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ABSTRA CT: This paper compares the historical development of the verbs parecer ( to 
seem), achar ( to think) and crer ( to believe) in Portuguese. Under the 
grammaticalization perspective, this study confirms regularities in semantic and 
categorial changes   of  the propositional attitude verbs.  
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0. Introdu ção 

Sob u ma p erspectiva diacrônica, analiso, neste artigo, os efeitos d a freqüên cia 
dos verbos de atitude proposicional parecer, achar e crer em textos de gêneros 
discursivos variados produzidos entre os século XIII e XX e organizados por Tarallo 
(1991). Considerando cont extos de usos particulares e de alta freqüên cia, mostro qu e a 
exp ressão de 1a. pessoa e de tempo pres ente, marcas de subjetividade, correlacionam-se 
fortemente co m as mudan ças semântica e categorial que esses verbos exp eri mentam, 
por mim interpretadas co mo casos de gramaticalização (GR, daqui em di ante), aqui 
representados pela passagem d a categoria dos  verbos plenos, empregos originais, para a 
categori a dos satélites adverbiais atitudinais (cf. Hopper e Traugott, 1993), empregos 
mais t ardiamente reconhecidos no português .  
 
1. Subsídios teóricos 

Subjetivização é aqui entendida como u m pro cesso semasiológico por meio do 
qual os usuários da língua, no curso do tempo , desenvolvem signi ficados novos para 
formas já existentes, que passam a codi ficar perspectivas e atitudes, que são baseadas 
nas caract erísticas do evento co municativo, e n ão nas características d e u ma situação 
referent e ao “mundo real”. É, assim, um mecanis mo bastante permissivo para a 
mudança s emântica, que se implementa por metaforização ou metoni mi zação. O termo 
subjetividade, nessa abord agem, refere-se aos mecanis mos  que as línguas naturais 
colocam à disposição do agente locucion ário para a express ão de si mesmo e d e suas 
atitudes e crenças (cf. Traugott e Dasher, 2001 ). Na identi ficação dess e pro cesso, 
assu mem especi al relevância os meios lingüísticos que permit em a expressão da 
modalidad e epistêmi ca (ME, daqui em diante) e da evid encialidade (EV, daqui em 
diante), categorias que, em rel ação a um conteúdo proposicional , revelam, 
respectivamente, o grau  de co mpro meti mento do  fal ante e algo sobre a fonte do s aber 
em que tal  conteúdo s e sustenta (H engeveld , 1988). Impo rtante n a mudan ça semântica 
que propicia a subjetivização é a apuração d a freqü ência das  formas que a facultam.  

Dois métodos de apurar a freqü ência são relevantes nos estudos lingüísticos: 
u m que conduz à freqüência token e  outro  à freqüência typ e. Token  ou freqüência 
textual é o número de ocorrências de u ma unidad e, geral mente u ma palavra ou 
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morfema, independ entemente do significado que ela v eicula.  A freqüên cia typ e refere-
se à freqüência de u m padrão p articular do dicionário  (Bybee, inédito).  

U ma das mais notáveis características de itens gramaticais é sua alta freqüên cia 
textual em relação à freqüên cia de formas lexicais. U ma vez qu e, em processos de G R, 
itens gramaticais originam-s e de itens lexicais, o crescimento da freqüência de uso de 
u ma forma é resultado de u m aumento do nú mero de tipos de contextos em que ela é 
emp regad a. Co mo adverte Byb ee (in édito), a alta freqü ência n ão é u m resultado da G R, 
mas apenas u m indício para a sua identifi cação. Discutindo as conseqüências de 
aspectos da ritualização, Bybee argument a que a repetição freqü ente de uma forma 
desempenha u m i mportante pap el nas seguintes mud anças  identi ficadas co m a GR: (i)  
enfraqueci mento de forças semânticas pela habitualidade, que faz que um organismo deixe de 
responder, com a mes ma eficácia, a um estímulo repetido; (ii) mudanças fonológicas de 
redução e de fusão de formas; (iii) maior autonomia da forma, que propicia a neutralização de 
componentes individuais (tais como flexões, estrutura argumental etc) presentes em outros 
usos menos gramaticalizados; (iv) extensão de uso da forma para novos contextos com novas 
associações pragmáticas; (v) preservação de marcas morfológicas da forma original. 

U ma propried ade muito notad a de construçõ es gramati calizad as é o seu 
aumento em freqü ência typ e. Como conseqüência, a freqüên cia token também cresce.  
Tão i mpo rtante qu anto o cresci mento em freqüência type , é a alta freqüência token das 
formas, u ma d as caus as de mudanças na sua fo rma e d e div ersidade de suas  funçõ es.  

Feita essa b reve incu rsão teórica, para alcançar os objetivos d este artigo, 
considero a freqüên cia de uso de parecer, a char e crer ao longo dos séculos XIII a XX, 
como um dos parâmetros responsáv eis pelas suas  mud anças de estatuto categorial e de 
significados cada vez mais assentados n as atitudes subjetivas do usuário. Para a 
determinação da freqü ência typ e das fo rmas investigadas , valho-me t anto de critérios 
semânticos quanto de critérios sintáticos, estes para considerar em que medida a 
construção  em que o verbo o corre contribui para a sua caracterização global .  
 
2. Resultados e análises 
 

Nas ocorrências dadas abaixo, estão representadas, de forma resumida, as principais 
alterações semântico-sintáticas ocorridas com as formas parecer, achar e crer. No parêntese 
que segue cada ocorrência, encontram-se a indicação do período de uso da forma e os dados da 
obra de referência (cf. Tarallo, 1991).   

 
(1) valores sintático-semânticos de parecer 
a. v. pleno (apresentativo) 
aque-vos um demo vem, que lhe pareceu em semelhança de um ho mem (séc.13-
18,DG,p.50)  
b.  v. encaixador de proposição (epistêmico de probabilidade/evidencial)  
ora parece que meu filho serviu maau senhor. (séc.13-20,DG,p.57) 
c.  v. pleno comparativo (aspectos físicos) 
aviam antre sy grandes praças que parecia o aposento da hoste, feira, ou mercado de 
cousas para vender. (séc.15-20,BM, p.129) 
d.  v. suporte  de predicação (apreciação) 
E quanto mais lia, tanto ele me parecia melhor. (séc.15-20,CP, p.215) 
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e. v. em expressão (epistêmico/evidencial) 
Segundo o que a nos parece, grande ajudoiro fezemos. (séc.15-20,LO,p. 7) 
f .  Satélite atitudinal (epistêmico/evidencial) 
Vindo tão embebidos de suas danças, tendo parece alguma notícia do que se passava. 
(séc.16-20,CJ, p.440) 
  
(2) valores sintático-semânticos de achar 
a. v. pleno (encontrar) 
Mas u (=onde) vos achou ele? (séc.13-20,DG,p.68)  
b. v. encaixador de proposição (percepção/evidencial) 
Em Domas achamos  que Santa Maria fez gran demonstrança (séc.13-18,SM,p.28) 
c. v. encaixador de predicação (apreciação) 
Manifestou-se, ca (=pois) diz que s’achou pecador muit’ (séc.13-20,CE,p.231) 
d. v. auxiliar  perifrástico (decidir, resolver) 
Então achou  em seu conselho de lhe dar Italya (séc.14,CG,p.56)  
e. Construção encaixadora de proposição (epistêmico) 
Acho [este lugar] não estar na última perfeição (séc.18-20,GR,p.8)  
f . satélite atitudinal (epistêmico)  
Apenas eu e o Couto achamos a não inclusão do pneumatorax “escandalosa”, como 
você fala. Indispensável, achamos (séc.19-20,MA, p.340)  
  
(3) valores sintático-semânticos de crer 
a. v. pleno (crença em alguém)  
Seu padre non nos crerá, antes dirá que a matamos (séc.13-20, DG, p. 75)  
b. v. pleno encaixador de proposição (crença em algo)  
Todo christão crea firmemente que huu soo é uerdadeyro Deus (séc.13-20,FR,p. 127) 
c. construção encaixadora de proposição (epistêmico) 
Creo que esto fezerom por que aqueles lugares erom em tal comarca (séc.15-
20,LO,p.26) 
d. satélite atitudinal (epistêmico) 
Por mais solenidade que ouvesse, tudo creo terião por pouco (séc.16-20,CJ,p.448) 
 
As alterações qualitativas apontadas aci ma são mais bem esclarecidas pela suas 

freqü ências token e typ e (em números absolutos) mostrad as na tabela 1 a seguir. Do 
período de emerg ência à perpetuação na língua, é possível propor que os diferentes usos 
de cada u ma das formas se desenvolv em dos respectivos verbos plenos, tipo mais 
freqü ente nos períodos iniciais. As duas formas mais recorrentes , parecer e achar, 
apres entam u m au mento crescente de freqüên cia token at é o século XVIII, momento em 
que mais freqüentemente passam a compartilhar suas funções co m crer . Das três formas 
investigadas, a char é a mais resistente à mud ança, quando  se veri fica sua p ersistência 
como verbo pleno original, em todos os séculos. Entretanto, as três se apro xi mam no 
quadro evolutivo, à medida que, muito cedo, permitem encaixamento de conteúdos 
proposicionais, assinalando , ainda de modo não muito explícito, as atitudes subjetivas 
do usuário. 
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Períodos  (século)
Tipos sintático/semânticos 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX Total 

v. pleno (apresentativo) 5 1 4 2 4 2 0 0 18 
v.  encaixador de proposição (ME/EV) 1 3 17 32 15 29 14 19 130 
v. pleno comparativo (aspectos físicos) 0 0 1 9 3 3 5 4 25 
v. suporte  de predicação (apreciação) 0 0 9 16 13 46 15 18 117 
v. em expressão (ME/EV) 0 0 3 1 6 3 3 0 16 

PA
R

EC
ER

(ty
pe

s) 

Satélite atitudinal (ME/EV) 0 0 0 2 2 3 0 3 10 
TO TAL (tokens) 6 4 34 62 43 86 37 44 316 

v. pleno (encontrar) 27 26 23 42 40 83 20 9 270 
v. encaixador de proposição 
(percepção/EV) 4 0 3 4 2 1 0 0 14 

v. encaixador de predicação 
(apreciação) 

1 0 3 3 3 7 9 23 49 

Auxiliar perifrástico (decidir, resolver) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Const.encaixadora de proposição (ME) 0 0 0 0 0 2 1 16 19 AC

HA
R

 (t
yp

es
) 

Satélite atitudinal (ME) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
TOTAL(tokens) 32 27 29 49 45 93 30 49 354 

v. pleno (crença em alguém) 1 5 0 0 0 0 3 0 9 
v. pleno encaixador de proposição 
(crença em algo) 3 7 0 0 0 0 5 0 15 

Const.encaixadora de proposição (ME) 0 0 3 10 2 11 18 16 60 

CR
ER

 (t
yp

es
) 

Satélite atitudinal (ME) 0 0 0 2 0 1 5 4 12 
TO TAL (tokens) 4 12 3 12 2 12 31 20 96 

Tab. 1: Freqüência token  e type na evolução diacrônica de parecer, achar e crer 

Como predicados que epistemicamente pro movem o des co mp rometimento do 
falante em rel ação ao conteúdo proposicion al neles encaixado, par ecer é pioneiro (sec. 
XIII), seguido de crer (séc. XV), função qu e achar experimentará so mente no século 
XVIII.  A  co mpleta alteração  categorial , de predicador a satélite, emerge no mes mo 
período para par ecer  e cr er (s éculo XVI), e só mais  tardiamente, no século XX, p ara 
achar. Impo rta en fatizar que, na co existência d e di ferentes types, é reconhecido u m 
estatuto mais gramatical (s atélites atitudinais) em rel ação às formas o riginais (verbos 
plenos), resultado  de mudanças possíveis de serem id enti ficad as co m a G R.  
 Como mostram os trabalhos Traugott (1989) e Traugott e Dasher (2001), a 
perspectiva histórica é sempre o melhor recurso para se reconhecer numa língua a emergência 
de significados que tendem a se ampliar para codificar o estado de crença subjetiva do usuário.   

Com isso em mente é que apresento, então, as figuras abaixo. A fort e correlação 
com a mudança de estatuto categori al das formas em an álise dirige o entendimento de 
suas mudanças morfossintáticas. 
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Fig. 1. Evolução da expressão de forma dativa de 
'parecer' (século XIII a XX)
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Fig . 2: Evo lução da expressão de pessoa do  SN-
suje ito de 'achar'  (século  XIII a XX) 
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Fig. 3: Evolução da expressão d e pessoa do SN-
sujeito de 'crer' (século XIII a XX)
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Fig. 4 :  Expressão   de tempo morfológico de  

'parecer' (séc. XIII a XX)
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Nas figuras 1 a 3, observa-s e, co mo t endência geral, o cres ci mento das marcas 
de 1ª. Pessoa (1P), os cilante p ara parecer, até o séc. XVII, mas contínuo para a char e 
crer, a partir do séc. XIV, comport amento que l eva ao conseqüente decrés ci mo do uso 
de 3ª pessoa (3P). Não ultrapassando 20 %, os  picos  para a 2ª pesso a  (2P) (séc. XVI e 
XIX) explicam-s e pelo gênero epistolar dos textos . É do século XVII para o XVIII que a 
1P co meça a se fi xar nas construçõ es co m par ecer e achar, mais para aquela do que 
para est a, constat ação que identifica estratégias d e subjetivização pri meirament e mais 

Fig.  6:  Exp ressão    de    tem po   morfol ógic o  
de   'c rer' (séc. XIII a XX)
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F ig . 5:  Expre ssão  d e  tempo  morfol ógico   de 
'ac har' (séc.  XIII  a XX)
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com par ecer e crer do qu e co m achar. Com crer, são até mes mo mais anteriores (séc. 
XIV), justificadas pelo valor de crença inerente à forma.  Observe-s e que a ausên cia de 
marca de dativo nas construções co m parecer é a mais forte con corrente da 1P, em 
todos os séculos. No séc. XX, entretanto, a marca de pessoa tende a se neutralizar, 
prevalecendo a sua aus ência, constat ação import ante para afi rmar o caráter d e operador 
de ME/E V de par ecer sobre as d emais fo rmas, que ainda expressam a 1P.  

Sob esse mes mo pris ma, as figuras 4 a 6 rev elam o co mpo rtamento da 
exp ressão  de tempo. Nos três casos, veri fi ca-s e, t amb ém, como tendênci a geral, o 
emp rego crescente do presente, qu e se acentua e, tudo indica, lev a, no período final , à 
fi xação dessa marca para as fo rmas parecer e crer, mas n ão p ara achar , que ainda 
permite u ma distribuição ent re as formas d e pretérito e de pres ente. O s éculo XVII 
marca o declínio do tempo pretérito para achar  e  parecer, a exemplo do que tamb ém 
ocorreu com a expressão de 3P. Assi m, no pro cesso de subjetivização de achar e 
parecer , a express ão de 1P aco mpanha a expressão do tempo pres ente. Reafirma essa 
tendência o cotejo entre as figuras 3 e 6, cujas trajetórias têm um traçado muito 
semelhante p ara a 1P e o tempo presente. 
 
3. Conclusão 

Por meio da evolu ção histórica d e parecer, achar e crer mostrei que verbos de 
atitude proposicional apresent am a tendência de ter sua natureza categorial alterad a para 
emp regos co mo  satélite atitudinal. Ness a mudança semântica, pro cessos de 
subjetivização se implementam p elo recrutamento de formas que, em contextos 
especí fi cos, fornecem traços semântico e gramati cal para a codi ficação das perspectivas 
e das atitudes do falante, cuja fundament ação , o evento co muni cativo, parece explicar a 
cres cente freqüên cia do emprego da 1P e do tempo presente: o espaço egodêitico que 
projeta noçõ es de t emporalidad e e p essoa. Assi m, é possível sugerir qu e a quali ficação 
de u m conteúdo proposicional por p arte do usuário (1P), envolv endo crenças e 
julgamentos, é sempre concomitante ao  momento  presente do ato co municativo. 
 
RESUMO: Neste artigo, comparo a evolução histótica de parecer, achar e crer no 
português.  Sob a perspectiva da gramaticalização, est e estudo con firma regularidades 
na mudan ça semântica e categori al dos v erbos de atitude proposi cional.   
 
PALAVRAS-CHA VE: gramaticalização; modalidade epistência; evidencialidade. 
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