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Texto do resumo. 

Este projeto é parte do esforço empreendido pelos pesquisadores da FrameNet Brasil (FN-Br) na 
implementação de um Constructicon do Português do Brasil. O Constructicon pode ser 
entendido como um repertório de construções do Português, sustentado por evidências de corpus 
e integrado à base de descrição lexical da FN-Br. Os dois pilares de fundamentação teórica da 
proposta são a Semântica de Frames (FILLMORE, 1982) e a Gramática das Construções 
(GOLDBERG, 1995). Esse banco de dados construcional terá como produto principal um recurso 
lexical accessível online,  fundado  na  Semântica  de  Frames  e  na  análise  de sentenças  
extraídas  de  corpora  diversos.  O trabalho deste grupo de pesquisa especificamente iniciou-se 
com a proposta de descrição e análise da Construção Binominal de Quantificação Indefinida 
(CBQI), que pode ser ilustrada por instanciações do tipo: uma enxurrada de críticas, um mar de 
problemas, uma floresta de pincéis, uma enchente de mentiras, uma galáxia de gênios, um 
pingo de atenção, uma gota de paciência. Assumindo a noção de que uma Construção é um 
pareamento forma-sentido, a CBQI pode ser entendida como o resultado da associação entre a 
estrutura N1-de-N2 e o frame de Quantidade Indefinida. Neste esquema, N1 representa o 
Quantificador da construção, enquanto N2, a Entidade quantificada. Tal construção é motivada 
cognitivamente por domínios elementares da experiência, como os esquemas imagéticos, que 
envolvem a conceptualização da quantificação indefinida. O sucesso na descrição da CBQI e de 
sua anotação no Constructicon (TAVARES, 2014) motivaram a ampliação do escopo da pesquisa. 
Atualmente, o grupo trabalha na investigação da rede de Construções com padrão sintático N1-
de-N2, procurando preencher uma lacuna no que tange ao estudo dessas Construções 
Binominais no Português. Verificou-se, até o momento, que o padrão investigado se associa, por 
exemplo, às noções de especificação (a blusa de algodão), quantificação (uma enxurrada de 
problemas), posse (o carro de João), identificação (um tipo de veículo) e avaliação (uma 
beleza de criança). 
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