testamento 

Joaquim Teixeira 1777, 1782 
 

afilhado de CFR  

Jozé de Oliveira Pinto 

Mosqueira da Roza 1778, 1782 Sumidouro/MG 
sobrinho de CFR; filho de Paula Felicia da 

Roza e Antonio de Oliveira Pinto 

  
Jozefa Leocádia da Silva 1780 Cachoeira do Campo/MG irmã de LSV 

Luis da Silva Valle 
1780, 1787, 1790, 

1792, 1794 
Cachoeira do Campo/MG Capitão, funcionário público e comerciante  

Maria Angela Teixeira s/d* 
 

irmã de Joaquim Teixeira  

Maria Leonor Felicia da 

Roza 
1782 Sumidouro/MG irmã de CFR 

Manoel Botelho da Roza 1778 Sumidouro/MG irmão de CFR  

Paulo Moreira da Silva 1778, s/d* 
 

afilhado de CFR e MOP  

Vidal José do Valle 1792 Cachoeira do Campo/MG irmão de LSV 
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Por sua vez, o Quadro 3, abaixo, evidencia os remetentes brasileiros do século XIX:  

 

NOME DATA DA CARTA LOCAL NASCIMENTO INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Anna Sabina Domitila 1848, 1855, s/d Ouro Preto/MG Filha de Manoel Teixeira de Souza (MTS) 

Anna Rodozinda 

Videlina da Silva 
1855, 1856 Congonhas do Campo/MG Filha de LSV 

Augusto Fernandes 1848, s/d Inficionado/MG 
Filho de criação de Maria Rozenda 

Domitila da Silva; Neto de LSV 

Felisberta Constancia 

da Silva 
1848, s/d Cachoeira do Campo/MG Prima de Sabina Flavia Domitila (SFD) 

Fernando Evaristo Machado 

de Magalhães 
1825 Cachoeira do Campo/MG 

Filho de Modesto Antonio 

Machado de Magalhães (MAMM) 

Fernando Luis Machado 
1830 Cachoeira do Campo/MG Filho de MAMM 

de Magalhães 

Francisco de Assis 1837, 1838, 1839, 

 1840, 1841,  
Arrepiados/MG   

Athaide 

Francisca de Paula 1847, 1848   irmã de SFD 

Honório Hermeto 

Carneiro Leão 
1855 Jacuí/MG Político e magistrado; Marquês de Paraná 

Jezuino do Monte Carmelo 1803 Santos/SP Frei 

João Baptista da Fonseca 
1833, 1884, 1855, 

1899, 1891, 1896 
  Primo de Rodrigo José Ferreira Bretas 

João Mauricio Wanderley 1815, 1833 
Vila da Barra do São 

Francisco/BA 

Político e Magistrado; Barão de Cotegipe; 

braço direito de D. Pedro I 

Joze Bonifacio Andrada e 

Silva 
1801, 1804, 1822 Santos/SP 

Ministro do Reino e dos Negócios 
Estrangeiros no Brasil; tutor de D. Pedro 

II 

 Luiz Joze de Godoy Torres 1801, 1804   Desembargador 

Luis Torquato da Silva 1841 Congonhas do Campo/MG Filho de LSV 

Martim Francisco Ribeiro  

de Andrada e Silva 
1810 Santos/SP 

Político; irmão de Joze Bonifacio 

Andrada e Silva 

Manuel do Monte  
Rodrigues de Araujo 

1854 Recife 

Político e professor de Teologia; Capelão-

mor de D. Pedro I e D. Pedro II; 

Conde do Irajá 

Manoel Jacinto Nogueira da 

Gama 
1812 São João Del Rey/MG 

Político, militar e professor de 

Matemática e Filosofia; Marquês de 

Baependi 

 
Manoel Teixeira de Souza 1854, 1855 Ouro Preto/MG Neto de MTS (Barão de Camargos) 

 
Maria Augusta 

Mosqueira 
1877 Camargos/MG 

Esposa de Luis Torquato da  

Silva (neto de LSV) 

Maria Rozenda Domitila 

da Silva 
1848, s/d Congonhas do Campo/MG Filha de LSV 

Rodrigo José 

Ferreira Bretas 

1851, 1852, 1853, 1854, 

1855, 1856, 1858, Cachoeira do Campo/MG Neto de LSV; Político e professor 

1860, 1861, 1862,   

  1863, 1866     

Sabina Flavia Domitila da 

Silva 

1826, 1848, 1850, 1852,  
Congonhas do Campo/MG Neta de LSV 

1855, 1856 

file:///C:/Users/Vivian/Desktop/quadros%202%20e%203.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Valentim 1835, 1843   Primo de SFD 

Quadro 3 - Remetente brasileiros identificados nas correspondências privadas do século XIX 

 

2.2.4 Os jornais 

 

Para efeito elucidativo, tem-se, a seguir, o Quadro 4, que apresenta os jornais 

utilizados na amostra selecionada:  

 

JORNAL ANO 

Gazeta do Rio de Janeiro 1808 

O Macaco Brasileiro 1822 

O Carioca 1833 

O Cidadão 1838 

O Libertador 1841 

O Despertador Mineiro 1841, 1842 

O Progresso 1842 

O Universal 1845 

O Guerreiro 1853 

O Cruzeiro do Brasil 1864 

O Liberal de Minas 1969 

Illustração Brasileira 1876 

Correio da Noite 1879 

O Aspirante  1894 

O Estado de Minas  1899, 1900 

Quadro 4 – Jornais utilizados no corpus 

  

Os exemplares utilizados foram encontrados no arquivo do museu Casa do Pilar e no 

corpus do site do PHPB-RJ. 

 

2.2.5 As obras literárias e as peças de teatro 

 

 Pode ser observado, aqui, o Quadro 5, que apresenta as obras literárias utilizadas no 

corpus: 
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OBRA LITERÁRIA AUTOR ANO 

Descripçaõ da Grandiosa Quinta 

dos Senhores de Bellas, e noticia  

do seu melhoramento 

Domingos Caldas Barbosa 1799 

O Mulato Aluísio Azevedo 1881 

Memórias de um condenado Aluísio Azevedo 1882 

O Coruja Aluísio Azevedo 1887 

Dona Guidinha do Poço Manoel de Oliveira Paiva  1892 

A Conquista Coelho Neto 1899 

Quadro 5 – Obras literárias utilizadas no corpus 

 

 E no Quadro 6, podem-se verificar as peças de teatro utilizadas: 

PEÇA DE TEATRO AUTOR ANO 

O Marido Confundido Alexandre de Gusmão 1ª metade séc. XVIII 

A Vingança da Cigana  Domingos Caldas Barbosa 1794 

O Noviço Martins Pena 1845 

As desgraças de uma criança Martins Pena 1846 

Uma véspera de Reis Artur Azevedo 1873 

Nova viagem à lua Artur Azevedo 1877 

Os Noivos Artur Azevedo 1880 

Quadro 6 – Peças de teatro utilizadas no corpus 

 

Passa-se, a seguir, à pesquisa diacrônica realizada com as estruturas negativas 

sentenciais nos séculos XVIII e XIX. 
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA DIACRÔNICA: AS ESTRUTURAS NEGATIVAS 

SENTENCIAIS NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

 

No presente capítulo serão apresentadas a descrição e a análise das estruturas 

negativas sentenciais dos séculos XVIII e XIX. Além da descrição destas estruturas na 

amostra diacrônica, outro objetivo será verificar se houve, ou não, algum processo de 

mudança envolvendo as referidas estruturas nesse espaço de tempo. 

 

3.1 Descrição e análise das estruturas negativas dos séculos XVIII e XIX  

 

Na análise da amostra investigada, foram encontradas diferentes realizações de 

negação: (a) a partícula não em diversas posições, quais sejam: pré e pós-verbal, pré e pós os 

clíticos e, ainda, como negação de constituintes, subdividindo-se em: negação de SPrep, de 

substantivo, de adjetivo e de advérbio; (b) quantificador pré e pós-verbal; (c) advérbios 

negativos; (d) conjunção nem e (e) preposição sem, como mostram os exemplos abaixo:   

 

(67) “Não quero ser descortes [...].” (Editorial de jornal, 1822) – [NãoV] 

(68) “Recebi. oSeu e Tudo oque’ Nele Diz naõ vão ospregos que’ osNaõ ha fei 

Tos para. viagem.” (Carta, 1776) – [ClítNãoV] 

(69) “pode Ser que agora naõ vai nada pelo naõ a ver em caza [...].” (Carta, 1776) – 

[NãoClítV] 

(70) “[...] Vos pesso hê, que Logo Logo exzecuteis os Homens que.’ mepagué ounaõ, enaõ 

quero ametade.” (Carta, 1752) – [Não+Elipse] 

(71) “Nao exigimos, que entrem para o Ministerio membros da opposiçao; nao.” (Editorial de 

jornal, 1842) – [NãoVNão] 

(72) “Tem graça, não senhora!” (Obra literária, 1881) – [VNão] 
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(73) “[...] para. nunca perturbar [...].” (Carta,1785) – [AdvV] 

 

(74) “[...] que ninguém o entenda [...].” (Editorial de jornal, 1822) – [QuantV] 

 

(75) “[...] eu em nada tinha concorrido.” (Editorial de jornal, 1822) – [QuantV] 

 

(76) “[...] nam tinha nenhum todos tinham fogido.” (Carta, 1781)  – [NegVNeg] 

(77) “[...] Ja da fazenda de Vossa Maggestade nem creyo [...]”. (Carta, 1751) – [NemV] 

(78) “[...] e sem fazer menção daquelles [...]” (Carta, 1796) – [SemV] 

(79) “[...] que nenhuma impressao causou-me a leitura de semelhante carta.” (Carta, s/d) – 

[QuantNV] 

 

Apesar de já ter sido dito anteriormente que estruturas não sentenciais não foram 

consideradas, elas se encontram expostas abaixo a título de explanação do corpus, como pode 

ser visto nos exemplos seguintes: 

 

 (80) “[...] equando naõ pello proximo. portador meavisay que quero pedir aquem me 

fassahisso [...].” (Carta, 1752)   

(81) e hum amor puro, mas não fanatico supersticioso, ou egoista pelo Monarcha Brasileiro. 

(Editorial de jornal, 1838)  

(82) “[...] mas naõ couza alguã [...]” (Carta,1758)  

(83) “Com trabalho não piqueno pelo Emtrior da terra [...]” (Carta, 1790)  

(84) “ [...] enaõ menos por vir [...]” (Carta, 1751) 

(85) “[...] nem o Reverendo Parocho [...]” (Carta, 1776)  

(86) “[...] e devo satisfazer sem pendenga de justiça [...]” (Carta, 1776)  

 

Assim, considerando-se apenas as estruturas negativas sentenciais, apurou-se um total 

de 3473 ocorrências nos séculos XVIII e XIX, como mostra a tabela a seguir:  
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ESTRUTURA 

N° DE 

OCORRÊNCIAS TOTAL 
séc. XVIII séc. XIX 

[NãoV] 585 2324 2909 

[NãoVNão] 1 31 32 

[VNão] 0 4 4 

[NegVNeg] 32 115 147 

[AdvV] 17 113 130 

[QuantV] 10 51 61 

[NemV] 12 69 81 

[SemV] 14 53 67 

[Não+Elipse] 3 18 21 

[Nem+Elipse] 1 15 16 

[QuantNV] 1 4 5 

TOTAL 676 2797 3473 

Tabela 1 – Distribuição das estruturas negativas no corpus em função do tempo 

 

 

Os dados mostram que foi encontrado um número maior de negativas no século XIX 

(676 ocorrências no século XVIII e 2797 no século XIX). 

Considerando tais ocorrências, observa-se que a estrutura [NãoV] é a mais frequente 

tanto no século XVIII, quanto no século XIX.  

Uma vez que foram investigados textos de diferentes gêneros textuais 

(correspondências privadas, diálogos em peças de teatro e em obras literárias e editoriais de 

jornal), serão apresentados na Tabela 2, a seguir, os resultados da distribuição das diversas 

estruturas negativas sentenciais em relação ao tipo de texto e século em que ocorreram: 
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Tabela 2 - Distribuição das estruturas negativas no corpus em função do gênero textual e do tempo 

 

 

A análise da Tabela 2 mostra que, com relação ao século XVIII, as correspondências 

privadas da 2ª metade do século apresentaram o maior número de estruturas negativas, 

seguida pelo diálogo em peça de teatro da 1ª metade e, por fim, dos diálogos em peças de 

teatro/obras literárias da 2ª metade. 

É importante mencionar que a única estrutura negativa [NãoVNão] (forma inovadora) 

ocorrida no século XVIII aparece em um diálogo de peça de teatro da 1ª metade deste século. 

Com relação à frequência das estruturas negativas, em primeiro lugar, como já 

mencionado, encontra-se a estrutura [NãoV] e, em seguida, a estrutura [NegVNeg], conhecida 

como Concordância Negativa (ver seção 3.1.1.4), em diálogos de peças de teatro/obras 

literárias e em correspondências privadas. 

No que diz respeito ao século XIX, as correspondências publicadas em jornais/ 

editoriais de jornais apresentaram o maior número de estruturas negativas, seguido pelos 

diálogos em peças de teatro/obras literárias nas duas metades do século. 

A estrutura [NãoVNão], de grande interesse para este estudo, apareceu na 1ª metade 

do século XIX em 11 ocorrências em editoriais de jornal e em 3 ocorrências em diálogos de 

peças de teatro/obras literárias. Na 2ª metade do século, apareceram 16 ocorrências em 

                                                             
60 Correspondências publicadas em jornais e editorais de jornais. 

ESTRUTURAS 

GÊNERO TEXTUAL 

TOTAL 

SÉCULO XVIII SÉCULO XIX 

1ª metade 2ª metade 1ª metade 2ª metade 

peça de 
teatro 

corresp. 
privada 

peça/obra 
lit. 

corresp. 
privada 

peça/obra 
lit. 

jornal60 
corresp. 
privada 

peça/obra 
lit. 

jornal 

[NãoV] 173 294 118 122 309 565 132 427 769 2909 

[NãoVNão] 1 0 0 0 3 11 0 16 1 32 

[VNão] 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 

[NegVNeg] 17 14 1 18 12 30 4 23 28 147 

[AdvV] 6 7 4 12 10 24 8 21 38 130 

[QuantV] 5 4 1 1 3 15 1 13 18 61 

NemV 2 6 4 3 3 25 9 2 27 81 

SemV 2 12 0 2 1 17 1 7 25 67 

[Não+Elipse] 1 2 0 0 3 6 1 2 6 21 

[Nem+Elipse] 0 0 1 2 2 4 0 2 5 16 

[QuantNV] 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 

TOTAL 207 340 129 160 346 701 156 516 918 3473 
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diálogos de peças de teatro/obras literárias e apenas 1 ocorrência em editorial de jornal. Ela 

não apareceu em nenhuma correspondência privada, nem em correspondência publicada em 

jornal, o que é um fato interessante. 

Também no século XIX, em segundo lugar na frequência, encontra-se a estrutura 

[NegVNeg] (147 ocorrências), ocorrendo, preferencialmente, em correspondências publicadas 

em jornal e em editoriais de jornal e diálogos de peças de teatro/obras literárias. 

Cumpre aqui mencionar que, durante o levantamento de material para o corpus, foram 

encontradas quatro ocorrências da construção [NãoVNão] no século XVIII, na obra poética 

Marilia de Dirceo (GONZAGA, 1792). O presente estudo não levará em consideração a 

ocorrência da [NãoVNão] em obras literárias em verso, pois o autor pode tê-las usado para 

criar um estilo próprio, ou encaixar a escrita dentro da métrica utilizada por ele nos versos. 

Seria necessário fazer uma análise mais profunda sobre tal obra e os recursos utilizados pelo 

autor, o que não é o propósito do presente estudo.  

De qualquer maneira, tal fato mostra-se interessante, pois, além de ser um recurso 

utilizado pelo autor, por outro lado pode ser um indício de que tal estrutura já estivesse 

implementada na língua na 2ª metade do século XVIII. 

 

3.1.1 Construções sintáticas envolvendo estruturas negativas nos séculos XVIII e XIX 

 

3.1.1.1 A estrutura [NãoV]    

 

Assim como em outros estudos acerca da negação no PB, a estrutura considerada 

canônica [NãoV], constituída pela partícula não na posição pré-verbal, foi a mais recorrente 

no corpus (2909 ocorrências). Verificou-se, no entanto, que o item não apareceu, ao longo do 

corpus, em posição anterior ou posterior a um clítico: [Não+Clít+V] e [Clít+Não+V]. A 

estrutura [Clít+Não+V] é conhecida como interpolação e apareceu, dentre as 2909 

ocorrências de [NãoV], em 120 estruturas. 

 

3.1.1.1.1 Posição do item negativo e o fenômeno da interpolação 

 

A interpolação, de acordo com Martins (1994), é “a utilização de diferentes tipos de 

constituintes entre o verbo e o clítico.” Além disso, conforme Vitral (2002) e Namiuti (2008), 
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a interpolação era um fenômeno já presente no Português Arcaico e deixou de ser produtivo 

no século XIX.  

Ainda, conforme Said Ali (1956, p.23), o fenômeno da interpolação sai do sistema da 

língua no século XVII, restando apenas a ocorrência com alguns advérbios como não, nunca e 

jamais, quando se encontram na posição pré-verbal. 

 Nesse quadro, buscou-se investigar o uso na interpolação no corpus selecionado, na 

tentativa de responder ao seguinte questionamento levantado: “A interpolação ainda estaria 

presente no século XIX?”.  

Apesar de Martins (1994) descrever a interpolação com vários itens, foi somente 

observado no corpus a interpolação do clítico com a partícula não (representado por 

[Clít+Não+V]) em todas as 120 ocorrências. Desse modo, têm-se como exemplos de 

interpolação no corpus:  

 

(87) “Recebi. oSeu e Tudo oque’ Nele Diz naõ vão ospregos que’ osNaõ ha feiTos para. 

viagem.” (Carta de MG, 1776) 

 

(88) “E dadas as tres proclamaçoins na Sobredita freguezia lhe naõ ReZultou empedimento 

algu’ conocido nem o reverendo Parocho dela o sabia.” (Carta de MG, 1776) 

 

Considerando o número total de estruturas [NãoV], 2909 em todo o corpus, foi 

necessário computar, para tratar o fenômeno da interpolação, apenas as estruturas que 

apresentavam clíticos, a saber, 601 estruturas nos dois séculos. Levando em conta, então, 

apenas as 601 estruturas com a presença de clítico, computou-se o total de 120 interpolações, 

isto é, 19,9% das ocorrências. 

Na Tabela 3, a seguir, tem-se a distribuição da estrutura [NãoV] acompanhada de 

pronome clítico. Será apresentada, de forma esquemática, a estrutura [Clít+Não+V] 

(+interpolação), quando o clítico precedeu o não, e [Não+Clít+V] (-interpolação), quando o 

não precedeu o clítico:  
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ESTRUTURA 

SÉCULO XVIII SÉCULO XIX 

TOTAL 1ª metade 2ª metade 1ª metade 2ª metade 

  nº        %   nº       %    nº        %    nº        % 

[Clít+Não+V]  31      46,3  24      35,3   42      20,6   23       8,8 120 

[Não+Clít+V]  36      53,7  44      64,7  162     79,4  239     91,2 481 

TOTAL  67      100  68      100  204     100  262     100 601 

Tabela 3 – Distribuição das ocorrências de estruturas com interpolação ([Clít+Não+V]) 

e sem interpolação ([Não+Clít+V]), em função do tempo 

 

A Tabela 3 mostra, dentre o total de estruturas [NãoV] com presença de clítico (601 

ocorrências), quantas apresentaram interpolação [Clít+Não+V] (120 ocorrências), e quantas 

não apresentaram a interpolação [Não+Clít+V] (481 ocorrências), com as suas respectivas 

porcentagens.  

A comparação dos dados mostra que o número de estruturas com interpolação 

diminuiu ao longo dos dois séculos, uma vez que, na 1ª metade do século XVIII, os dados 

apresentaram 46,3% de uso da interpolação e, na 2ª metade do século XIX, apenas 8,8%. 

Os dados mostram, também, que no século XIX a interpolação ainda estava sendo 

utilizada na língua (20,6% na 1ª metade e 8,8% na 2ª metade). 

Namiuti (2008, p. 71) também apresenta dados sobre o uso da interpolação da negação 

[Clít+Não+V] (representado pela autora como “CLNV”) em textos de autores portugueses 

dos séculos XVIII e XIX. Os resultados obtidos pela autora mostram (de um total de 505 

ocorrências da interpolação “CLNV” nos dois séculos) 360 ocorrências no século XVIII (194 

na 1ª metade e 166 na 2ª metade). Já no século XIX foram somente 145 ocorrências
61

.  

Portanto, a título de comparação, é possível observar que nos dados de Namiuti (2008) 

(corpus do Português Europeu) houve, como no presente trabalho, queda da interpolação 

entre os séculos XVIII e XIX.  

Chaves e Alkmim (2005) também investigaram o uso da interpolação, mas em 

correspondências privadas dos séculos XIX e XX. Diferentemente deste trabalho, as autoras 

não encontraram a interpolação no século XIX, mas sim no século XX. E, curiosamente, 

apesar da literatura linguística afirmar que este fenômeno deixou de ser produtivo no século 

XIX, as referidas autoras encontraram 3 ocorrências no século XX.  

                                                             
61 Cabe mencionar que, apesar de Namiuti (2008) abordar o século XIX, ela não apresenta dados de interpolação 

[Clít+Não+V] da 2ª metade deste século. 
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Assim, visto que no PB atual, estruturas com interpolação não são mais usadas 

(TORRES MORAIS, 1995), os dados distinguem nitidamente a LPB dos séculos XVIII e 

XIX do PB de hoje e apontam para a afirmação de Vitral (2002) e Namiuti (2008), de que esta 

estratégia deixou de ser produtiva na língua a partir do século XIX, ou mais precisamente, de 

acordo com os nossos dados, a partir da 2ª metade do século XIX. 

  

3.1.1.2 A estrutura [NãoVNão] 

  

Conforme mencionado anteriormente, a estrutura negativa [NãoVNão] é considerada 

uma forma inovadora no PB e, portanto, ela será foco de análise deste trabalho. (ver capítulo 

IV – ESTRUTURA INOVADORA EM FOCO: A [NÃOVNÃO]).  

A referida construção apareceu 32 vezes no corpus selecionado, sendo 1 ocorrência na 

1ª metade do século XVIII em uma peça de teatro. No século XIX foram 3 em diálogos de 

peça de teatro/obra literária e 11 em editorial de jornal na 1ª metade do século;  16 ocorrências 

em diálogos de peça de teatro/obra literária na 2ª metade do XIX e apenas 1 ocorrência em 

editorial de jornal na 2ª metade do século XIX. Os exemplos a seguir mostram algumas dessas 

estruturas:  

 

(89) “Não he com as nossas péssoas que o fasem, não; he com o nosso dinheiro.” (Peça de     

teatro: O marido confundido, Alexandre de Gusmão, 1ª metade do XVIII
62

) 

(90) “Nao se pense que nós nos oppomos ao recrutamento; nao [...] (Jornal: O Despertador  

Mineiro, 1841)” 

(91) “Mas pancadas de amor não matam, não.” (Peça de teatro: As desgraças de uma criança, 

Martins Pena, 1846) 

(92) “Pois não respondo, não.” (Peça de teatro: Uma véspera de Reis, Artur Azevedo, 1873) 

(93) “É mentira, não vou não.” (Obra literária: A Conquista, Coelho Neto, 1899)  

 

Alkmim (2001), em levantamento acerca das estruturas [NãoVNão], em um corpus 

composto por diálogos de peças de teatro dos séculos XIX e XX, encontrou 45 ocorrências da 

referida estrutura: uma na 1ª metade do século XIX e 13 na 2ª metade, e 12 na 1ª metade do 

século XX e 19 na 2ª metade.   

                                                             
62 Como dito anteriormente, há controvérsias quanto a sua data: se 1713, anterior a 1719, ou de 1737. 
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Chaves e Alkmim (2005) também descreveram o uso da estrutura [NãoVNão] em um 

corpus composto por cartas pessoais dos séculos XIX e XX. Os dados apresentados pelas 

autoras apontaram um número bastante reduzido de [NãoVNão], pois foram encontradas 

somente 8 ocorrências. Mesmo assim, destas ocorrências, somente uma foi no século XIX, na 

2ª metade.  

Portanto, a comparação dos resultados aqui apresentados com o de Alkmim (2001)
63

 e 

o de Chaves e Alkmim (2005) permite dizer que o corpus utilizado neste trabalho apresenta 

uma ocorrência da estrutura [NãoVNão] já na 1ª metade do século XVIII, o que só vai ocorrer 

nos dois corpora dos trabalhos acima mencionados no século XIX e, na maioria, na sua 2ª 

metade. A presença de um dado na 1ª metade do século XVIII é de extrema importância, uma 

vez que se uma estrutura está presente na língua escrita (mesmo que em diálogo de peças de 

teatro) na 1ª metade do século XVIII, isto significa que, na língua falada, ela já deveria estar 

presente algum tempo antes.  

Outra questão interessante que pode ser observada nas sentenças acima é o fato de 

algumas estruturas [NãoVNão] apresentarem o ponto e vírgula para separar o segundo não da 

oração. Alkmim (2001), ao descrever um processo de mudança nessas estruturas no século 

XIX, apresenta dados que contêm apenas a vírgula na estrutura. Retrocedendo no tempo, 

encontramos, também, o ponto e vírgula.  

Assim, tendo em vista que o foco deste trabalho é a estrutura [NãoVNão], uma análise 

mais aprofundada será apresentada posteriormente no capítulo IV – ESTRUTURA 

INOVADORA EM FOCO: A ESTRUTURA [NÃOVNÃO].   

 

3.1.1.3 A estrutura [VNão] 

 

 A estrutura [VNão] também é considerada como uma forma inovadora no PB 

contemporâneo, assim como a [NãoVNão].  

 Assim, foram encontradas apenas 4 ocorrências da estrutura [VNão] no corpus 

analisado, todas na 2ª metade do século XIX (3 em diálogos de peça de teatro/obra literária e 

1 em editorial de jornal), quais sejam: 

 

(94) “Estou furiosa, muito nervosa – pudera não!” (Peça de teatro: Nova viagem à lua, Artur 

Azevedo, 1877) 

                                                             
63 Tanto Alkmim (2001), quanto Chaves e Alkmim (2005) não apresentam investigação no século XVIII. 
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(95) Pudera não!  (Peça de teatro: Os Noivos, Artur Azevedo, 1880) 

(96) Pudera não!  (Peça de teatro: Os Noivos, Artur Azevedo, 1880) 

(97) “Tem graça, não senhora!” (Obra literária: O Mulato, Aluísio Azevedo, 1881) 

 

 Dois trabalhos que também identificaram a estrutura [VNão] em textos diacrônicos 

são o de Alkmim (2001) e Chaves e Alkmim (2005). No corpus analisado por Alkmim (2001) 

a [VNão] apareceu 7 vezes: uma na 1ª metade do XIX, uma na 2ª metade do XIX, uma na 1ª 

metade do XX e 4 na 2ª metade do XX. Já no corpus analisado por Chaves e Alkmim (2005), 

a construção [V Não] ocorreu uma única vez, na 2ª metade do século XIX. 

 Comparando o presente trabalho com os outros dois anteriormente mencionados, 

verifica-se que o corpus utilizado por Alkmim (2001) apresenta a [VNão] já na 1ª metade do 

século XIX, em apenas uma ocorrência. Por outro lado, o corpus deste trabalho apresenta um 

número maior de ocorrências da referida estrutura (4 ocorrências) na 2ª metade do século 

XIX. 

 

3.1.1.4 A estrutura [NegVNeg]  

 

A estrutura [NegVNeg] é denominada de Concordância Negativa (cf. 1.3.1 

Concordância Negativa), uma vez que apresenta dois itens negativos distintos, isto é, o item 

negativo não anterior ao verbo e um quantificador negativo em posição pós-verbal. Esta 

estrutura apareceu 147 vezes no corpus. No século XVIII, verificaram-se 17 ocorrências na 1ª 

metade e 15 ocorrências na 2ª metade. Já no século XIX foram verificadas 60 ocorrências na 

1ª metade e 55 na 2ª metade. A referida estrutura pode ser vista nos exemplos a seguir: 

 

(98) “[...] que poder ser que’ agora não vai nada pelo animal.” (Editorial de jornal, 1776) 

(99)  “Não ficará nada airoso [...].” (Editorial de jornal, 1822) 

(100) “não lhe deixar nada a ganhar.” (Editorial de jornal, 1864) 

 

 É importante mencionar que foram encontradas 42 sentenças que apresentaram o item 

algum(a) com o mesmo sentido negativo de nenhum(a), vindo sempre posposto ao 
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substantivo. Foram 13 ocorrências no século XVIII e 29 ocorrências no século XIX, como 

mostram os exemplos:  

(101) “Não pode exercer emprego publico algum [...]” (Editorial de jornal, 1842)  

(102) “E dadas as tres proclamaçoins na Sobredita freguezia lhe naõ ReZultou empedimento 

algu’ conocido nem o reverendo Parocho dela o sabia.” (Carta de MG, 1776) 

 (103) “a naõ reclamarem em tempo algum [...]” (Carta, 1756) 

 

3.1.1.5 Advérbios negativos em posição pré-verbal [AdvV] 

 

A estrutura [AdvV], caracterizada por apresentar um advérbio negativo (nunca, 

jamais) seguido por um verbo, foi encontrada 130 vezes na amostra selecionada. Foram 

somente 17 ocorrências no século XVIII (6 na 1ª metade e 11 na 2ª metade) e no século XIX 

houve um grande aumento, pois foram 113 ocorrências (46 na 1ª metade e 67 na 2ª metade). 

Esta estrutura tem como exemplos as sentenças em: 

 

(104) “É caso nunca visto.” (Editorial de jornal, 1841) 

(105) “Mas nunca forão para recrutamento.” (Editorial de jornal, 1841) 

(106) “E jamais desmentindo o patriotismo.” (Editorial de jornal, 1900) 

 

3.1.1.6 Quantificadores negativos em posição pré-verbal [QuantV] 

 

A estrutura [QuantV], caracterizada por apresentar um quantificador negativo (nada, 

nenhum(a), ninguém) sucedido por um verbo,  foi encontrada 61 vezes no corpus. Deste total, 

foram encontradas 5 ocorrências na 1ª metade do século XVIII e 5 ocorrências na 2ª metade. 

Já no século XIX, foram 19 ocorrências na 1ª metade e 32 na 2ª metade. Os exemplos desta 

estrutura podem ser vistos a seguir: 

 

(107) “Elle nada aprendeu.” (Editorial de jornal, 1842) 

(108) “Ninguem ousara negal-o.” (Editorial de jornal, 1842) 

(109) “Ninguém se esquivara de contribuir.” (Editorial de jornal, 1864) 
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 É interessante mencionar que a presença de um quantificador negativo na posição pré-

verbal não obriga o uso de outro elemento negativo, como ocorre quando o quantificador 

negativo se encontra após o verbo, como no exemplo “Não tinha ninguém aqui”. 

 

3.1.1.7 A estrutura [NemV] 

 

A estrutura [NemV], que apresenta a conjunção nem seguida por verbo, foi encontrada 

81 vezes no corpus. Desse total, no século XVIII foram observadas somente 2 ocorrências na 

1ª metade e 10 na 2ª metade. Por outro lado, houve um aumento no uso desta estrutura no 

século XIX, visto que foram observadas 31 ocorrências na 1ª metade e 30 ocorrências na 2ª 

metade. As sentenças a seguir exemplificam a referida estrutura:  

 

(110) “[...] elle nem foi visto [...].” (Editorial de jornal, 1841) 

(111) “E nem gosto dellas.” (Editorial de jornal, 1894) 

(112) “não se pode, nem deve.” (Editorial de jornal, 1890) 

  

Dentre as ocorrências, é necessário destacar que foi observado um exemplo que, entre 

o item nem e o verbo, encontra-se um clítico ([Nem+Clít+V]), como pode ser visto a seguir: 

 

(113) Nem se diga que é cousa de pouca monta... (Editorial de jornal, 1838) 

  

3.1.1.8 A estrutura [SemV] 

 

A estrutura que contém a partícula sem seguida por verbo ocorreu 67 vezes na amostra 

selecionada. Desse total, foram 14 ocorrencias no século XVIII, sendo somente 2 na 1ª 

metade  e 10 na 2ª metade. Por sua vez, observa-se no século XIX um aumento, visto que 

foram 53 ocorrências, 20 na 1ª metade e 33 na 2ª metade. Os exemplos a seguir ilustram a 

referida estrutura: 

 

(114) “[...] hoje porem, que o Thesouro recebe todo o cobre, sem distinguir o verdadeiro do 

falço, [...]” (Editorial de jornal, 1833) 
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(115) “O augmento exagerado de vencimentos, sem melhorar os serviços.” (Editorial de 

jornal, 1890) 

(116) “Sem medirem-se os esforços.” (Editorial de jornal, 1890) 

 

3.1.1.9 A estrutura [Não+Elipse] 

  

Construções com a partícula negativa não seguida por elipse de verbo foram pouco 

frequentes dentre as estruturas negativas.  Foi computado um total de apenas 21 ocorrências, 

das quais: somente 1 ocorreu na 1ª metade do século XVIII e 2 ocorreram na 2ª metade; e 9 

foram observadas na 1ª metade do século XIX e 9 também na 2ª metade. As sentenças a 

seguir ilustram esta estrutura: 

 

(117) “[...] que cubram a minha divida ou naõ.” (Carta, 1755) 

(118) “[...] que Logo Logo exzecuteis os Homens que.’ mepagué ounaõ, enaõ quero 

ametade.” (Carta, 1752)  

(119) “[...]esta Sim lhe cedeo a irança e naõ as terras que’ legitimamente heram essaõ do 

Sup.
te
 como em todos os docomentos.” (Carta, 1785) 

 

 É importante destacar que as estruturas [Não+Elipse] foram consideradas como 

frasais, uma vez que elas equivalem a (117) [não+cubram], (118) [não+pague] e (119) 

[não+cedeo].  

 

3.1.1.10 A estrutura [Nem+Elipse] 

 

Outra estrutura que apresentou um número pequeno de ocorrências, se comparado ao 

total de estruturas negativas observado na amostra selecionada, foi a estrutura [Nem+Elipse], 

em que o verbo posterior à partícula nem é omitido.  Esta estrutura foi verificada 16 vezes no 

corpus. Desse total, somente 1 ocorreu no século XVIII, em um diálogo de peça de teatro da 

2ª metade, e das 15 que ocorreram no século XIX, 8 são da 1ª metade e 7 da 2ª metade. 

Exemplos deste tipo de estrutura podem ser vistos na sequência: 
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(120) “Parece que naõ tem eztes homens, nem tem justicias, que os castiguem nem Rey, que 

os governem.” (Carta, 1752) 

 

(121) “Manuel: Isso não são coisas que se jurem, porque nesses negocios quem jura, perjura. 

           Rita: Nem todos.” (Peça de teatro, 1846) 

 

(122) “Pacifico: Ora, bem se diz que as mulherer escolhem o pior. 

           Manuel: Nem todas.” (Peça de teatro, 1846) 

 

 

 Cabe mencionar que as estruturas [Nem+Elipse] foram consideradas como frasais, 

uma vez que elas equivalem a (120) [nem+tem], (121) [nem+perjuram] e (122) 

[nem+escolhem].  

 

 

3.1.1.11 A estrutura [QuantNV]  

 

 Foi observado, na amostra selecionada, um tipo de estrutura negativa que não ocorre 

mais no PB atual. Nestas estruturas, que serão aqui representadas pelo esquema [QuantNV], 

o DP
64

 (formado pelo quantificador negativo nenhum(a) seguido por um nome) encontra-se 

antes do verbo, embora seja um objeto direto, como pode ser visto nos exemplos a seguir:  

 

(123) "que nenhuma impressao causou me a leitura de semelhante carta" (Carta, 2ª metade 

do séc. XVIII) 

(124) "que a facçao setembrista nenhuma outra couza tenta" (Editorial de jornal, 1ª 

metade do séc. XIX) 

(125) "tao torpe tirania nenhuma importancia nos devia merecer" (Editorial de jornal, 1ª 

metade do séc. XIX) 

(126) "sem que de nenhuma parte venha o castigo" (Editorial de jornal, 1ª metade do séc. XIX) 

  (127) "e nenhum eleitor podestes alcançar" (Editorial de jornal, 1ª metade do séc. XVIII) 

   

Diferentemente do que ocorre nos exemplos acima, a ordem destas estruturas no PB 

                                                             
64 Termo usado em descrições gerativistas - Determiner Phrase - sintagma formado por um nome e um 

determinante (MIOTO, 2007, p.48).  
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atual seria: 

 

(128) “que não me causou nenhuma impressão a leitura de semelhante carta.”  

(129) “que a facção setembrista não tenta nenhuma outra coisa.”  

(130) “tão torpe tirania não devia nos merecer nenhuma importância.”  

(131) “sem que não venha de nenhuma parte o castigo.”  

(132) “e não pudestes alcançar nenhum eleitor.”  

 

ou seja, no formato do PB atual, têm-se nas sentenças acima estruturas de Concordância 

Negativa [NegVNeg], que apresentam a partícula negativa não anterior ao verbo e, 

posteriormente, o quantificador negativo nenhum(a) . 

Portanto, é importante destacar que, na comparação dos dois tipos de estrutura, o 

primeiro item negativo não, verificado nos exemplos de estrutura [NegVNeg] do PB atual, 

e o quantificador negativo nenhum(a), verificado na estrutura [QuantNV] dos séculos 

XVIII e XIX, parecem ocupar uma mesma posição estrutural. 

Em todo o corpus foram encontradas apenas 5 ocorrências da [QuantNV], assim 

distribuídas: uma na 2ª metade do século XVIII e 4 na 1ª metade do século XIX. 

 

 

Passa-se, agora, ao capítulo IV - ESTRUTURA INOVADORA EM FOCO: A 

[NÃOVNÃO]. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRUTURA INOVADORA EM FOCO: A [NÃOVNÃO] 

 

 

Muitos estudos, que trataram a negação do PB, consideraram como variação as 

construções [NãoV] e [NãoVNão], sendo esta última variante tida como inovadora. Além 

disso, alguns trabalhos que descreveram as estruturas [NãoV] e [NãoVNão],  utilizando o 

tempo aparente, assumem para elas um perfil de mudança em progresso (cf. SCHWEGLER, 

1983, 1991; CARENO E PETER, 1994; RONCARATI, 1996; FURTADO DA CUNHA, 

2001; RAMOS, 1997; CAMARGOS, 1998; ALKMIM, 2001; SOUSA, 2004).  

Considerando o corpus diacrônico utilizado no presente trabalho, pretende-se 

investigar aspectos relacionados a dois problemas referentes à mudança linguística, propostos 

por Weinreich, Labov e Herzog (1968), quais sejam, Implementação e Transição. 

Ainda neste capítulo, será investigada a origem da estrutura inovadora [NãoVNão]. 

Para tanto, lançaremos mão da hipótese de cunho semântico-pragmático de Biberauer e Cyrino 

(2009), que aponta a estrutura [NãoVNão] como marcador de negação pressuposicional, e a 

testaremos nas estruturas [NãoVNão] encontradas no corpus. 

Para tanto, passa-se, primeiramente, à descrição das ocorrências da [NãoVNão]. 

 

4.1 Descrição das estruturas [NãoVNão]   

  

 Conforme apresentado anteriormente na Tabela 1, foram encontradas 32 negativas 

[NãoVNão] na amostra selecionada, como pode ser visto a seguir: 

(133) “Não he com as nossas péssoas que o fasem, não; he com o nosso dinheiro.” (Peça: O 

marido confundido, Alexandre de Gusmão, 1ª metade do XVIII) 

(134) “Nao se pense que nós nos oppomos ao recrutamento; nao [...].” (Jornal: O Despertador 

Mineiro, 1841) 
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(135) “Não se persuada alguem que quando assim falamos temos em vista apoiar o 

assassinato; não: longe de nós tal Idea [...]” (Jornal: O Libertador, 1841) 

 

(136) “Ha de ficar a constituição sendo o joguete dos partidos e do governo; mas não é do que 

tenho medo; não [...]” (Jornal: O Libertador, 1841) 

 

(137) “[...] nao se entregue a sorte dos brasileiros aos belleguins; nao e derroque o edificio 

constitucional; nao se queira escravisar o povo brasileiro!!..” (Jornal: O Libertador, 

1841) 

 

(138) “Nao exigimos, que entrem para o Ministerio membros da opposiçao; nao, nao.” (Jornal 

O Despertador Mineiro, 1842) 

 

(139) “Fazemos estas reflexoes, nao por desconhecer a autoridade da Realesa e menos presa-

la, nao, nao: he antes por amarmo-la muito.” (Jornal: O Despertador Mineiro, 1842) 

 

(140) “[...] nao porque o nosso partido nao tenha tantos e mais homens ricos, do que o vosso, 

nao, vos sabeis perfeitamente o contrario [...]” (Jornal: O Despertador Mineiro, 1842) 

 

(141) “E isto naõ são vagas declamações – naõ.” (Jornal: O Progresso, 1842) 

 

(142) “Sim, homens desnaturados de Março! Das folhas do vosso Codigo reformado naõ 

fareis por certo, como cuidais, a mortalha da Liberdade: naõ [...]” (Jornal: O Progresso, 

1842) 

 

(143) “Naõ he a separaçaõ das provincias, naõ.” (Jornal: O Progresso, 1842) 

 

(144) “Senhor, não creia V.M.I. que a assemblea provincial inventa fantasticos perigos, sonha 

males não existentes; não, senhor [...]” (Jornal: O Progresso, 1842) 

 

(145)  “Não enganam não, primo.” (Peça de teatro: O Noviço, Martins Pena, 1845) 

 

(146) Não foi nada, não senhora. (Peça de teatro: O Noviço, Martins Pena, 1845) 

 

(147) “Mas pancadas de amor não matam, não.” (Peça de teatro: As desgraças de uma 

criança, Martins Pena, 1846) 

 

(148) “Pois não respondo, não.” (Peça de teatro : Uma véspera de Reis, Artur Azevedo, 1873) 

 

(149) “A pequena pulou de contente; não pulou, não?” (Peça de teatro: Uma véspera de Reis, 

Artur Azevedo, 1873) 

 

(150) “Não põe, não.” (Peça de teatro : Uma véspera de Reis, Artur Azevedo, 1873) 

 

(151) “A comadre é que não está muito parecida, não.” (Peça de teatro: Uma véspera de Reis, 

Artur Azevedo, 1873) 
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(152) “E mostrar-te uma ferida que tenho... mas não te mostro, não.” (Peça de teatro : Uma 

véspera de Reis, Artur Azevedo, 1873) 

 

(153) “Não vem a propósito dizer-se que quem tem um olho na terra dos cegos é rei; não, de 

maneira alguma se pode dizer isso.” (Jornal: Illustração Brasileira, 1876) 

 

(154) “Não desconfia não.” (Peça de teatro: Nova viagem à lua, Artur Azevedo, 1877) 

 

(155) “Não somos não, desajeitadas!” (Peça de teatro: Nova viagem à lua, Artur Azevedo, 

1877) 

 

(156) “Não ouso não.” (Peça de teatro: Os Noivos, Artur Azevedo, 1880) 

 

(157) “Não sei não senhor, porque vim me embora.” (Obra literária: O Mulato, Aluísio 

Azevedo, 1881) 

 

(158)  “Eu não sei, não senhô! (Obra literária: O Coruja, Aluísio Azevedo, 1887) 

 

(159) “Tu não vai mesmo, não, Toinho?” (Obra literária: Dona Guidinha, Manoel de Oliveira 

Paiva,1892) 

 

(160) “Com meus pés não vou não, mulher.” (Obra Literária: Dona Guidinha, Manoel de 

Oliveira Paiva,1892) 

 

(161) “Eu mesmo não vou não, cumade, que já tou munto mole pra estas cavalarias, mas 

porém tenho um discipo.” (Obra literária: Dona Guidinha, Manoel de Oliveira Paiva, 

1892) 

 

(162)  “Não tem, não, senhor.” (Obra literária: A Conquista, Coelho Neto, 1899) 

(163) “Não perguntei não, senhor.” (Obra literária: A Conquista, Coelho Neto, 1899) 

(164) “É mentira, não vou não.” (Obra literária: A Conquista, Coelho Neto, 1899) 

 

Tais estruturas foram encontradas nos seguintes documentos do corpus: a) diálogo de 

peça de teatro (1ª metade do século XVIII); b) editoriais de jornais (1ª e 2ª metades do século 

XIX) e c) diálogos de peças de teatro e de obras literárias (1ª e 2ª metades do século XIX). 

Primeiramente, é preciso delimitar a sentença que contém esta dupla negativa e 

observar como as duas partículas não estão distribuídas, isto é, se de forma linear, seguindo 

uma ordem natural dos constituintes, ou se aparecem separadas por alguma oração 

intercalada, ou se estão apenas distantes uma da outra. 

Para exemplificar, apresenta-se o exemplo (133) da 1ª metade do século XVIII, aqui 

repetido para melhor visualização: 
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(133) “Não he com as nossas péssoas/ que o fasem,/ não; he com o nosso dinheiro.”  

 

Têm-se aqui duas orações com a presença do primeiro não na oração principal e do segundo 

não após a oração subordinada.  

 A seguir, observa-se o exemplo (140) da 1ª metade do século XIX: 

 

(140) “[...] nao porque o nosso partido nao tenha tantos e mais homens ricos,/ do que o 

vosso,/ nao, vos sabeis perfeitamente o contrario [...]” 

 

A oração negativa, acima, possui uma estrutura complexa e longa, e apresenta, após o 

primeiro não e o verbo, um objeto direto, um elemento de comparação e, só após este 

elemento, aparece o segundo não. 

 Mais um exemplo pode ser aqui apresentado, o (135) da 1ª metade do século XIX: 

 

(135) “Não se persuada alguem/ que/ quando assim falamos/ temos em vista apoiar o 

assassinato;/ não: longe de nós tal Idea [...].” 

 

Este período possui também a estrutura complexa. O primeiro não se encontra na oração 

principal e o segundo não após duas orações subordinadas.  

 Como estes exemplos acima, que nos mostram uma certa distância entre os dois nãos 

da estrutura [NãoVNão], podemos ainda apresentar mais algumas estruturas da 1ª metade do 

século XIX, já exemplificadas anteriormente e, aqui, novamente repetidas: 

 

(134) “Nao se pense que nos oppomos ao recrutamento; nao [...]”  

(136) “Ha de ficar a constituição sendo o joguete dos partidos e do governo; mas não é do que 

tenho medo; não [...]”  

(138) “Nao exigimos, que entrem para o Ministerio membros da opposiçao; nao, nao.”  

(139) “Fazemos estas reflexões, nao por desconhecer a autoridade da Realesa e menos presa-

la, nao, nao: he antes por amarmo-la muito.”  

(142) “Sim, homens desnaturados de Março! Das folhas do vosso Codigo reformado naõ 

fareis por certo, como cuidais, a mortalha da Liberdade: naõ [...]”  

 



    Capítulo IV – Estrutura inovadora em foco: a [NãoVNão]     102 

    

Curiosamente, pode-se observar que as estruturas [NãoVNão], exemplificadas acima,  

apresentam os dois nãos em posições distantes um do outro e foram encontradas no século 

XVIII e na 1ª metade do século XIX (apenas um dado foi encontrado na 2ª metade do século 

XIX – cf. exemplo (153)). Tal fato nos faz suspeitar que a estrutura [NãoVNão] apresenta 

mudanças em sua configuração – primeiramente (século XVIII e 1ª metade do século XIX) a 

estrutura apresenta os dois nãos com uma certa distância um do outro, distribuídos em 

orações mais longas e complexas. Na 2ª metade do século XIX, no entanto, as estruturas 

[NãoVNão] apresentam-se de forma diferenciada das anteriormente mencionadas, isto é, têm 

a estrutura mais simples e os dois itens não encontram-se próximos, como mostram os 

exemplos abaixo, aqui repetidos para maior clareza: 

(149) “A pequena pulou de contente; não pulou, não?”  

(150) “Não põe, não.”  

(151) “A comadre é que não está muito parecida, não.”  

(154) “Não desconfia não.”  

(156) “Não ouso não.”  

 

Após a descrição das estruturas [NãoVNão], passa-se, então, às considerações que 

serão feitas acerca da implementação e da transição da referida estrutura. 

 

4.2 Da implementação  

 

De acordo com Weinreich, Labov e Herzog (1968), a implementação está atrelada às 

causas/motivações da mudança: por que determinada mudança e, não outra, ocorre em um 

certo tempo e lugar?  Assim, sob esse viés, procura-se identificar em que parte da estrutura 

social e linguística a mudança se originou.    

Portanto, tratar um aspecto da implementação neste trabalho é tentar responder à 

pergunta: “Quando é iniciada a mudança?” Ou melhor, “Quando aparece a estrutura 

[NãoVNão] em textos escritos da LPB?” 

Para investigar a implementação da estrutura [NãoVNão] na LPB, foi feito, então, um 

levantamento para verificar em qual época ela aparece no corpus proposto (se já estava 
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presente no século XVIII ou apenas no século XIX, como já demonstrado por ALKMIM 

(2001) e CHAVES e ALKMIM (2005)).  

Na tentativa de responder ao questionamento anterior, foram analisadas 865 páginas 

de textos (cf. 4 Procedimentos teórico-metodológicos) e dentre as 32 estruturas [NãoVNão] 

encontradas, têm-se: 

a) 1 estrutura em uma peça de teatro da 1ª metade do século XVIII.  

b) 14 estruturas na 1ª metade do século XIX (3 em peça de teatro e 11 em editoriais de 

jornais).  

c) 17 estruturas na 2ª metade do século XIX (16 em peças de teatro/obras literárias e 1 em 

editorial de jornais).  

 

Para efeito elucidativo, a única estrutura [NãoVNão] encontrada na 1ª metade do 

século XVIII no corpus selecionado é a seguinte: 

 

(133) “Não he com as nossas péssoas que o fasem, não; he com o nosso dinheiro.” 

 

Esta estrutura foi encontrada na peça de teatro O Marido Confundido, uma comédia do autor 

brasileiro Alexandre de Gusmão
65

. 

Este dado se mostra de grande importância, pois o fato de a escrita já apresentar a 

variante tida como inovadora [NãoVNão] na 1ª metade do século XVIII, constitui uma 

indicação de que ela já estava implementada na língua e que fazia parte do Português 

Coloquial.  

Chaves e Moreira (2012) corroboram a afirmação anterior, uma vez que afirmam que 

mudanças descritas a partir de dados escritos não se implementaram no período apontado, 

mas anteriormente, uma vez que inovações linguísticas tornam-se visíveis na escrita depois de 

bem aceitas na fala. 

 

                                                             
65

 Alexandre de Gusmão nasceu na Villa de Santos (hoje cidade de Santos) no ano de 1695 e foi para Portugal 

aos 15 anos de idade. Além de ter sido um eminente poeta, foi um importante político e diplomata nas terras 

lusitanas. Este nome foi dado a ele como uma homenagem do seu pai ao seu padrinho, o padre jesuíta Alexandre 

de Gusmão (J. M. T. de C., 1841; BRAGA, 1871; CORTESÃO, 1956).  
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4.3 Da transição  

 

Por transição, Weinreich, Labov e Herzog (1968) entendem a mudança de um estado 

da língua a outro. Ou seja, é o percurso de uma dada mudança. Assim, tratar a questão da 

transição neste trabalho é tentar responder à pergunta: “Quais mudanças intermediárias podem 

ser observadas entre quaisquer duas formas de uma língua em diferentes momentos?”.  

Nesse quadro, para tratar a transição, foi analisado o percurso da mudança que envolve 

as estruturas [NãoV] e a [NãoVNão].  

A análise das estruturas no corpus mostrou que, na inovadora, além do uso da vírgula 

para separar a oração da segunda partícula não (descrito por ALKMIM, 2001), usava-se 

também o ponto e vírgula. Em um total de 32 estruturas [NãoVNão], 7 foram marcadas com o 

uso do ponto e vírgula, o que representa 21,88 % das ocorrências. Tais ocorrências com ponto 

e vírgula encontram-se repetidas, a seguir, para maior clareza: 

(131) “Nao se pense que nós nos oppomos ao recrutamento; nao [...]” (1ª metade do séc. XIX) 

(135) “Não se persuada alguem que quando assim falamos temos em vista apoiar o 

assassinato; não: longe de nós tal Idea, nós a condemnamos com todas as forças.” (1ª 

metade do séc. XIX) 

(136) “Ha de ficar a constituiçao sendo o joguete dos partidos e do governo; mas não é do que 

tenho medo; não: por mais que o queirao, os partidos e facçoes nao o hao de 

conseguir.” (1ª metade do séc. XIX) 

(137) “[...] nao se entregue a sorte dos brasileiros aos belleguins; nao e derroque o edificio 

constitucional; nao se queira escravisar o povo brasileiro!!..” (1ª metade do séc. XIX) 

(138) “Nao exigimos, que entrem para o Ministerio membros da opposiçao; nao, nao.” (1ª 

metade do séc. XIX) 

 

(144) “Senhor, não creia V.M.I. que a assemblea provincial inventa fantasticos perigos, sonha 

males não existentes; não, senhor [...]” (Jornal: O Progresso, 1842) 

(153) “Não vem a propósito dizer-se que quem tem um olho na terra dos cegos é rei; não, de 

maneira alguma se pode dizer isso.” (2ª metade do séc. XIX) 

 

 

É importante destacar que todas as estruturas [NãoVNão], que apresentaram o ponto e 

vírgula para separar o segundo não, estavam presentes na 1ª metade do século XIX (salvo 

uma exceção – exemplo (153)). E, além disso, estas estruturas são mais complexas, longas e 

apresentam os dois itens não separados por certa distância. 
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Com base nos trabalhos sobre pontuação investigados, de uma maneira geral, foi 

verificado que o ponto e vírgula, no que diz respeito à orientação que a escrita dava para a 

leitura, denotava uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final (ROSA, 

1994; GONÇALVES, 2003). No âmbito sintático, além do uso do ponto e vírgula demonstrar 

que havia uma ligação entre as orações, ele dependia da existência de unidades de sentido 

mais ou menos extensas, visto que ocorria, no século XVIII, em alternância com o pontema 

dois pontos apenas em frases ou períodos mais longos (GONÇALVES, 2003). Esse fato 

talvez explique/justifique o uso desse tipo de pontuação em negativas [NãoVNão] mais 

extensas, em um período mais antigo de tempo. 

A partir da explicitação evidenciada acima, pode-se verificar, portanto, que havia uma 

articulação da pontuação com a organização discursiva e sintática da sentença. Desse modo, o 

uso do ponto e vírgula em sentenças longas parece indicar que, em um primeiro momento, 

este pontema surgiu como um efeito retórico, para denotar uma pausa ainda mais longa do 

que a da vírgula. 

Assim, uma vez analisados os dados e investigado o uso do ponto e vírgula nos 

séculos XVIII e XIX, foi possível propor etapas para um possível percurso no processo de 

mudança da [NãoVNão], que pode ser representado da seguinte maneira:  

 

 

1ª etapa → [estrutura oracional] + não [...] (com o uso do ponto e vírgula):  

 

(131) “Nao se pense que nós nos oppomos ao recrutamento; nao [...]” (Editorial de jornal, 

1841) 

 

2ª etapa → [estrutura oracional] + não [...] (com o uso da vírgula): 

 

(159) “Tu não vai mesmo, não, Toinho?” (Peça de teatro, 1892) 

3ª etapa → perda da vírgula: 

 

(164) “É mentira, não vou não.” (Obra literária, 1899)   

 

Assim, a análise dos contextos explicitados anteriormente, bem como a investigação sobre o 

uso do ponto e vírgula nos séculos XVIII e XIX, corroboram hipótese proposta neste trabalho 

sobre a transição da estrutura [NãoVNão]: o uso do ponto e vírgula indica que havia uma 



    Capítulo IV – Estrutura inovadora em foco: a [NãoVNão]     106 

    

pausa maior do que a da vírgula, quebrando uma unidade sintática da estrutura oracional, 

quando da implementação da mesma na língua.  

Esta pausa mais longa pode explicar o fato de o segundo não não fazer parte da 

estrutura frasal e, posteriormente, ter sido gramaticalizado (conforme descrito por ALKMIM, 

2001).  

É importante frisar que se trata, ainda, de uma hipótese, passível de comprovação 

estatística, o que, infelizmente, fica fora das possibilidades do presente trabalho. 

 

4.4 Da origem - testando hipótese de Biberauer e Cyrino (2009) 

 

Conforme dito anteriormente, com relação à história da construção negativa 

[NãoVNão], algumas hipóteses acerca da sua origem foram formuladas por diferentes 

correntes teóricas, quais sejam: 

 

1. Essa estrutura surgiu através do contato do Português com línguas africanas, 

caracterizando-se como um caso de “influência de substrato” – Hipótese do contato 

(HOLM (1988); BENINI e RAMAT (1996); BAXTER e LUCHESSI (1997); BAXTER 

(1998)). 

2. Essa estrutura é resultado do enfraquecimento do primeiro não, que fez com que 

aparecesse o segundo – Hipótese do enfraquecimento (SALLES FILHO (1980); 

FURTADO DA CUNHA (1996)). 

3. Essa estrutura é resultado de mudança paramétrica (GONÇALVES (1994); MARTINS 

(1997)). 

4. Essa estrutura é resultado da reanálise do item não. Este elemento teria passado de 

enunciado completo, para constituinte da oração - hipótese proposta por Alkmim (2001).  

Para a autora, o segundo não era uma partícula que não fazia parte da oração. 

Posteriormente, foi incorporado (gramaticalizado), perdendo, na fala, a pausa e, na escrita, 

a vírgula. 

5. Essa estrutura, do ponto de vista sintático, apresenta uma partícula não final com a mesma 

realização fonológica de duas categorias distintas (não2 e não3), que ocupariam diferentes 

posições na estrutura sentencial, e do ponto de vista semântico-pragmático, enquanto não1 

([NãoV]) desencadeia uma negação proposicional, não2 e não3 ([NãoVNão] e [VNão]) 
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são descritos como marcadores de negação pressuposicional – hipótese proposta por 

Biberauer e Cyrino (2009)
66

. 

 

Dentre estas hipóteses, buscou-se testar o ponto de vista semântico-pragmático da 

hipótese proposta por Biberauer e Cyrino (2009), uma vez que as autoras apenas a 

apresentaram no trabalho Appearances are deceptive: Jespersen’s Cycle from the perspective 

of the Romania Nova and Romance‐based Creoles e não a testaram. 

Para efeito elucidativo, é necessário, portanto, retomar a hipótese de Biberauer e 

Cyrino (2009) a ser testada. Para estas autoras, enquanto não1 ([NãoV]) desencadeia uma 

negação proposicional, não2 ([NãoVNão]) é descrito como marcador de negação 

pressuposicional, pois “estruturas contendo esse elemento ‘extra’ necessariamente envolvem 

polaridade enfática (natural em negação enfática e contextos pressuposicionais)”
67

 

(BIBERAUER E CYRINO, 2009, p.11).  

Teixeira de Sousa (2012, p.68) no entanto, entende que, para Biberauer e Cyrino 

(2009), a negativa [NãoVNão] não está restrita a contextos pressuposicionais, ao contrário da 

[VNão]. Por sua vez, Pereira (2011, p. 153) afirma que, para as referidas autoras, a 

[NãoVNão] é descrita como marcador de negação pressuposicional.  

A meu ver, portanto, a palavra “natural” usada por Biberauer e Cyrino (2009), no 

trecho acima, possibilita essas duas interpretações, pois, de acordo com o Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa (FERREIRA, 1975, p. 964), esta palavra define algo como sendo “inato; 

próprio; peculiar”, ou seja, a ocorrência da [NãoVNão] seria obrigatória em contextos 

pressuposicionais, bem como pode ser “provável; presumível; originário”, isto é, a 

[NãoVNão] pode ocorrer, ou não, nestes contextos. 

Assim, pode-se entender que a estrutura [NãoVNão] ocorre em contextos 

pressuposicionais, mas não é obrigatoridade.  

Uma vez que Biberauer e Cyrino (2009) afirmam que a [NãoVNão]  é natural em 

contextos pressuposicionais, para facilitar o entendimento da proposta das referidas autoras, é 

relevante retomar o que é entendido como negação pressuposicional.  

                                                             
66 As autoras apresentam como não1 , não2 e não3 o elemento negativo não nas seguintes posições, 

respectivamente: (a) A Maria não1/num vai no teatro. ; (b) A Maria não1/num vai no teatro não2. ; (c) A Maria 

vai no teatro não3. 
67 Tradução minha para “structures containing this ‘extra’ element necessarily involve polarity emphasis (natural 

in emphatic negation and presuppositional contexts)” (BIBERAUER E CYRINO, 2009, p. 11).  
. 
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Considera-se uma negação pressuposicional quando alguém, no contexto 

comunicativo, pressupõe ou espera que o estado de coisas negadas seja verdadeiro. Também, 

pode ser levado em consideração a distinção entre negação padrão e negação 

pressuposicional, compreendendo esta última como marcadores negativos que podem ocorrer 

somente em certas condições pragmáticas relacionadas às expectativas do falante e do 

ouvinte.  

Ainda, a fim de complementar o conceito de negação pressuposicional, é interessante 

retomar a concepção apresentada por Lima (2010). A negação pressuposicional é evidenciada 

através do ato de denegar que, diferentemente do assertivo, é usado para contradizer, corrigir, 

e não apenas informar. O que se nega é a correspondente afirmativa, a informação de fundo, 

que está, de certa forma, pressuposta. Ainda, se, no ato assertivo, um dos interlocutores 

acredita que o outro não sabe o que ele sabe, no de denegar o falante acredita que sabe melhor 

e que o ouvinte sabe errado. 

Nesse quadro, na tentativa de testar as estruturas [NãoVNão] encontradas e verificar 

se elas possuem as características propostas por Biberauer e Cyrino (2009), foi necessário 

analisar o contexto do discurso em que as 32 estruturas [NãoVNão] ocorrem,  tendo em vista 

verificar se tal estrutura ocorreu como denegação de uma pressuposição ou não. Estas análises 

foram divididas em dois blocos para a apresentação: o primeiro, contendo 5 análises, 

encontra-se logo abaixo e o outro, contendo 27 análises, encontra-se no Anexo.  

Assim, serão explicitados, a seguir, 5 trechos
68

 dos quais foram retiradas a estrutura 

em questão e, após cada um deles, serão apresentados os comentários: 

 

(I) Peça de teatro: O marido confundido (1ª metade do séc. XVIII) - Autor: Alexandre de 

Gusmão 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Foi mantida nos trechos a configuração original das obras das quais foram retirados.  

“Valha-me Deus! Que terrivel embaraço he ter uma mulher fidalga! Não ha exemplo mais 

proprio que o do meu casamento, para escarmentar todo o homem ordinario, que intenta 

sahir da sua esfera, e aparentar-se, como eu fiz, com uma familia de Cavalheiros. A 

nobresa por si he coisa boa; não temos duvida; he uma pre-eminencia mui consideravel; 

porem traz consigo tanta circunstancia má que o mais acertado he não se roçar por ella. 

Nesta materia posso eu falar como o melhor Letrado, e ainda mal, que tanto á minha custa 

tenho aprendido o estilo, que seguem estes Senhores, quando nos admittem no seu 

parentesco. Não he com as nossas péssoas que o fasem, não; he com o nosso dinheiro.”  

 



    Capítulo IV – Estrutura inovadora em foco: a [NãoVNão]     109 

    

No contexto anterior, o personagem Buterbac está falando sobre o seu casamento com 

Angélica. Angélica é de uma família nobre e Buterbac não é nobre, mas fez fortuna. Para 

Angélica e a família, o casamento é uma forma de ter dinheiro novamente e, para Buterbac, é 

uma maneira de fazer parte da alta sociedade. 

Para Buterbac, portanto, o fato de se casar com Angélica faria com que ele fosse aceito 

como um membro da família nobre.  E ele evidencia no discurso a pressuposição de que isto 

normalmente acontece com as pessoas que se casam. No entanto, a denegação desta 

pressuposição ocorre logo em seguida, porque este mesmo interlocutor chega à conclusão de 

que o fato de ter se casado com Angélica não o fez entrar para a sua família, mas sim o fato 

dele ter dinheiro o fez ser admitido por eles. Assim, a sentença [NãoVNão] se configura uma 

negação pressuposicional.   

 

(II) Peça de teatro: O Noviço (1845) - Autor: Martins Pena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sentença “Não enganam não, primo, os cavalos andam sozinhos.” é uma negação 

pressuposicional, pois denega uma pressuposição presente no trecho acima: a de que uma 

criança inocente, o Juca nesse caso, é enganada com a promessa feita pelo interlocutor 

“Como estais galante com esse hábito! AMBRÓSIO - Juquinha, gostas desta roupa? 

JUCA - Não, não me deixa correr, é preciso levantar assim. (Arregaça o hábito) 

AMBRÓSIO - Logo te acostumarás. FLORÊNCIA - Filhinho, hás de ser um fradinho 

muito bonito. JUCA, chorando - Não quero ser frade! FLORÊNCIA - Então, o que é 

isso? JUCA - Hi, hi, hi.. Não quero ser frade! FLORÊNCIA - Menino! AMBRÓSIO - 

Pois não te darei o carrinho que te prometi, todo bordado de prata, com cavalos de ouro. 

JUCA, rindo-se - Onde está o carrinho? AMBRÓSIO - Já o encomendei; é coisa muito 

bonita: os arreios todos enfeitados de fitas e veludo. JUCA - Os cavalos são de ouro? 

AMBRÓSIO - Pois não, de ouro com os olhos de brilhantes. JUCA - E andam sozinhos? 

AMBRÓSIO - Se andam! De marcha e passo. JUCA - Andam, mamãe? FLORÊNCIA - 

Correm, filhinho. JUCA, saltando de contente - Como é bonito! E o carrinho tem (...) 

JUCA - Primo Carlos! CARLOS, tomando-o no colo - Juquinha! Então, prima, tenho ou 

não razão? Há ou não plano? JUCA - Primo, você também é frade? Já lhe deram também 

um carrinho de prata com cavalos de ouro? CARLOS - O que dizes? JUCA - Mamãe 

disse que havia de me dar um muito dourado quando eu fosse frade. (Cantando) Eu 

quero ser frade.. (Etc, etc) CARLOS, para Emília - Ainda duvidas? Vê como enganam 

esta inocente criança! JUCA - Não enganam não, primo, os cavalos andam sozinhos. 

CARLOS, para Emília - Então? EMÍLIA - Meu Deus! CARLOS - Deixa o caso por 

minha conta. Hei de fazer uma estralada de todos os diabos, verão.. EMÍLIA - 

Prudência! CARLOS - Deixa-os comigo. Adeus, Juquinha, vai para dentro com tua irmã. 

(Bota-o no chão) JUCA - Vamos, mana. (Sai cantando) Eu quero ser frade.. (Emília o 

segue) CENA IX CARLOS, só - Hei de descobrir.”                              
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Ambrósio, de receber um carrinho de prata com cavalos de ouro que andam, caso venha a ser 

frade. O personagem Carlos, vendo a inverdade dita à criança, de que os cavalos de ouro 

andam, faz o comentário “como enganam essa inocente criança”. Nesse momento da 

narrativa, o autor surpreende os leitores com a fala da própria criança, o Juca, que afirma 

através da estrutura [NãoVNão] que não foi enganado, que os cavalos andam sozinhos.  

 

(III) Peça de teatro: Uma véspera de Reis (1873) - Autor: Artur Azevedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto apresenta uma conversa entre dois namorados (Emília e Alberto). A 

interlocutora Emília sugere ao Alberto que ele deve pedi-la em casamento a seu pai. Este 

apresenta, então, dois problemas à amada. O primeiro é a vontade do pai em casá-la com o 

filho do seu compadre. O segundo é o fato de ele ter um tio que ainda não era do 

conhecimento de Emília. Esta tem medo de alguma objeção por parte do seu tio. 

EMÍLIA (Depois de fechar a porta da esquerda.) - Vamos ao que importa: o que me quer?  

ALBERTO - O que te quero? Quero ver-te; falar-te; pintar-te ao vivo este amor; ouvir de ti mais 

uma vez que me amas.  

EMÍLIA - Mesmo por você saber que o amo; mesmo por esperá-lo à janela para vê-lo passar e 

apertar-lhe a mão ou oferecer-lhe uma flor, é que você abusa! Ingrato! Fazer consentir em que 

tenha entrada aqui, sem papai e mamãe saberem!  

ALBERTO - És injusta, Milu, és muito injusta. (Emília faz-lhe má cara.) Está bem! Já não digo 

nada! Adeus! não quero comprometê-la...(Dirige-se para a porta do fundo.) Não quero abusar...  

EMÍLIA - Alberto?  

ALBERTO (Quase a sair.) - Adeus.  

EMÍLIA (Bate o pé.) - Alberto!  

ALBERTO (Volta à cena.) - Milu?  

EMÍLIA (Toma-lhe as mãos.) - Você não é homem; você é o diabo!  

ALBERTO - Queres dizer que sou mulher?  

EMÍLIA - Por que não me pede a papai?  

ALBERTO - Já te disse que isso tem seus quês: teu pai, disseste-me, quer casar-te com o filho 

de um seu compadre...  

EMÍLIA - Meu pai não é homem que obrigue a filha a casar-se à força!  

ALBERTO - Ainda há outra coisa: eu tenho um tio...  

EMÍLIA - Ah! você tem um tio? Ainda não me havia dito...  

ALBERTO - Pois de onde me vem a mesada? De meu tio... É preciso que me entenda com ele... 

Se faz-me as vezes de pai, não é muito natural que eu, que faço as vezes de filho, case-me sem 

ao menos dizer: Água vai.  

EMÍLIA - E se ele puser alguma objeção?...  

ALBERTO - Não põe, não. Meu tio é muito meu amigo. É capaz de trepar ao céu, para ir 

buscar a lua, se eu lhe pedir. O mais que pode haver é alguma demorazinha...  
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Emília, então, pergunta se o tal tio também pode ser contra o casamento, assim como o 

seu pai e toda a família de ambos. Alberto, então, denega a pressuposição de Emília, a de que 

o tio seja contra o casamento, ao dizer que este não apresentará nenhuma objeção, devido ao 

fato de serem muito amigos. Portanto, a sentença “Não põe, não.” configura-se como uma 

negação pressuposicional. 

 

(IV) Peça de teatro: Nova viagem à lua (1877) - Autor: Artur Azevedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto acima, os dois interlocutores, Machadinho e Luis, estão falando sobre a 

criação de um foguete, financiado pelo pai. Para o pai, só há três lugares no foguete e estes 

lugares serão ocupados por ele e pelos dois filhos. No entanto, Machadinho pretende dopar o 

pai, para que este não veja que no foguete há seis lugares e, também, para que não viaje com 

eles. O lançamento do foguete deveria ser sigiloso, mas ao contrário do planejado, 

Machadinho convida muitas pessoas para assistirem ao lançamento.  

Assim, a sentença “Não desconfia não.” é uma negação pressuposicional, pois denega 

a informação apresentada anteriormente, a saber: “ai ai ai! Não vá o velho desconfiar!”, a 

partir da qual pressupõe-se que o pai pode desconfiar da alteração feita no foguete. 

A análise dos quatro trechos, exposta acima, mostra que as estruturas [NãoVNão] 

neles encontradas denegam uma pressuposição, assim como foi verificado nas outras 28 

estruturas identificadas no corpus selecionado e que se encontram no Anexo. Assim, os dados 

analisados dos séculos XVIII e XIX corroboram hipótese de Biberauer e Cyrino (2009) de 

que a estrutura [NãoVNão] é marcador de negação pressuposicional. 

 

“Machadinho - Ah! Imaginas que este baltazar é só para nós Três! Tinha que ver! 

Olha: além do Augusto e do Silva, hão de vir as repúblicas do Sousa, do Bento e do 

Guedes.. A Sara.. Luís - Que Sara? Machadinho - Aquela francesa do Hotel dos 

Príncipes, com quem o Fonseca anda a esbodegar a legítima materna. Vem também a 

Elisa, a Chiquinha, a Maroca da Rua do Senhor dos Passos.. Luís - Ai, ai, ai! Não vá o 

velho desconfiar! Machadinho - Não desconfia não. As raparigas hão de portar-se 

bem. Darei as providências.. (Vai a sair) O Augusto e o Silva, coitados! andam na 

faina desde pela manhãzinha: estão preparando a sala da sociedade para o baile de 

hoje, que também entra no programa. (Vai a sair) Ah! vi a Zizinha e dei-lhe 

esperanças.. Luís - Obrigado, meu bom amigo, obrigado. Machadinho - Agora, é abrir 

vela aos tufões.. e o resto à sorte!”  
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Como no PB é possível a ocorrência de três estratégias de negação ([NãoV], 

[NãoVNão] e [VNão]), muito se especulou sobre a existência de um processo de mudança 

envolvendo a posição da partícula negativa nas mesmas. 

Alguns trabalhos mencionados anteriormente, como Schwenter (2005), Cavalcante 

(2007, 2012) e Teixeira de Sousa (2012) já apontaram, além da questão pressuposicional, 

outras restrições sintáticas
69

 e propriedades semânticas e/ou discursivas que diferenciam as 

três estratégias. Estas restrições mostram que tais estruturas não estão relacionadas 

diacronicamente no PB, como prevê os autores que utilizam o Ciclo de Jespersen como 

explicação para as referidas estratégias (SCHWEGLER, 1991; FURTADO DA CUNHA, 

1996).  

Assim, vamos lançar mão das colocações de Schwenter (2005), que afirma que cabe à 

NEG2 ([NãoVNão]) a marcação do que é velho no discurso (explicitamente ativado ou 

inferível no discurso através de um gesto) e não apenas velho para os interlocutores.  

Cabe destacar que, dentre o total de estruturas analisadas (32) juntamente com os seus 

respectivos contextos discursivos, 22 delas apresentaram a pressuposição como informação 

dada no contexto discursivo
70

, como prevê Schwenter (2005). Dentre estas 22 estruturas que 

apresentaram informação dada (1 na 1ª metade do século XVIII, 8 na 1ª metade do século 

XIX e 13 na 2ª metade do século XIX), encaixam-se as que foram apresentadas nos trechos (I, 

II, III e IV) evidenciados anteriormente. 

As outras 10 sentenças (6 na 1ª metade do século XIX e 4 na 2ª metade do século 

XIX), diferentemente das estruturas [NãoVNão] que negaram uma informação dada no 

contexto discursivo, negaram uma informação que não foi dada no discurso, ou seja, uma 

informação nova (TEIXEIRA DE SOUSA, 2012) ou implícita para os interlocutores ou para 

os leitores (PEREIRA, 2011).  

Teixeira de Sousa (2012, p. 98), diferentemente de Schwenter (2005), posiciona-se 

quanto à possibilidade da informação negada ser nova no discurso.  Para a autora, a estrutura 

[NãoVNão] pode ocorrer em contextos onde informação nova é veiculada, ou seja, não 

necessariamente a informação tem que ser dada anteriormente no discurso, como pode ser 

observado no exemplo abaixo: 

 

                                                             
69 Para Teixeira de Sousa (2012) a principal restrição em relação à ocorrência da estrutura [NãoVNão] está em 

contextos narrativos, em que não há proposição, mas a sucessão de eventos, e em encaixadas temporais em que o 

Tempo Referencial está vinculado ao tempo da oração matriz. 
70 A análise da informação negada na estrutura [NãoVNão], em informação dada ou nova no discurso, encontra-

se no Anexo. 
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 (165) A: Tentei te ligar ontem, mas você não atendeu. 

B: Meu celular não tá funcionando não. 

(Ex. (46) de TEIXEIRA DE SOUSA, 2012, p.98) 

 

onde a palavra “celular” ainda não fazia parte do discurso. 

A seguir, tem-se um trecho encontrado no corpus do presente trabalho, que apresenta a 

negação de uma informação que não está dada anteriormente no discurso, acompanhado da 

sua respectiva análise:  

 

(V) Jornal: Illustração Brasileira, nº 11, vol. I - 01/12/1876 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima faz parte do conto Os prazeres da roça, publicado no editorial do 

Jornal Illustração Brasileira. Este conto é sobre um homem chamado Nuno, que está viajando 

para uma cidade distante em busca da fazenda de seu amigo Octávio. Durante a sua viagem, 

vai parando em alguns lugares.  

Assim, no contexto discursivo, o interlocutor está descrevendo o que viveu em um 

lugarejo, onde conviveu com pessoas simples, antes de chegar à fazenda. Há aqui uma quebra 

na fala do narrador e a introdução de um comentário na forma de um provérbio, contendo a 

sentença [NãoVNão]“Não vem a propósito dizer-se que quem tem um olho na terra dos 

cegos é rei; não, de maneira alguma.”. Esta sentença está denegando a informação 

apresentada pelo provérbio “Quem tem um olho na terra dos cegos é rei”, que, no entanto, 

não é evidenciada anteriormente no contexto discursivo.  

Portanto, a sentença “Não vem a propósito dizer-se que quem tem um olho na terra dos 

cegos é rei; não, de maneira alguma.” apresenta uma característica diferente, qual seja, ela 

denega a pressuposição: quem tem olho na terra de cego é rei, que é compartilhada como 

conhecimento de mundo (common ground – STALNAKER, 1978) pelos interlocutores (o 

provérbio). Além disso, este provérbio não é informação dada no contexto discursivo.  

“Tenho passado algumas noites no Club, muitas no Cassino e na Campesina, e nunca 

encontrei tanta satisfação, tanta alegria, como naquelle deserto, no meio de daquella 

gente boa e amavel, simples e agradável, sem ostentação, sem orgulho, tal qual Deus a 

creou. Não vem a propósito dizer-se que quem tem um olho na terra dos cegos é 

rei; não, de maneira alguma se póde dizer isso. Eu era dentre todos o mais 

instruido, porém não o melhor; cada um delles valia doze de mim.” 
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Assim, após analisar todas as ocorrências de estruturas [NãoVNão] na LPB dos 

séculos XVIII e XIX e os seus respectivos contextos discursivos, foi verificado que, quanto às 

restrições semântico-pragmáticas para a realização da estrutura [NãoVNão], as 32 estruturas 

analisadas denegam ou contrariam uma pressuposição.  

Portanto, o fato de todas as estruturas neste trabalho serem marcadores de negação 

pressuposicional corrobora hipótese sobre a origem da [NãoVNão], proposta por Biberauer e 

Cyrino (2009).  

É importante mencionar que Biberauer e Cyrino (2009) não se posicionam quanto ao 

fato de a pressuposição ser informação velha, dada/evidenciada anteriormente no contexto 

discursivo, ou ser informação nova, implícita como um conhecimento de mundo 

compartilhado (common ground, segundo STALNAKER, 1978) ou informação inferível para 

os interlocutores ou leitores a partir do contexto.  

 

Tendo em vista que a nossa análise das estruturas [NãoVNão] da LPB corrobora 

hipótese proposta por Biberauer e Cyrino (2009) sobre a origem da [NãoVNão], buscou-se 

verificar, também, a título de complementação do nosso estudo, se algumas estruturas 

[NãoVNão] presentes em textos do PB atual são também pressuposicionais.  

É importante observar que todos os exemplos da estrutura [NãoVNão] encontrados no 

PB atual foram, também, negativas pressuposicionais.  

No entanto, Lima (2010, p. 26) apresenta um exemplo (já utilizado anteriormente na 

subseção 1.2.4 - A negação sentencial em trabalhos de orientação semântico-pragmática), que 

se configura contrário à hipótese da estrutura [NãoVNão] ser pressuposicional: 

(166) F: Não gostava de livro de história infantil. Sempre achava muito tolo. Mas [gostava]- 

gostava de ler gibi. Eu adorava. Tinha um monte. Vivia lendo isso. 

 

E: Quais eram os tipos de gibi? 

 

F: Ah, tipo Mônica, Pantera Cor de Rosa, adorava esses filmes tudo. Filminho de 

televisão da (falando rindo) Pantera Cor de Rosa, amava, como e continuo amando até 

hoje. Adoro. (risos) Mônica, Cebolinha, ah, essas estorinhas, assim, bem bobinhas: Pato 

Donald. Queria falar igual ao Pato Donald. (risos geral) (falando rindo) Queria imitar 

ele falando, mas não dava certo. 

 

E: Nunca conseguiu? 

F: Nunca consegui. Não tinha jeito. Aí ficava frustrada. (risos geral) É, coisas assim, 

né? Mas de livro, livro não gostava não. 

 

(Ex. (40) de LIMA, 2010, p.26) 
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Conforme Lima (2010, p. 26), a sentença marcada em negrito no trecho acima é um 

caso de estrutura [NãoVNão] não pressuposicional. Uma vez que a interlocutora (F) já havia 

esclarecido que não gostava de livros de história infantil, a interlocutora (E) não poderia ter a 

crença que a interlocutora (F) gostava de ler esse tipo de livro. Assim, quando a interlocutora 

(F) utiliza a estrutura [NãoVNão], ela não está sinalizando uma contradição a uma crença da 

interlocutora (E).  

Cabe ressaltar que Lima (2010) apresenta somente um exemplo de [NãoVNão] não 

pressuposicional, mas a mesma afirma que, no corpus utilizado, muitas outras sentenças 

[NãoVNão] não pressuposicionais foram identificadas por ela. 

Desse modo, verifica-se que o exemplo apresentado por Lima (2010) contradiz 

hipótese de Biberauer e Cyrino (2009), a de que estruturas [NãoVNão] sejam marcadores de 

negação pressuposicional. 

Por outro lado, se for considerado que Biberauer e Cyrino (2009, p.11) afirmam no 

mesmo trabalho que não2 está integrado a uma estrutura que “necessariamente envolve 

polaridade enfática (natural
71

 em negação enfática e em contextos pressuposicionais)”, é 

possível fazermos outra interpretação, qual seja, a de que a estrutura [NãoVNão] não é 

obrigatoriamente negação pressuposicional.  

Teixeira de Sousa (2012, p.68) já havia se atentado para tal fato, pois afirma que, para 

as referidas autoras, [NãoVNão] não é marcador obrigatório de negação pressuposicional, 

assim como a [VNão] o é. Por esse motivo, ressaltamos que o uso da palavra “natural”, 

portanto, possibilita esta dupla interpretação e não deixa exatamente claro o posicionamento 

das autoras.  

Como todas as estruturas [NãoVNão] encontradas nos corpora dos séculos XVIII e 

XIX eram pressuposicionais e é possível no PB atual encontrar [NãoVNão] não 

pressuposicional (Ex. (40) de LIMA, 2010, p.26), pode-se pensar na hipótese de, em um 

primeiro momento na LPB, a referida estrutura ter surgido como efeito discursivo. Esse efeito 

permitia que as duas partículas negativas não fossem realizadas em posições bem distantes na 

estrutura frasal, estando o primeiro não muitas vezes na oração principal e o segundo depois 

de duas orações subordinadas. Além disso, era comum o uso do ponto e vírgula, que parece 

indicar que, nesse primeiro momento, este pontema teria sido usado com efeito retórico, para 

                                                             
71 Grifo meu. 
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denotar uma pausa ainda maior do que a da vírgula, além de quebrar a unidade sintática da 

estrutura oracional. 

Com o passar do tempo, essa distância foi diminuindo e, na 2ª metade do século XIX, 

já se observam estruturas frasais curtas contendo as duas partículas não (como em (157) “É 

mentira, não vou não.” - Obra literária, 1899). Assim, é possível que, ao longo do tempo, esse 

caráter pressuposicional obrigatório da estrutura [NãoVNão] tenha deixado de ser obrigatório 

e, com isso, esta estratégia de negação tenha deixado de estar relacionada a questões 

discursivas.  

 

 Passa-se, agora, às Considerações Finais. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O objetivo geral deste trabalho foi descrever e analisar as realizações das estruturas 

negativas sentenciais na LPB em textos dos séculos XVIII e XIX e, de uma forma mais 

específica, procurou-se caracterizar apenas a negativa [NãoVNão], tida como forma 

inovadora no PB atual (conforme ALKMIM, 2001) . 

Nesse quadro, retomando o primeiro questionamento previamente formulado, qual 

seja, “Que estruturas negativas sentenciais ocorreram nos textos dos séculos XVIII e XIX?”, 

podemos dizer que foram identificadas as seguintes estruturas negativas sentenciais nos 

séculos XVIII e XIX: [NãoV], [NãoVNão], [VNão], [NegVNeg], [AdvV], [QuantV], 

[NemV], [SemV], [Não+Elipse], [Nem+Elipse] e [QuantNV]. 

É importante destacar que foram encontradas na amostra selecionada as estruturas 

negativas [NãoVNão] e [VNão], tidas como formas inovadoras no PB.  

 Além destas, outra estrutura que se mostrou interessante é a [QuantNV] (como no 

exemplo (123) "que nenhuma impressao causou me a leitura de semelhante carta"), uma 

vez que ela ocorreu na escrita da LPB.  No formato do PB atual, utilizam-se estruturas de 

Concordância Negativa [NegVNeg], que apresentam a partícula negativa não anterior ao 

verbo e, posteriormente, o quantificador negativo nenhum(a). Assim, a comparação destes 

dois tipos de estrutura indica que o item negativo não, verificado na estrutura [NegVNeg] 

do PB atual, e o quantificador negativo nenhum(a), verificado na estrutura [QuantNV] dos 

séculos XVIII e XIX,  ocupam uma mesma posição estrutural na sentença. 

Quanto ao segundo questionamento feito, a saber, “A interpolação ainda estaria 

presente no século XIX?”, podemos dizer que a interpolação ainda estava presente nos 

séculos XVIII e XIX. Apesar da sua presença nos dois séculos, verificamos uma significativa 

queda no seu uso na 2ª metade do século XIX. 

Tendo em vista que o foco da pesquisa foi a estrutura [NãoVNão] e que os dados 

obtidos através da análise em tempo real demonstraram que esta estrutura ocorreu nos séculos 



    Capítulo V – Considerações finais    118 

    

XVIII e XIX,  é possível, responder, então,  ao terceiro questionamento: “Quando ocorre a 

implementação da construção [NãoVNão] e como se dá a sua transição na LPB?” 

Assim, no que diz respeito à implementação, o fato de, a partir da 1ª metade do século 

XVIII, a escrita já apresentar a variante tida como inovadora [NãoVNão], constitui uma 

indicação de que ela já estava implementada na língua, fazia parte do Português Coloquial e, 

quem sabe, já era sentida como uma marca do Português do Brasil. 

Além disso, verificamos que, em 7 sentenças que continham a estrutura [NãoVNão], 

ao invés da vírgula, usou-se, também, o ponto e vírgula.   

Com base nos trabalhos sobre pontuação investigados, de uma maneira geral, foi 

verificado que o ponto e vírgula, no que diz respeito à orientação que a escrita dava para a 

leitura, denotava uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final (ROSA, 

1994; GONÇALVES, 2003). No âmbito sintático, além do uso do ponto e vírgula demonstrar 

que havia uma ligação entre as orações, ele dependia da existência de unidades de sentido 

mais ou menos extensas, visto que ocorria, no século XVIII, em alternância com o pontema 

dois pontos apenas em frases ou períodos mais longos (GONÇALVES, 2003). Esse fato 

talvez explique/justifique o uso desse tipo de pontuação em negativas [NãoVNão] mais 

extensas, em um período mais antigo de tempo. 

Além disso, observamos que as estruturas [NãoVNão] que apresentavam os dois nãos 

em posições distantes um do outro, foram encontradas no século XVIII e na 1ª metade do 

século XIX (sendo apenas um dado encontrado na 2ª metade do século XIX – cf. exemplo 

(153)).  

Tal fato nos faz suspeitar que a estrutura [NãoVNão] apresenta mudanças em sua 

configuração: i) primeiramente (no século XVIII e na 1ª metade do século XIX) a estrutura 

apresentava os dois nãos com uma certa distância um do outro, distribuídos em orações mais 

longas e complexas; ii) posteriormente, na 2ª metade do século XIX, no entanto, as estruturas 

[NãoVNão] apresentavam-se de forma diferenciada das anteriormente mencionadas, isto é, 

tinham a estrutura mais simples e os dois itens não encontravam-se próximos.  

A partir da explicitação evidenciada acima, podemos verificar, portanto, que havia 

uma articulação da pontuação com a organização discursiva e sintática da sentença. Desse 

modo, o uso do ponto e vírgula em sentenças longas parece indicar que, em um primeiro 

momento, este pontema surgiu como um efeito retórico, para denotar uma pausa ainda mais 

longa do que a da vírgula. 

Portanto, com relação à transição, a partir das observações expostas anteriormente e da 

análise do uso do ponto e vírgula nos séculos XVIII e XIX, a hipótese para a transição da 
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estrutura [NãoVNão] formulada pelo presente trabalho foi a seguinte: O uso do ponto e 

vírgula indica que havia uma pausa ainda maior do que a da vírgula separando o segundo 

não, quando da implementação desta estrutura.  

Apesar de terem sido encontradas somente 7 sentenças com o ponto e vírgula, estas 

parecem corroborar a hipótese do segundo item não não fazer parte da estrutura frasal e, 

posteriormente, ter sido gramaticalizado (conforme descrito por ALKMIM, 2001). 

Nesse quadro, a hipótese proposta pelo presente trabalho descreve o percurso da 

mudança linguística (da [NãoV] para a [NãoVNão]) em três etapas: 1) um primeiro momento 

em que o segundo não era separado da estrutura oracional por um ponto e vírgula; 2) no 

segundo momento, havia o uso da vírgula para separar o segundo não da estrutura oracional; 

e 3) por fim, houve a queda da vírgula. Ou seja, acrescenta uma etapa anterior às etapas já 

descritas por Alkmim (2001). 

Com relação à investigação da origem da estrutura [NãoVNão], quanto às restrições 

semântico-pragmáticas para a realização da mesma, as 32 ocorrências analisadas são 

marcadores de negação pressuposicional, o que corrobora  hipótese proposta por Biberauer e 

Cyrino (2009).  

 Além disso, foi testada, também, a hipótese de Schwenter (2005), que aponta uma 

propriedade semântico-discursiva para diferenciar as estratégias de negação [NãoV] e 

[NãoVNão], qual seja, cabe à NEG2 a marcação do que é velho no discurso e não apenas 

velho para os interlocutores. Assim, dentre o total das 32 ocorrências da [NãoVNão], 22 

apresentaram a pressuposição como informação dada no contexto discursivo, como propõe 

Schwenter (2005). 

 Portanto, concluímos, como Teixeira de Sousa (2012) e Pereira (2011), que a estrutura 

[NãoVNão] pode ocorrer em contextos onde a informação nova é veiculada. 

Assim, de acordo com os resultados que os dados dos séculos XVIII e XIX nos 

mostraram, é possível que, ao longo do tempo, o caráter pressuposicional obrigatório da 

estrutura [NãoVNão] tenha deixado de ser obrigatório e, com isso, esta estratégia de negação 

deixou de estar relacionada a questões discursivas no PB atual.  
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 Nesta seção, encontram-se 27 trechos contendo as estruturas [NãoVNão] encontradas 

no corpus e as suas respectivas análises. Os outros 5 trechos (perfazendo um total de 32) 

foram analisados no capítulo IV – ESTRUTURA INOVADORA EM FOCO: A [NÃOVNÃO]. 

 A análise aqui realizada buscou verificar se a estrutura [NãoVNão] denegava, ou não, 

informação apresentada no texto. Ou melhor, caso a estrutura [NãoVNão] seja considerada 

uma denegação, tal fato vai corroborar a hipótese proposta por Biberauer & Cyrino (2009), a 

de que esta estrutura é uma negação pressuposicional. 

 Um segundo passo da análise é verificar se a estrutura [NãoVNão] nega informação 

velha no discurso e não apenas velha para os interlocutores (conforme proposto por 

SCHWENTER, 2005), como restrição para o uso da [NãoVNão]. 

 

(1) Jornal: O Despertador Mineiro (1841, nº 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trecho faz parte do artigo intitulado O Recrutamento. No contexto, critica-se o 

recrutamento obrigatório realizado pelo governo.  

Por sua vez, após as críticas às atitudes do governo (o que cria a pressuposição de que 

o jornal é contra a atitude do governo), o próprio jornal denega a pressuposição tida pelos 

leitores, através da [NãoVNão] “Nao se pense que nós nos oppomos ao recrutamento; nao 

[...]”, ao dizer que não se opõe ao recrutamento. Contrariamente, o jornal diz que se opõe à 

forma como o recrutamento é realizado. Assim, a sentença “Nao se pense que nós nos 

oppomos ao recrutamento; nao [...]” é uma negação pressuposicional. 

O recrutamento he hum mal pouco sensível nas velhas naçoes, fartas de populaçaõ e 

riquesas; talvez mesmo possa ser considerado como hum bem depurativo para essas 

sociedades, onde o excesso de civilizaçao he muito e muito compensado pelo excesso de 

vicios e de crimes; [...] o recrutamento he o mais pesado dos tributos. A cada victima, que 

se imola a essa Lei de Sangue, o coraçao se aperta de dor ao Amigo da Patria, que ahi ve 

nao só a perda de dous braços vigorosos, como ainda he mais doloroso, a extinção de uma 

familia que morre em seo germen. [...] Nao se pense que nós nos oppomos ao 

recrutamento; nao: emquanto lutarmos com a rebeldia no Rio Grande: em quanto o 

Imperio da ordem nao se firmar em todo o Brasil, nós nos curvaremos á essa triste lei da 

necessidade. Nem mesmo falaríamos em recrutamento, se nao víssemos que o Governo, ou 

antes essa facçao, que por tanto tempo nos ha governado, tem convertido esse imposto ja 

tao pesado no mais terrivel dos flagellos. 
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A “oposição ao recrutamento” é um elemento novo no discurso, muito embora a forma 

como o jornal trata o recrutamento tenha mostrado a sua opinião contrária a tal evento. 

 

(2) Jornal: O Libertador (1841, nº 3)  

 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima faz parte de um artigo publicado no jornal O Libertador, intitulado O 

Ministério Polychresto. No contexto, o jornal está falando sobre Pedro Chaves, presidente da 

província da Paraíba em 1841, e de como ele tem agido no poder de forma intransigente, 

absolutista e sanguinária. Além disso, fala do poder de persuasão dele sobre os demais 

ministros e de como eles se sujeitam às decisões de Pedro Chaves.  

Desse modo, pressupõe-se que Pedro Chaves persuade os demais políticos e que estes 

aceitam todas as suas decisões. Em seguida, o jornal utiliza a estrutura [NãoVNão] para 

denegar o uso da persuasão (assim como Pedro Chaves faz) e para dizer que não quer 

persuadir os eleitores a aceitarem a ideia de assassinar Pedro Chaves, que tem sido proposta 

por um grupo radical. O jornal é a favor da retirada dele do poder, mas de maneira não 

violenta. Desse modo, a sentença [NãoVNão] é uma negação pressuposicional. 

O “uso da persuasão” é uma informação dada, tendo em vista que o jornal a apresenta 

anteriormente no discurso. 

 

(3) Jornal: O Libertador (1841, nº 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se persuadem esses ministros traidores que todas as provincias do Brasil sugeitar-se-

hião ao jugo desses Verres? Não se persuada alguem que quando assim falamos 

temos em vista apoiar o assassinato; não: longe de nós tal Idea, nós a condemnamos 

com todas as forças, e reprovamos meios os meios violentos; mas advogamos a 

resistencia legal, e não a resistencia de mão armada. 

 

Quando a constituição é reformada, desmantelada por uma lei ordinaria, que garantias 

pode oferecer á nossa liberdade? Nenhuma. Ha de ficar a constituição sendo o joguete dos 

partidos e do governo; mas não é do que tenho medo; não.  por mais que o queirão, os 

partidos e facçoes não o hão de conseguir; o medo que tenho é das reações que esta lei vai 

provocar: disso é que tenho medo. 
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No contexto apresentado acima, o jornal está reproduzindo um debate entre dois 

políticos, Alvares Machado e Maciel Monteiro, sobre a reforma da constituição, que ocorreu 

na Câmara do Rio de Janeiro. O debate se inicia com Alvares Machado, dizendo que o fato da 

constituição ser reformada por uma lei ordinária não é garantia de liberdade dos cidadãos.  

Em consequência disso, esta pode virar joguete na mão de partidos e do governo. 

Pressupõe-se que todos teriam medo desse fato acontecer. Mas, de acordo com o texto, 

“pensa- se errado”, uma vez que não é disso que o interlocutor tem medo e, sim, das reações 

que esta lei vai provocar. Assim, foi usada a estrutura [NãoVNão] “mas não é do que tenho 

medo; não[...]” para denegar tal expectativa. 

 No segundo passo da análise, verificou-se que a estrutura [NãoVNão] nega uma 

informação nova no discurso, porém velha para os interlocutores. 

 

(4) Jornal: O Libertador (1841, nº 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima faz parte do artigo intitulado A reforma do codigo de processo. No 

contexto, o jornal discute a reforma da Constituição e faz críticas quanto à reforma do código 

penal. Ainda, expõe aos leitores que o projeto aprovado faz com que a decisão sobre a 

liberdade dos cidadãos seja entregue às autoridades policiais (tais como delegados, 

subdelegados e beleguins
72

) e não a um juiz. 

Assim, pressupõe-se que a sorte do cidadão está entregue à decisão das autoridades 

policiais. Em seguida, o jornal denega esta pressuposição, a de que a liberdade dos cidadãos 

dependeria do julgamento policial, para mostrar-se contrário a tal decisão. Desse modo, a 

sentença “[...] nao se entregue a sorte dos brasileiros aos belleguins; nao e derroque o 

edificio constitucional[...]” é uma negação pressuposicional. 

                                                             
72 Termo utilizado na época para depreciar os oficiais de diligências ou agentes policiais. 

Reforme-se o codigo de processo; elle necessita de reforma; mas reforme-se no sentido 

constitucional; reforme-se conforme exigem as necessidades publicas; nao se destruao os 

preconceitos constitucionaes; nao se roubem as regalias dos cidadãos; nao se entregue a 

sorte dos brasileiros aos belleguins; nao e derroque o edificio constitucional; nao se 

queira escravisar o povo brasileiro!!. 
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A “sorte dos brasileiros entregue aos belleguins” é uma informação dada no contexto 

discursivo, uma vez que fora apresentada anteriormente, quando o jornal se refere à liberdade 

do cidadão ter sido entregada às autoridades policiais.   

 

(5) Jornal: O Despertador Mineiro (1842, nº 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima, o jornal fala sobre os ministros e as disputas políticas entre eles e 

critica, principalmente, o ministro Aureliano. Além disso, questiona como o Ministério não 

toma nenhuma atitude quanto a este ministro, e assume posicionamento favorável ao partido 

da oposição.  

Assim, devido ao posicionamento do jornal em favor da oposição, pressupõe-se que o 

jornal quer que os políticos da oposição façam parte do Ministério. No entanto, esta 

pressuposição é, em seguida, denegada pelo próprio jornal, pois este diz que não exige que os 

membros da oposição entrem para o Ministério. A justificativa para esta denegação é que o 

país não possui capacidade pacífica e moderadora para que partidos tradicionais e a oposição 

se enfrentem. Desse modo, a sentença “Nao exigimos, que entrem para o Ministerio membros 

da opposiçao; nao, nao.” é uma negação pressuposicional. 

A “entrada dos membros da oposição para o Ministério” é um elemento novo no 

discurso, tendo em vista que o jornal não apresenta esta informação anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He tempo de se acabar esta crise, e de tornar-se á huma politica de paz, de conciliaçao e 

moderaçao, unica, que pode convir ao paiz, e que os Brasileiros aguardavam da 

maioridade da S. M., mas que ate agora o nao tem conseguido. Nao exigimos, que 

entrem para o Ministerio membros da opposiçao; nao, nao. Nao possue o paiz tantas 

capacidades pacificas, prudentes, moderadas, conciliadoras, que bem podem executar e 

preencher essa política, que a naçao deseja, e espera de S. M. I.? 
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(6) Jornal: O Despertador Mineiro (1842, nº 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima faz parte do artigo intitulado A dissolução da futura camara dos 

deputados. O jornal fala que em outros países, tais como na França e na Inglaterra, o rei pode 

dissolver a constituição, caso haja discordâncias entre a Câmara dos deputados e o Ministério, 

diferentemente do que ocorre no Brasil, onde esse direito é muito limitado e restrito. Desse 

modo, o jornal faz muitas críticas ao poder neutro e moderador do rei.  

Portanto, a partir destas críticas, pressupõe-se que o jornal desqualifica a autoridade do 

rei e é contra a monarquia. Porém, esta mesma pressuposição é denegada pelo próprio jornal, 

pois este diz que tais críticas são feitas porque o jornal ama a realeza. Desse modo, a sentença 

“Fazemos estas reflexoes, nao por desconhecer a autoridade da Realesa e menos presa-la, 

nao, nao: he antes por amarmo-la muito.” é uma negação pressuposicional. 

O fato de o jornal “não conhecer a autoridade da Realeza e a menosprezar” é 

informação nova no discurso do jornal, uma vez que não é apresentada antes do uso da 

estrutura [NãoVNão]. 

 

 

(7) Jornal: O Despertador Mineiro (1842, nº 12)     

 

 

 

 

 

Na França e na Inglaterra, onde o direito de dissolver he absoluto, sem limitaçaõ, nem 

reserva, onde entra na classe dos meios governativos ordinarios, dos expedientes 

communs da pollitica, para o Rei exercer essa atribuiçaõ basta qualquer discordancia 

entre a maioria da Camara e o Ministerio; as suas Constituiçoes e usos assim o 

permittem, e he por isso, que frequentemente no noticiao os jornaes repetidas 

dissoluçoes lá praticadas. Entre nós porém, onde esse direito he muito limitado e 

restringido ao caso de – salus populi – de extrema necessidade, aquella doutrina 

estrangeira he falsa, absurda e illegal, porque o negocio deve se fiar muito mais fino. 

[...] Fazemos estas reflexoes, nao por desconhecer a autoridade da Realesa e menos 

presa-la, nao, nao: he antes por amarmo-la muito.     

 

Bem assim ten[ ] razão na nossa lingoagem insultante de nos ch[ ]mardes pobretoes, 

canalha, nao porque o nosso partindo nao tenha tantos e mais homens ricos, do 

que o vosso, nao, vos sabeis perfeitamente o contrario; mas porque foi sempre vosso 

costume chamar canalha o povo, os amigos do povo, os liberaes, os sustentadores da 

Constituição e das instituições livres, os inimigos da van e fátua aristocracia, e a 

opposiçaõ entre nós actualmente [...]. 
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O título do artigo em que o trecho acima aparece é O partido da canalha, dos 

pobretoes e o da fortuna e propriedade. Assim, no contexto, o jornal diz que o partido 

governista trata os membros do partido da oposição como “canalhas e pobretões” e se 

intitulam “ricos e proprietários”. Tal fato não ocorre na realidade, pois há também homens 

ricos membros do partido da oposição. 

Assim, a partir da leitura do título do artigo, pressupõe-se que o partido da oposição é 

composto por homens mais pobres do que o partido governista. Mas, o jornal denega esta 

pressuposição ao afirmar que no partido há tantos homens ricos quanto no partido governista. 

A sentença “nao porque o nosso partindo nao tenha tantos e mais homens ricos, do que o 

vosso, não[...]” é, portanto, uma negação pressuposicional. 

Consideramos que a estrutura [NãoVNão] nega informação dada no discurso, uma 

vez que esta aparece no título do artigo. 

 

(8) Jornal: O Progresso (1842, nº 15) 

 

 

 

 

 

  

 

O trecho acima faz parte de um artigo (sem título) que fala sobre os políticos que têm 

governado o estado do Ceará e de como têm perseguido os membros da oposição. O jornal 

elenca uma série de reclamações contra o governo, tais como a censura à imprensa, o 

desaparecimento das garantias constitucionais e a falta de segurança para todos os cidadãos, e 

afirma que não tem como o governo negar tais acontecimentos.  

 Assim, pressupõe-se que o governo não leva a sério as reclamações expostas pelo 

jornal e que não toma atitudes quanto a elas. O jornal denega, portanto, o fato destas 

reclamações feitas serem vagas, isto é, mentirosas e sem fundamento, uma vez que há 

documentos que as comprovam. 

 “As vagas declamações” é uma informação nova no discurso, visto que não havia sido 

mencionado anteriormente que as reclamações feitas pelo jornal eram vagas. 

 

 

Centenas de cidadãos tem-se exilado para escapar aos assassinos, e os que não fazem 

vaõ tendo a sorte do desafortunado vice-presidente do governo, por ordem do próprio 

presidente da provincia, portuguez estupido e brutal, digno delegado do gabinete de 24 

de março. E isto naõ saõ vagas declamações — naõ. Ahi estão os documentos 

authenticos publicados pela imprensa, que o provão a não deixar a menor duvida. 
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(9) Jornal: O Progresso (1842, nº 15) 

 

 

 

  

 

 

O trecho acima faz parte do artigo intitulado Bahia. Communicado. Neste, o jornal fala 

que o Imperador finalmente sancionou a reforma do Código e que nomeou o chefe de polícia 

Simões como Desembargador da Bahia. O jornal afirma, também, que o povo baiano está 

abatido com esta escolha e desonrado com a tirania do governo e com a falta de liberdade.  

Assim, pressupõe-se que o povo baiano não aprova a nomeação e que o 

desembargador não lhes proporciona liberdade. O jornal, por conseguinte, utiliza a sentença 

[NãoVNão] para denegar tal pressuposição, a de que a liberdade continuará sendo mal 

cuidada. Portanto, a sentença [NãoVNão] “das folhas do vosso Codigo reformado naõ fareis 

por certo, como cuidais, a mortalha da Liberdade: naõ” é uma negação pressuposicional. 

O “cuidado com a liberdade” é informação dada anteriormente no contexto discursivo. 

 

(10) Jornal: O Progresso (1842, nº 16) 

 

 

 

  

 

 

 

 

O artigo no qual o trecho acima aparece discute uma das questões da reforma 

judiciária da época, que diz respeito à separação das províncias no Brasil. Segundo o jornal, 

esta reforma foi sancionada no dia 03/12/1841.  Ao longo do texto, o jornal frisa que o povo é 

contra a separação das províncias e elenca vários problemas relacionados a essa atitude. 

Portanto, pressupõe-se que o povo não aprova a separação das províncias.  

Assim, o jornal utiliza a [NãoVNão] “Naõ he a separaçao das provincias, naõ.” para 

denegar esta pressuposição, a de que o problema é a separação das províncias, para dizer que, 

apesar de não aprovar, a nação brasileira está sendo generosa e está observando tal atitude 

Sim, homens desnaturados de Março! das folhas do vosso Codigo reformado naõ fareis 

por certo, como cuidais, a mortalha da Liberdade: naõ — ellas serviráõ antes de 

envolver bálas..... bálas do Porto do Rio de Janeiro, que adoecem ao Povo amargores da 

oppressão, e da tyrannia. 

 

Naõ calumnieis o bom senso dos brasileiros: naõ invertaes os sentimentos generosos 

deste povo por extremo benigno, que até hoje vos ha sofrido.  Naõ he a separaçaõ das 

provincias, naõ. He a justa observancia do rigoroso dever em que está a naçaõ brasileira 

de empregar o ultimo recurso para salvar o throno, e a constituiçaõ, que o Sr. D. Pedro II. 

comnosco jurou manter. 
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como o último recurso para salvar o trono. Assim, a sentença “Naõ he a separaçao das 

provincias, naõ.” é uma negação pressuposicional. 

“A separação das províncias” é informação dada no discurso, uma vez que tal fato foi 

evidenciado anteriormente pelo jornal. 

 

(11) Jornal: O Progresso (1842 , nº 16) 

 

 

 

 

 

 

 

O título do artigo em que o trecho acima ocorre é S. Paulo: representação 

d’assemblea provincial de S. Paulo, dirigida a S.M.O.I.. No contexto, o jornal pede ao rei a 

criação de um conselho de estado e a demissão do Ministério, por colocar em risco a paz do 

Império, a ordem, a tranquilidade da Província e até a segurança do trono. Além disso, diz que 

estes problemas não estão sendo inventados. 

Assim, pressupõe-se que o rei pensa que o jornal está inventando estes problemas para 

forçar uma atitude de mudança por parte dele. Portanto, a sentença [NãoVNão] “Senhor, não 

creia V.M.I que a assemblea provincial inventa fantasticos perigos, sonha males existentes; 

não, senhor[...]” é utilizada pelo jornal para denegar esta pressuposição, o que a configura 

como uma negação pressuposicional. 

 “A invenção de fantásticos perigos e males existentes” é informação dada, visto que o 

jornal já havia falado que os problemas não estavam sendo inventados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, não creia V.M.I que a assemblea provincial inventa fantasticos perigos, 

sonha males existentes; não, senhor, a província inteira se levanta, como um só homem, 

contra as denominadas leis, algumas das camaras já se tem energeticamente pronunciado 

contra ellas, receia-se que as restantes sigam o exemplo e que as acompanhem eleitores e 

mais authoridades. 
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(12) Peça: O Noviço, Martins Pena (1845) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima há três interlocutores: Emília, sua mãe Florência e o Padre-mestre. 

Padre-mestre foi até a casa de Emília, pois acredita que Carlos está lá. Carlos realmente está 

na casa de Emília, mas fica escondido, pois quer não ser encontrado pelo Padre-mestre e ser 

levado novamente para o seminário. 

Enquanto os três interlocutores conversam, Carlos, que está debaixo da mesa, puxa o 

vestido de Emília, que se assusta e diz “Ai”. Florência estranha tal reação e pergunta o que há 

com ela, pressupondo que algo de errado está acontecendo. Trata-se de conhecimento 

Entra Emília com o Padre-Mestre. 

EMÍLIA — Minha măe, é o Sr. Padre-Mestre. (À parte:) Ave de agouro! 

FLORÊNCIA — Ah! 

MESTRE — Desculpe-me, minha senhora. 

FLORÊNCIA — O Padre-Mestre é que me há de desculpar se assim o recebo.(Senta-se 

na cama.) 

MESTRE — Oh, esteja a seu gosto. Já por lá sabe-se dos seus incômodos. Toda a cidade 

o sabe. Tribulações deste mundo... 

FLORÊNCIA — Emília, oferece uma cadeira ao Reverendíssimo. 

MESTRE — Sem incômodo. (Senta-se.) 

FLORÊNCIA — O Padre-Mestre veio falar comigo por mandado do Sr. Dom Abade? 

MESTRE — Não, minha senhora. 

FLORÊNCIA — Não? Pois eu lhe escrevi. 

MESTRE — Aqui venho pelo mesmo motivo que já vim duas vezes. 

FLORÊNCIA — Como assim? 

MESTRE — Em procura do noviço Carlos. Ah, que rapaz! 

FLORÊNCIA — Pois tornou a fugir? 

MESTRE — Se tornou! É indomável! Foi metido no cárcere a pão e água. 

EMÍLIA — Desgraçado!  

MESTRE — Ah, a menina lastima-o? Já me não admira que ele faça o que faz. 

FLORÊNCIA — O Padre-Mestre dizia... 

MESTRE — Que estava no cárcere a pão e água, mas o endemoninhado arrombou as 

grades, saltou na horta, vingou o muro da cerca que deita para a rua e pôs-se a panos. 

FLORÊNCIA — Que doido! E para onde foi? 

MESTRE — Não sabemos, mas julgamos que para aqui se dirigiu. 

FLORÊNCIA — Posso afiançar a Vossa Reverendíssima que por cá ainda não apareceu. 

(Carlos bota a cabeça de fora e puxa pelo vestido de Emília.) 

EMÍLIA, assustando-se — Ai! 

FLORÊNCIA — O que é, menina? 

MESTRE, levantando-se — O que foi? 

EMÍLIA, vendo Carlos — Não foi nada, não senhora... Um jeito que dei no pé. 

FLORÊNCIA — Tem cuidado. Assente-se, Reverendíssimo. Mas como lhe dizia, o meu 

sobrinho cá não apareceu; desde o dia que o Padre-Mestre o levou preso ainda o não vi. 

Não sou capaz de faltar à verdade. 
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compartilhado: quando alguém diz “Ai”, isto significa que algo está errado. Emília, então, 

para esconder o verdadeiro motivo do seu gemido, denega a pressuposição da sua mãe, a de 

que algo de errado está acontecendo, utilizando a [NãoVNão].  Portanto, a sentença “Não foi 

nada, não senhora.” é uma negação pressuposicional. 

O “Ai” pronunciado por Emília é elemento dado no discurso, uma vez que foi 

pronunciado anteriormente no discurso. 

  

(13) As desgraças de uma criança, Martins Pena (1846) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho evidenciado acima apresenta uma cena que faz parte da peça As desgraças 

de uma criança. Nesta cena há três personagens, quais sejam, Abel, Madalena e Pacífico. 

Assim, a cena se inicia com Abel espiando Madalena. Pacífico vê o ocorrido, finge que está se 

espreguiçando e bate com a mão no rosto de Abel, para que ele pare de espiar Madalena. Em 

seguida, Abel diz: “Ai, ladrãozinho que me bateste! Mas pancadas de amor não matam, não.” 

Pressupõe-se, portanto, que Abel não gostou de ter levado um tapa de Pacífico, uma 

vez que, normalmente, as pessoas não gostam de apanhar. No entanto, Abel denega esta 

pressuposição ao proferir um provérbio (que é informação compartilhada como conhecimento 

de mundo (common ground – conforme STALNAKER, 1978) no formato de uma estrutura 

[NãoVNão]. O provérbio original é “Pancada de amor não dói”, que se refere ao fato de que 

apanhar de alguém que você ama é para ser relevado. Desse modo, a sentença “Mas pancadas 

de amor não matam, não.”denega a pressuposição, a de que as pessoas, normalmente, não 

gostam de apanhar, e, portanto, é uma negação pressuposicional. 

O provérbio “Pancada de amor não dói” é informação nova, uma vez que não foi 

elemento dado anteriormente no contexto discursivo.    

 

 

 

Abel - (ESPIANDO) Estou só com ela. A Rita vai-se deitar, porém o mais prudente é 

voltar quando ela estiver dormindo. Não quisera que minha filha, por coisa nenhuma 

deste mundo, suspei(tasse) de meu amor por esta feiticeira ama. (CHEGANDO-SE 

PARA A CAMA DE MADALENA) Como dorme! Que tranqüilidade! Como respira 

docemente! Parece que seu hálito embalsama este aposento! Ah, que se não fosse minha 

filha, casava-me contigo.... (CHAMANDO-A DEVAGAR) Madalena? Madal(en)inha? 

(SACUDINDO) Meu anjinho.... (PACÍFICO FAZ QUE ESPREGUIÇA-SE E DÁ 

COM A MÃO NA CARA DE ABEL) Ai, ladrãozinho, que me bateste! Mas pancadas 

de amor não matam, não... 
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(14) Peça: Uma véspera de reis, Artur Azevedo (1873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima faz parte da peça de teatro Desgraças de uma criança. No contexto há 

três interlocutores: Francisca, Emília e Reis. Francisca e Emília estão conversando no sótão de 

casa e Francisca ouve Reis chamando-a do lado de fora. A partir do chamado de Reis, 

pressupõe-se, então, que Francisca o responda. Porém, Francisca denega esta pressuposição 

utilizando a sentença [NãoVNão]  “Pois não respondo, não!” ao dizer para Emília que não 

vai respondê-lo. Portanto, a sentença [NãoVNão] é uma negação pressuposicional. Francisca, 

ainda, justifica tal atitude pelo fato de não gostar de ser chamada por ele de Dona Francisca. 

A “resposta ao chamado de Reis” é informação nova, visto que, no contexto 

discursivo, Reis somente chama Francisca pelo nome e não pede que ela o responda. 

 

(15) Peça: Uma véspera de Reis, Artur Azevedo (1873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Francisca - É provável que para o sótão, que é o quarto que está marcado para ele. E por 

falar no compadre, menina: se te casasses com o sobrinho.. Emília - Havia de ser muito 

infeliz. Francisca - Pelo contrário: havias de ser muito feliz. O compadre é homem 

endinheirado e o tal sobrinho vem a ficar com aquilo tudo.. Reis (Fora, do sótão) - Dona 

Francisca.. ó Dona Francisca! Francisca - Lá está teu pai a chamar-me de Dona Francisca. 

Olhem que é forte teima! Pois não respondo não! Reis (Fora) - Dona Francisca.. 

Francisca - Grita para aí. Reis (No mesmo) - Dona Francisca.. Francisca (A Emília) - Vê 

se ajudas a Maximiniana a passar aquele doce de araçá para as compoteiras. Reis (No 

mesmo.) - Dona Francisca.. Francisca - Grita! Reis (No mesmo) - Dona Chiquinha! ó 

Dona Chiquinha! Francisca - Ah! isso é outro cantar.. (Muito terna) O que é, seu Reis, o 

que é?” 
 

BERMUDES - Está mesmo que parece talhadinha para o rapaz! Que bonito casal! Estou 

certo que, em se vendo, ambos os dois hão de ficar de beiço caído...  

REIS (Senta-se ao lado de Bermudes.) - Eu também estou certo disso. (Um pouco 

embaraçado.) Mas olhe, compadre, eu toquei nisso à pequena...  

BERMUDES - Ah! Tocou?  

REIS - Toquei, sim, compadre, toquei...  

BERMUDES - Então, toque...(Apresenta a mão a Reis que a aperta.) A pequena (já se 

sabe!) pulou de contente; não pulou, não?  

REIS - Pelo contrário, compadre; torceu o focinho...  
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No contexto acima, os dois interlocutores, Bermudes e Reis, estão falando sobre o 

casamento arranjado entre os seus dois filhos. Bermudes acredita que o casal prometido vai se 

gostar quando os dois se encontrarem pela primeira vez. Reis, então, fica embaraçado com o 

comentário, pois já sabe que a reação da menina não será a que Bermudes espera. Assim, Reis 

diz que já tocou no assunto com a filha, e Bermudes, a partir do modo como Reis comentou 

que havia falado com a filha, denega a sua própria pressuposição, a de que a menina gostou da 

notícia do casamento, ao dizer “A pequena (já se sabe!) pulou de contente; não pulou não”. 

Portanto, esta estrutura [NãoVNão] é uma negação pressuposicional, uma vez que denega a 

crença anterior de Bermudes.  

 “O pulo de alegria da pequena” é uma informação dada anteriormente no contexto 

discursivo. 

 

 

(16) Peça: Uma véspera de Reis, Artur Azevedo (1873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima, Bermudes pega um álbum de fotografias e o examina. Ele se 

atenta a uma das fotos, que tem a família de Reis, e começa a fazer comentários. Então, ao 

fazer o comentário sobre a esposa de Reis, diz que “A comadre é que não está muito 

parecida, não”. O que pode ser verificado é que Bermudes pressupunha que os membros da 

família de Reis estariam, na foto, parecidos com o que são hoje. Assim, a sentença 

[NãoVNão] enunciada por ele denega a própria pressuposição sobre a aparência da foto ser 

semelhante à atual. A sentença “A comadre é que não está muito parecida, não.” é, portanto, 

uma negação pressuposicional, uma vez que denega a crença do próprio Bermudes sobre a 

aparência da esposa de Reis.  

(Bermudes senta-se junto à mesa: pega num álbum, deita os óculos e começa a folheá-lo. 

Alberto sai do esconderijo.)  

BERMUDES (Examina as fotografias.) - Este é Sua majestade... É um imperador bem 

bonito! Está acabado... Pois olhem que é mais moço do que eu... (Folheia.) Aqui estão o 

compadre, a comadre, a Milu e o meu afilhado... Está muito bom este grupo... A comadre é 

que não está muito parecida, não. O Antonico, está um homem! Deus queira que faça 

alguma coisa lá pela tal escola lipotécnica...  

ALBERTO (Aproxima-se pé ante pé de Bermudes, tapa-lhe os olhos e disfarça a voz.) - 

Quem sou eu?  
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O fato de a aparência atual da comadre ser semelhante à da foto é uma informação 

nova no discurso, tendo em vista que não é elemento dado anteriormente pelo interlocutor 

Bermudes. 

 

 

(17) Peça: Uma véspera de Reis, Artur Azevedo (1873) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima, Bermudes apresenta o seu sobrinho Alberto ao seu amigo Reis. 

Bermudes, então, pede aos outros dois interlocutores que desçam para o sótão, pois ele quer 

conversar com o sobrinho sobre seus estudos na outra cidade, quer contar coisas que o 

fizeram perder o sossego e, também, quer mostrá-lo uma ferida que tem.  

Portanto, sobre a ferida, pressupõe-se que Bermudes a mostrará a Alberto.  Logo em 

seguida, Bermudes denega a sua própria afirmação anterior, a de que mostrará a ferida, 

utilizando a sentença [NãoVNão] “...mas não te mostro, não.” e ainda justifica a sua 

REIS (Traz um cachimbo aceso e um cálice de aguardente que oferece a Bermudes.) - 

Aqui tem, compadre, o cachimbo e um golinho de aguardente para refrescar. 

(Cumprimenta Alberto.)  

BERMUDES (Fumando.) - Meu sobrinho, de quem tantas vezes falamos.  

REIS - Ah! Sim?... Como está, senhor doutor? Sinto que nunca nos viesse ver...  

BERMUDES - Quem teve a culpa foi esse seu criado. Não lho apresentei, porque disse 

lá comigo: Quanto menos conhecimento tiver, mais depressa andará em seus estudos... 

REIS (Amável.) - E como soube que estava aqui o senhor seu tio, doutor?  

BERMUDES - Seguiu-nos...  

REIS - Oh! e por que não falou logo?...  

ALBERTO - É que a princípio duvidei que fosse meu tio; mas depois que vi entrarem 

as malas...  

REIS - Então foi pelas malas que o conheceu?  

BERMUDES - É que elas trazem o meu nome...  

REIS - Ahn...  

ALBERTO (À parte.) - Feliz acaso...  

BERMUDES - Compadre, vamos para o tal sótão... Quero conversar com este rapaz 

sobre seus estudos, sua vida na cidade. (A Alberto.) Quero dizer-te também o que me 

fez sair do meu sossego...  

ALBERTO (À parte.) - Bis.  

BERMUDES - E mostrar-te uma ferida que tenho... mas não te mostro, não. Tu já 

tens tempo de sobra para saber...  

ALBERTO (Com importância.) - Ora!  

BERMUDES - Talvez seja alguma... Boêmia, hein?...  

ALBERTO - Que disparate, meu tio!  
REIS - Vamos, compadre. Passemos pelo corredor! (Saem pelo fundo.) 
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denegação ao afirmar que o sobrinho já deveria saber do que se tratava. Desse modo, esta 

estrutura [NãoVNão] é  uma negação pressuposicional. 

O fato de Bermudes mostrar a ferida a Alberto é informação dada anteriormente no 

contexto discursivo. 

  

(18) Peça: Nova viagem à lua, Artur Azevedo (1877) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima, os personagens Arruda, Barão, Machadinho, Luís, Augusto e Silva 

se encontram com Rosinha e Joaninha, que os apresentam as suas Moças, que vieram da 

Arruda, Barão, Machadinho, Luís, Augusto, Silva, Rosinha, Joaninha e Moças 

(Os rapazes sobem ao fundo e as moças descem, saltando alegremente.) 

Coro de Moças 

Olá! com sua licença 

vamos entrando pra cá 

pois do sol a calma intensa 

ai! Jesus! de fogo está! 

Rosinha (A LUÍS) — As mais gentis moças de Ubá vem lhe fazer uma visita. 

As Moças — As mais gentis moças de Ubá vem lhe fazer uma visita. 

I 

Rosinha 

Com custo estou que nos dirá 

qual é de nós a mais bonita 

e qual de nós mais chique está. 

Ah! 

Nós hoje, às mil maravilhas, 

vamos decerto passar! 

Valsas, polcas e quadrilhas 

vamos dançar! 

Brincar! 

Folgar 

As Moças 

Nós hoje, às mil maravilhas, 

vamos decerto passar! 

Valsas, polcas e quadrilhas 

vamos dançar! 

Brincar! 

Folgar! 

II 

Joaninha — Senhores meus, hão de convir que estamos já civilizadas! 

As Moças — Senhores meus, hão de convir que estamos já civilizadas! 

 

Joaninha 

Pois também sabemos rir! 

Não somos, não, desajeitadas! 

Sabemos já nos divertir! 
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cidade de Ubá. Durante a apresentação das Moças de Ubá, elas dizem que sabem dançar e que 

já estão civilizadas. Desse modo, ao dizer que já estão civilizadas, pressupõe-se que não eram 

civilizadas em Ubá. Logo em seguida, a sentença [NãoVNão] “Não somos, não, 

desajeitadas!” é dita pelas próprias Moças de Ubá para denegar a pressuposição de que não 

são civilizadas e, também, desajeitadas. Portanto, a [NãoVNão] proferida pelas moças é uma 

negação pressuposicional.  

O fato de “as Moças de Ubá serem desajeitadas” é novo no discurso, uma vez que não 

foi informação dada por elas anteriormente. 

 

(19) Peça: Os Noivos, Artur Azevedo (1880) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto do trecho acima, tem-se, inicialmente, uma plateia se organizando para 

assistir à apresentação de dança dos escravos que está para começar.  Em seguida, a 

apresentação se inicia com os escravos cantando e dançando jongo. A partir da fala “Olhar 

para ele/ela”, pressupõe-se que quem diz isso olhará para ele/ela. No entanto, esta 

pressuposição é denegada pela fala seguinte, qual seja, “Não ouso não!”. Nesse sentido, a 

[NãoVNão] é uma negação pressuposicional, pois denega a ideia de que eles estariam 

olhando para ele/ ela antes da situação desagradável.  

O fato de “ousar olhar para ele/ela” é uma informação nova, visto que não foi dito 

anteriormente na canção que eles ousariam olhar. 

 

 

 

 

 

 

“(...) apresento-te.. Ah! aí vêm os negros! Ficam as apresentações para depois! Comece o 

jongo! Final (Todos) - O jongo! O jongo! O Tenente-Coronel (A Frederico) - Senta-te ali. (A 

Passos Pereira) - O senhor aqui. (À Francelina) - Fique aqui com Leonor. (À Dona Maria) - 

A senhora aqui ao pé de mi. (Grupo. estão Todos sentados nos lugares indicados pelo 

Tenente-Coronel) Leonor, O Doutor, Francelina, Frederico. (À parte) - Que amargo instante! 

Que situação! Olhar para ele/ela Não ouso não! (Entrada ruidosa do Coro de escravos e 

escravas que, depois de mesuras aos primeiros compassos do jongo, entoam-no dançando 

durante o canto) Jongo Trabaia, negro, trabaia Na roça do teu sinhô (Com um movimento de 

braços e ombros) Um.. um.. um.. Passarinho já não canta; O só não tarda a se pô! Um.. um.. 

um.. um.. Dá-lhe de enxada, Panha café; De teu trabaio Não reda pé! Trabaiadô Trabaia, 

negro Pro teu sinhô (...)” 
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(20) Obra: O Mulato, Aluísio Azevedo (1881)  

 

 

 

 

 

 

 

 

No trecho acima, a sentença “Não sei não senhor, porque vim me embora..” é uma 

negação pressuposicional, pois denega a pressuposição evidenciada anteriormente: a de que 

um dos interlocutores acredita que o outro, o destinatário do enunciado,  sabia que a filha do 

comendador Rodrigues Aguiar tivesse fugido com um vadio, chamado Teobaldo, e que por 

este tivesse sido desposada. O interlocutor, que faz a denegação da pressuposição através da 

estrutura [NãoVNão], não quer falar tudo o que viu para não magoar Branca, a suposta 

desposada, e diz que, apesar de ter presenciado alguns fatos, não sabe o que teria sucedido 

com ela, porque teria ido embora. 

O fato de o interlocutor saber o que teria sucedido é informação dada anteriormente 

no discurso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“para uma banda e para outra, assim como coisa que caçassem alguém; eu me escondi na 

rua, atrás de uma árvore; eles desceram à chácara, deram com o portão aberto e, pelo jeito, 

toparam um lenço ou coisa que o valha, porque tudo ficou assanhado! - E depois? - Depois 

vieram á rua, não me bisparam e, tudo seguiu outra vez para riba, e aí foi um berreiro de 

todos os diabos, que nem se tivesse morrido alguém. - Mas que teria sucedido, não sabes? 

- Não sei não senhor, porque vim me embora.. Embalde procurou Teobaldo para 

esconder de Branca o que acabava de ouvir: foi preciso dizer-lhe tudo, e ela desde então 

pôs-se a chorar, dominada por terríveis apreensões. Daí a algumas horas boquejava-se em 

toda a cidade que a filha do comendador Rodrigues de Aguiar fugira de casa com um 

vadio de marca maior chamado Teobaldo, o qual a desposara clandestinamente às cinco e 

meia da madrugada na igreja de Santana; e que o pai da moça, assim que deu por falta 

desta (...)” 
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(21) Peça: O Coruja, Aluísio Azevedo (1887) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trecho acima, o mestre-escola pede para um dos alunos, o Fabrício, ler o discurso 

para o prefeito. Tal pedido é feito pelo mestre-escola, pois este pressupõe que o aluno já 

soubesse ler naquela idade. No entanto, esta pressuposição é denegada pelo aluno Fabrício, ao 

negar o pedido do mestre e dizer que não sabe ler. Portanto, a sentença “Eu não sei, não 

senhô!” é uma negação pressuposicional.  

A “leitura do discurso” é informação dada no contexto discursivo. 

 

 

 

 

 

O MESTRE-ESCOLA — Este belo município  

É-me muito devedô:  

Dos progresso das ciência  

Sempre na vanguarda tou  

Por isso da Rosa o Hábito  

Em breve recebê vou!  

CORO — Ai! ai!  

O MESTRE-ESCOLA — Quando eu tivé a tetéia.  

Hei de dá um bom jantá;  

Os juiz e seu vigário  

Convidadinho será  

E, durante um mês da pândiga  

Tudo aqui ondem falá!  

CORO — Ah! ah!  

E, durante um mês da pândiga  

Tudo aqui ondem falá  

O MESTRE-ESCOLA - Vamo! vamo fazê mais um ensaio do descurso! Salustriano, diga 

lá.  

SALUSTIANO (Aproximando-se e declamando.)- Senhô Tenente-croné, se bem que 

sejamos...  

O MESTRE-ESCOLA (Emendando.) - Que séjamo, Salustriano, que séjamo! Prencipia 

outra vez do prencípio.  

SALUSTIANO - Senhô Tenente-croné, se bem que sejamos...  

O MESTRE-ESCOLA - Ah! É assim? (Tira uma férula da algibeira e dá duas 

palmatoadas em Salustiano.) Dá cá o descurso! Leia você, Fabrício...  

FABRÍCIO - Eu não sei, não senhô! (Desata a chorar. O Mestre-Escola procura outro 

com os olhos.)  

OS MENINOS (Chorando.) - Nem eu, não senhô!  
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(22) Obra: Dona Guidinha do Poço, Manoel de Oliveira Paiva (1892) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto evidenciado acima, a esposa de Toinho acha que ele deve ir à fazenda 

pedir ao dono das terras que fiquem por lá enquanto não chove. Assim, a esposa de Toinho 

pressupõe que ele vai à fazenda fazer o pedido. Toinho, por sua vez, denega esta 

pressuposição ao dizer que não vai. Portanto, a sentença “Tu não vai mesmo, não, Toinho?” é 

uma negação pressuposicional, pois denega a crença da esposa, que achava que Toinho 

deveria fazer o pedido ao dono da terra.   

Na sequência, a outra sentença proferida por Toinho [NãoVNão] “Com meus pés não 

vou não, mulher.” denega novamente a pressuposição da sua esposa, a de que vai à fazenda, 

ao dizer que, com seus pés, não vai à fazenda fazer tal pedido. Portanto, esta negação também 

é pressuposicional. 

  Estas duas sentenças [NãoVNão] negam informação dada anteriormente no contexto 

discursivo. 

 

(23) Obra: Dona Guidinha de Poço, Manoel de Oliveira Paiva (1892) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“- Ah! Cabra cobarde, ruim, miserável! Não sei para que aquilo veste ceroula! O 

portador foi o Silveira, que viera decretado à vila após o Lulu, para assuntar, mandado 

pela ama. E, vendo o furor desta contra o outro: - Cumade, disse, estou cage li dizendo 

qui discanse seu coração, que seu caba véio dá conta do recado.. A Guida, com um 

assomo infantil: - Se você for capaz, cumpadre, escolha uma das fazendas para si, a que 

quiser. - Eu mesmo não vou não, cumade, que já tou munto mole pra estas cavalarias, 

mas porém tenho um discipo.. - Quem será? - Quem? O Naiú! A Cumade não sabe quem 

está ali naquele molecão! Aquilo pra um Cabelera só falta principiar.. E ficou 

combinado. VII As avoantes continuavam na sua vida de sociedade, passando em ondas 

e ondas pela manhã e de tarde. Fazia um calor vermelho. Os periquitos, ao amanhecer, 

buscavam o verde persistente do rio, e no dia inteiro eram como.” 
 

É mesmo, minha gente! E nem me conheceu! - Pois ele havera de lhe reconhecer assim 

como nós estamos? Vai lá, Toinho, pode ser que até ele nos deixe ficá aqui nas terras 

dele, inquanto não chove. - Eu, não, mulher. Não vou me apresentá aos homes assim 

nesta miséria desgraçada. - Que é isso? E como nos havemos de arranjá? - Assim 

nofragado não me apresento a conhecido, só não sabendo quem é. - Tu não vai mesmo, 

não, Toinho? - Com meus pés não vou não, mulher. Fez lua nessa noite. Carolina, que 

era o nome da retirante, subiu ao alto por junto ao cercado, atravessou o vasto pátio da 

fazenda, e foi-se chegando para a habitação dos donos. O Quinquim mandara armar rede 

no alpendre, e aí estava deitado, silencioso, pitando fumo a olhar para o campo 

suavemente iluminado. Carolina deu-lhe boa-noite, e ficou calada. Depois de um pedaço: 

- Vosmicê não é o Seu Damião?  
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No contexto acima, Guida diz ao seu compadre que, se for capaz, escolha uma das 

fazendas, a que ele quiser. Portanto, Guida pressupõe que seu compadre escolherá uma das 

fazendas para ele. Em seguida, o compadre denega esta pressuposição de Guida, a de que 

escolherá uma das fazendas, utilizando a sentença [NãoVNão] “Eu mesmo não vou não, 

cumade” para dizer que não vai escolher, pois não tem condições físicas para executar tal 

ação. Desse modo, a sentença [NãoVNão] “Eu mesmo não vou não, cumade [...]” é uma 

negação pressuposicional. 

Esta sentença, a [NãoVNão], nega informação dada anteriormente no discurso. 

 

 

 (24) Obra: A conquista, Coelho Neto (1899) 

 

 
 

 

 

 

 

 

No trecho acima, Anselmo pede a João de Deus que procure uma casa para alugar. 

Então, após procurar o imóvel, João de Deus diz o valor do aluguel e, logo em seguida, 

Anselmo pergunta sobre as condições do aluguel.  Portanto, Anselmo pressupõe que o dono 

do imóvel impôs condições para a locação. João de Deus utiliza a [NãoVNão] “Não tem não, 

senhor.” para denegar a pressuposição de Anselmo, a de que havia condições para alugar. 

Na sequência, Anselmo pergunta se era necessário fazer o pagamento do aluguel com 

dinheiro adiantado ou se precisava de carta de fiança. Desse modo, Anselmo pressupõe que, 

para alugar o imóvel, seria necessário efetuar o pagamento adiantado ou apresentar uma carta 

de fiança. João de Deus, então, denega a pressuposição de Anselmo, a de que seria necessário 

uma das formas para fazer o aluguel, utilizando a sentença “Não perguntei não, senhor.” para 

dizer que não perguntou ao proprietário do imóvel sobre tal condição. Portanto, as duas 

sentenças [NãoVNão] evidenciadas no trecho acima são negações pressuposicionais. 

 Estas duas sentenças [NãoVNão] negam informações dadas anteriormente no contexto 

discursivo. 

 

“Conheço-o.. Acendeu um cigarro e, só então, deu pela demora de João de Deus. E João de 

Deus que não vem! Da sombra partiu, muito lenta, a voz enfraquecida do negro. - Estou 

aqui. - O rapaz, andas misterioso. Então? - O homem aluga por oitenta mil réis a sala da 

frente e um quarto grande. - E as condições? O negro baixou os olhos e balbuciou: - Não 

tem, não, senhor. - Dinheiro adiantado ou carta de fiança? - Não perguntei não, senhor. - 

Pois sim. Anselmo, que não tirava os olhos do negro, vendo que ele palpava a testa e 

apertava-a, perguntou: - Estás sentindo alguma coisa, João? - Eu? Vou amanhã para a Santa 

Casa, resmungou, retirando-se lentamente, com a mão à fronte. - Que diabo terá João de 

Deus? - Ora! Que há de ser? IX Na manhã seguinte, fresca e luminosa manhã, depois do 

banho, o último sob o jorro copioso da calha.  
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(25) Obra: A conquista, Coelho Neto (1899) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contexto acima, o interlocutor descreve o que está vendo no sertão. Na sequência, 

canta uma canção e nela diz, primeiramente, que vai embora. Desse modo, pressupõe-se que 

ele vai embora do lugar que está. Em seguida, ele denega esta pressuposição, a de que vai 

embora dali, ao dizer “É mentira, não vou não..”. Portanto, esta sentença [NãoVNão] é uma 

negação pressuposicional. Ainda, de acordo com a cantiga, tal fato não pode ocorrer, uma vez 

que, se este for embora, terá que deixar o seu coração.   

Esta sentença [NãoVNão] nega uma informação dada no anteriormente no contexto 

discursivo.  

 

 

“(...) entrebatiam-se e homens atiravam os cavalos à calçada ou passavam por entre os 

mansos animais, bradando, como nos campos: " Ehôo.. toca! Junta.. êeh " E a manada seguia 

e perdeu-se na poeira dourada de onde apenas vinham os gritos dos guieiros. - É o bife. - 

Para onde vai isso? - Para Niterói, creio eu. Um bêbado resmungava cambaleando, às 

guinadas. Ouviram tinidos de campainhas e uma tropa de burros desfilou, sacolejando 

seirões, a caminho do mercado. - Vou-me embora.. Vou-me embora! É mentira, não vou 

não.. Se eu vou m' embora, faceira, Deixo aqui meu coração. Cantava languidamente o 

tropeiro escarranchado na bestinha viajeira, puxando a récua. - Pleno sertão. - É verdade.  


