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Propõe-se um trabalho sobre aspectos da alternância entre 
perífrases com verbo suporte e predicadores pronominais simples 
cognatos ao elemento não-verbal no Português Brasileiro (exs. fazer 
a barba por barbear-se, ficar preocupado por preocupar-se, ter 
lembrança por lembrar-se). Nessa pesquisa, investigam-se os 
contextos condicionadores do uso dessas f ormas predicantes em 
textos escritos. O corpus é composto por dados coletados em 
dissertações, de temas diversos, de alunos do 3° ano do ensino 
médio. Com um enfoque sociofuncionalista que conjuga 
pressupostos da Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH, 
LABOV & HERZOG 1968, LABOV 1972 e 1994) a parâmetros de 
gramaticalização (HOPPER, 1991) e de categorização linguística 
(TAYLOR, 1995) e à concepção de formação/expressão de 
predicações e predicados complexos da Teoria da Gramática 
Funcional (DIK 1997). Com esse trabalho, pretende-se discutir o 
nível de equivalência semântica entre as duas formas alternantes em 
estudo e definir os contextos linguísticos e extralinguísticos que 
favorecem o uso da perífrase verbo-nominal ou do predicador 
simples. Pretende-se, ainda, tratar das motivações pragmático-
discursivas para a utilização dessas formas verbais na configuração 
de textos. DIK, Simon. (1997). Theory of functional grammar. Ed. 
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