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Resultado do trabalho de mestrado em estudos da linguagem pela 

UFMT, desenvolvido no âmbito do projeto "Para a História do Português 

Brasileiro – Mato Grosso" (PHPB-MT), nossa proposta tem como objetivo 

principal estudar o processo de mudança linguística das construções com 

o verbo "visar". Para tanto, fundamenta-se em estudos sobre gramaticali-

zação, na perspectiva da linguística funcional, conforme Bybee (2010), 

Hopper (1991), Hopper & Taugott (1993) e Traugott & Heine (1991), en-

tre outros. Enquanto teoria e processo, gramaticalização é entendida como 

mecanismo produtivo de reinterpretação de material linguístico disponível 
no repertório da língua, de acordo com uma perspectiva que focalize itens 

em construções mais gramaticais, que surgem a partir da extensão do uso 

de itens lexicais, ou menos gramaticais, em um processo de mudança di-

retamente ligado ao ato comunicativo. O estudo se divide em dois momen-

tos distintos: (I) de natureza bibliográfica, no qual se busca uma funda-

mentação sobre gramaticalização, partindo da abordagem teórica de sua 

concepção até a de seus mecanismos fundamentais; (II) de natureza empí-

rica, no qual foi mapeada a trajetória de gramaticalização das construções 

com o verbo "visar", por meio de uma descrição analítica do comporta-

mento sintático, semântico e pragmático do item "visar", à luz dos pressu-

postos da gramaticalização. As ocorrências com o objeto dessa pesquisa 

foram levantadas e analisadas a partir de uma amostra pancrônica, extraí-
das de jornais escritos e publicados no estado de Mato Grosso, nos séculos 

XIX, XX e XXI, para captar a variação e comprovar a mudança histórica 

do fenômeno em estudo. Constatou-se que "visar" está num processo de 

gramaticalização, em que o uso mais concreto, como verbo pleno, signifi-

cando "olhar", e adquire um uso mais abstrato, na composição de perífrase 

(visar + infinitivo) com marcação de volição. 
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