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RESUMO 

 
 
 
 

A tese apresenta os itens adverbiais simples e locucionais de conteúdo semântico espacial 

e temporal recolhidos exaustivamente de nove textos portugueses do século XVI, com o 

principal objetivo de contribuir com dados sistematizados para uma futura mais 

fundamentada história da língua portuguesa. Apresentam-se considerações sobre a 

conceituação dos advérbios como classe morfossintática e a relação completa dos itens 

adverbiais recolhidos, sua etimologia, seus processos diacrônicos de formação, nos níveis 

morfossintático e semântico, e seu estatuto mórfico, buscando interpretá-los a partir do 

enfoque da Teoria da Gramaticalização que, no âmbito do Funcionalismo lingüístico, 

propõe-se a explicitar a formação dos chamados itens gramaticais das línguas. A 

abrangência dos dados recolhidos dirigiu o trabalho para apontar indícios de processos de 

gramaticalização, pela impossibilidade de tratar em detalhe o percurso de 

gramaticalização de cada adverbial. Foram identificados cento e sessenta e um adverbiais, 

que se distribuíram em sete grupos semânticos (três espaciais e quatro temporais). No 

âmbito de cada grupo, os adverbiais foram distribuídos a partir de sua base lexical. 

Observaram-se processos afetos à Teoria da Gramaticalização, como a atuação dos 

mecanismos de divergência e de estratificação, com destaque para percursos semânticos 

das formas-fonte e a atuação de preposições como operadores de processos de 

morfologização e sintaticização de elementos do elenco lexical da língua portuguesa, para 

a constituição de itens adverbiais. 
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RÉSUMÉ 

 

 

La thèse présente les items adverbiaux simples et les locutions adverbiales de contenu 

sémantique spatial et temporel, relevés exhaustivement dans neuf textes portugais du XVIème 

siècle, ayant pour objectif principal de contribuer, grâce à des données systématisées, à 

l’élaboration d’une future histoire de la langue portugaise solidement établie. On fait état de 

considérations concernant la conceptualisation des adverbes comme classe morphosyntactique 

et la liste complète des items adverbiaux relevés, leur étymologie, leurs processus 

diachroniques de formation, aux niveaux morphosyntactique et sémantique, cherchant à les 

interpréter à partir de la perspective de la Théorie de la Grammaticalisation qui, dans le 

domaine du Fonctionnalisme linguistique, se propose d’expliciter la formation des items 

grammaticaux des langues. L’étendue des données relevées a orienté le travail vers la mise en 

évidence d’indices de processus de grammaticalisation, face à l’impossibilité de considérer 

dans le détail le trajet de la grammaticalisation de chaque adverbial. Cent soixante et un 

adverbiaux ont été identifiés et distribués dans sept groupes sémantiques (trois spatiaux et 

quatre temporels). Dans chaque groupe, les adverbiaux ont été distribués à partir de leur base 

lexicale. On a observé des processus concernant la Théorie de la Grammaticalisation, tels que 

la manifestation des mécanismes de divergence et de stratification, avec une mise en relief des 

parcours sémantiques des formes-source et la manifestation des prépositions comme agents de 

processus de morphologisation et de syntactisation d’éléments du catalogue lexical de la 

langue portugaise, pour la constitution d’items adverbiaux. 
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INTRODUÇÃO 

 

No capítulo um deste trabalho, item 1.6.1, afirmamos que estudar os advérbios 

provoca-nos a impressão de que as línguas dispõem de muito mais possibilidades de dizer do 

que já vimos conseguindo capturar em esquemas. Parece que os advérbios sempre sobram: 

nos esquemas mórficos, nos esquemas sintáticos e nos semânticos. De fato, não poucos 

lingüistas e gramáticos têm discorrido sobre essa classe morfossintática, mas não nos parece 

que já possamos considerá-la com a segurança que desejaríamos. Afinal, como “capturar” os 

advérbios, compreender o seu papel, sua “razão de existir” lingüística? 

Desde quando desenvolvemos dissertação de Mestrado sobre a categoria aspecto na 

língua portuguesa (COSTA, 1986), tivemos nossa atenção voltada para a contribuição que os 

advérbios acrescem às frases, sobretudo (mas não só) à expressão aspectual das formas 

verbais, face às quais se comportam ora como semanticamente preponderantes, a ponto de 

alterar o conteúdo significativo previsível pelos morfemas constituintes das referidas formas, 

ora como semanticamente complementares ou redundantes, entrando em “concordância” 

semântica com elas. Ao lado da natural indagação sobre o que, afinal, é um advérbio, 

desenvolvemos curiosidade sobre quais são essas formas no português, quais as suas formas 

originárias, qual o seu estatuto na estrutura lingüística (item lexical ou gramatical), além de 

termos formado a convicção de que o conhecimento sobre essa classe de palavras não estava 

satisfatoriamente sistematizado, ressentindo-se de descrição adequada. 

Essa é uma das motivações, de compromisso com a Lingüística, da pesquisa que 

vimos desenvolvendo desde o início da década de 1990 e da qual, a partir de 1999, 

produzimos um recorte para aprofundamento, que resultou no trabalho que ora submetemos a 

julgamento. A outra motivação é um compromisso com a história da língua portuguesa: 

precisamos de dados, precisamos proceder a levantamentos, precisamos de elementos sobre os 

quais refletir, para a consecução de uma mais fundamentada história da nossa língua nativa. 
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Os estudos diacrônicos da língua portuguesa relativos a muitos aspectos morfossintáticos e à 

formação do seu acervo léxico-gramatical, entendido quer no que se refere à sua base 

etimológica, quer como processo paulatino de constituição, embora com algum incremento 

recente, ainda são bastante incipientes e, por isso, pareceu-nos justificativa suficiente para a 

investigação que viemos a proceder e que se propõe a contribuir com a parte relativa à classe 

tradicionalmente identificada como advérbio e às locuções adverbiais de conteúdo semântico 

espacial e temporal, em período significativo da história da língua portuguesa. 

A seleção da Teoria da Gramaticalização como base teórica atrelou-se à continuação 

de trabalho coletivo de equipe do grupo PROHPOR, que tem se concentrado nos 

“instrumentos gramaticais” da língua portuguesa de que já resultaram as teses de Barreto 

(1999), Poggio1 e Macedo2. Além disso, ao nosso ver, a Teoria da Gramaticalização 

representa ponto de vista abrangente e enriquecedor para o tratamento que tivemos a intenção 

de dar aos adverbiais recolhidos. 

A tese se apresenta em três tomos, o primeiro dos quais compreende a Introdução e 

dois capítulos, que se sumarizam a seguir. 

No item 1.1 do primeiro capítulo – Fundamentação Teórica –, esboçamos o quadro 

teórico geral em que se insere a Teoria da Gramaticalização, tratando o Funcionalismo 

lingüístico em confronto com algumas características das abordagens de cunho formalista, 

que predominaram durante o século XX. 

No item 1.2 abordamos a Semântica Cognitiva, destacando os conceitos de protótipo, 

metáfora e metonímia, essenciais, ao nosso ver, para a compreensão dos processos de 

mudança tratados pela teoria. 

No item 1.3 detemo-nos sobre a Teoria da Gramaticalização propriamente dita, 

traçando breve histórico e apresentando reflexões sobre seus vários módulos constituintes. 

Os itens 1.4 e 1.5 destacam, respectivamente, a compreensão das macrocategorias 

semânticas espaço e tempo e suas relações com a expressão morfossintática. 

O item 1.6 apresenta nossa compreensão da classe morfossintática dos adverbiais, com 

enfoque na língua portuguesa e em estudos desenvolvidos nas últimas décadas, no Brasil, 

acerca do tema. Nesse item merece destaque a explicitação de nossa compreensão de locuções 

adverbiais (1.6.3.2). 
                                                           
1  POGGIO, R. M. G. Relações expressas por preposições no período arcaico do português em confronto com o 

latim. Tese (Doutoramento), Salvador: UFBA, 1999. 3v.  
2  MACEDO, A. M. N. de. Gramaticalização das locuções prepositivas na história do galego e do português. 

Tese (Doutoramento), Salvador: UFBA, 2003. 3v.  
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O segundo capítulo – Metodologia – descreve os procedimentos metodológicos que 

adotamos: informamos os critérios de seleção do corpus principal, fazendo breve apresentação 

do conteúdo dos textos selecionados e trazendo informações sobre os seus autores; indicamos os 

procedimentos de seleção dos itens tratados, listando as subcategorias espaciais e temporais que 

a análise demonstrou pertinentes e explicitando como estabelecemos os processos 

morfossintáticos de formação dos adverbiais encontrados; por fim, explicamos como 

constituímos o Exemplário (Anexos 1, 2 e 3) e o Glossário (Anexo 5), constantes do Tomo III. 

Nesse tomo apresentamos também um quadro com o número de ocorrências dos adverbiais por 

texto analisado (Anexo 4). 

O segundo tomo compreende os capítulos 3 – Análise dos Dados – e 4 – Conclusão.  

O terceiro capítulo é dedicado à análise dos adverbiais recolhidos, que são distribuídos 

em sete grupos (três espaciais e quatro temporais) e subagrupados a partir de suas bases 

lexicais. Cada adverbial é tratado em item separado no qual apresentamos o estudo da sua 

etimologia, a descrição de suas ocorrências, consideradas a partir da sua constituição 

morfossintática, das subcategorias semânticas e do seu estatuto fórico, e os indícios de 

processos de gramaticalização porventura detectados. Ao final da análise dos adverbiais de 

cada um dos sete grupos, apresentamos uma conclusão, em que consta um quadro quantitativo 

das ocorrências, por subcategorias semânticas e pelo estatuto fórico, e em que tentamos a 

sistematização de observações gerais para o grupo. 

Na Conclusão, quarto capítulo, oferecemos reflexões sobre a face morfossintática dos 

adverbiais analisados, centrada nos seus processos diacrônicos de formação, e sobre a sua face 

semântica, focalizando as formas-fonte. Fechamos o segundo tomo com a apresentação de um 

quadro geral dos adverbiais, com a explicitação do seu processo de formação, o número total 

de ocorrências no corpus do século XVI e o número de ocorrências parcializado a partir dos 

sete grupos semânticos em que os subdividimos. 

O terceiro tomo compreende os Anexos: o Exemplário, o Glossário e um Quadro 

Geral.  

Constam do Exemplário todas as ocorrências dos adverbiais do corpus do século XVI, 

e dos dois textos analisados para os séculos XIV e XV, inseridos em segmentos textuais que 

permitem a consideração das suas características morfossintáticas e das categorias semânticas 

consideradas, incluído o seu estatuto fórico. A descrição detalhada do conteúdo do Glossário 

pode ser lida no item 2.6. 

Algumas observações quanto à forma do texto parecem-nos merecer destaque: 
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a) As referências bibliográficas seguem o modelo autor-data; 

b) Registramos, em notas de rodapé, nossa tradução para as citações em língua 

estrangeira, bem como a citação do original, quando as traduzimos no corpo do 

texto; 

c) Estudos citados pelos autores lidos, mas que não foram diretamente consultados 

por nós têm a referência completa da obra citada em nota de pé-de-página; 

d) Adotamos algumas siglas que, em sua maioria, constam da Lista de 

Convenções/Abreviaturas. Casos não contemplados na lista vêm explicitados no 

corpo do texto; 

e) Tal como procedemos para as notas de rodapé, numeramos os exemplos em ordem 

crescente e contínua, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, quer se trate de exemplos 

dos textos analisados, quer exemplos recolhidos por nós em outras fontes, sempre 

explicitadas em parênteses após o exemplo ou, em alguns poucos casos, 

explicitada a fonte no corpo do texto. 

Feitas estas considerações iniciais, gostaríamos de registrar nossa consciência do 

caráter panorâmico deste trabalho, sobretudo no que se refere à análise de processos de 

gramaticalização dos adverbiais recolhidos, e nossa esperança de que esta abordagem possa 

servir de ponto de partida para futuros trabalhos mais detalhados, pois estamos convencidos 

de que a Teoria da Gramaticalização poderá, a partir dessas análises, vir a dispor de forte 

comprovação de alguns dos seus postulados. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1   FORMALISMO X FUNCIONALISMO 

 

Embora hoje, volta e meia, se ponha em discussão se as múltiplas teorias ou, ao 

menos, as múltiplas abordagens da Lingüística do século XX constituem-se em novos 

paradigmas ou se, diferentemente, se sequenciam ou se paralelizam sem solução de 

continuidade, é inegável que o pensamento de Saussure constituiu uma revolução científica, 

no sentido atribuído por Kuhn, em sua obra de 1962, como ressalta Altman (1998, p. 29). 

Atribuindo-se ou não caráter científico aos estudos sobre a(s) língua(s) desde a Antigüidade, 

certamente não se pode negar esse estatuto aos estudos desenvolvidos durante o século XIX, 

pois detentores dos requisitos que se costumam exigir para reconhecer a cientificidade de uma 

área do conhecimento: objeto e metodologia definidos, formulação de hipóteses, 

procedimentos explícitos de testagem, conclusões passíveis de fundamentar o avanço da 

pretendida ciência. Como afirmam Dascal e Borges Neto, no século XIX, “ao invés de se 

estudar a linguagem para ‘fazer filosofia’ ou para ‘fazer crítica literária’, como nos séculos 

anteriores, passa-se a estudar a linguagem pensando-se um ‘fazer ciência’” (1991, p. 33). 

Saussure, no início do século XX, efetivamente revolucionou o anterior paradigma, 

sobretudo por duas características fundamentais: a abordagem da língua concretizada no 

presente e na fala (aqui, em sentido amplo) e a criação de um modelo de análise para sua 

apreensão. Foi o début definitivo, no domínio da ciência, da língua abordada ao tempo mesmo 

da sua realização. O corte epistemológico sincronia/diacronia efetivou a revolução: não se 

poderiam utilizar os métodos antigos para abordar esse novo objeto, até porque não se queria 
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da sua abordagem o mesmo que se queria antes. Já era admitido com mais clareza que se 

tratava de uma ciência, a Lingüística. 

Havia muito o que explorar, novos conceitos a formular, toda uma América de línguas 

vivas a descrever, muitas delas só a partir de então tornadas passíveis de abordagem 

científica. E então o estudo do objeto língua contou com Jakobson, Sapir, Bloomfield, 

Martinet e tantos outros. Durante toda a primeira metade do século XX, a aplicação às línguas 

do conceito de estrutura exigiu muito trabalho, muitos recortes e fatalmente a descoberta de 

pontos árduos ou impossíveis de dar conta por esse modelo. 

Parece não haver saída: se se ganha em rigor e precisão, perde-se em abrangência. O 

estruturalismo saussuriano acumulou “excluídos” e entreabriu vertentes que não podia 

explorar. Essa acumulação, provavelmente, levou o seu modelo à crise e a segunda metade do 

século XX explodiu em “novas teorias” ou, ao menos, novas abordagens para o estudo da 

língua. 

Nos Estados Unidos tem-se, exclusivamente para a Lingüística, um indivíduo, uma 

data, um livro, todos bons requisitos para configurar uma ruptura, talvez por isso, com toda a 

vocação para a hegemonia: Noam Chomsky, 1957, Syntactic Structures. Se a noção de 

estrutura que Saussure aplicou às línguas lançou algumas luzes sobre os até então 

inexplorados escaninhos mentais em que “está a língua”, não no plano biológico, mas no 

plano do simbólico (aqui, no sentido “sígnico”), a partir de Chomsky, tentar descrevê-los, 

compreendê-los, explicitá-los, do ponto de vista sobretudo cerebral, passa a ser a grande 

motivação: Que faculdade humana permite a apreensão da estrutura da língua? E, saindo da 

capacidade de linguagem para abordar o fenômeno língua, passa-se a questionar: Essa 

estrutura é realmente um sistema? Como pode ser gerativa? Persistem nesse novo enfoque a 

abstração do objeto, muitos excluídos (os mesmos e alguns outros) e o cuidado, quase 

obsessão (agora, bem mais exigente), em configurar um paradigma científico. Já não se 

discute (tanto) se a Lingüística é uma ciência, mas se o paradigma científico é o mesmo ou é 

novo. Será preciso, nos Estados Unidos, aguardar Labov e, no geral, além do crescimento da 

Sociolingüística, a chamada da atenção para o trabalho dos funcionalistas, para que se 

processe a quebra da exclusividade, embora talvez ainda permaneça a hegemonia. 

Na Europa, e sobretudo na França, surgem muitos indivíduos, alguns livros e uma data 

– 1968 – não exclusiva da Lingüística: Émile Benveniste, Oswald Ducrot, Jean Dubois, Júlia 

Kristeva, Claude Hagège, Tzvetan Todorov. Aí as veredas foram muitas, não hegemônicas, a 

maior parte motivada pelo resgate de um ou alguns dos “excluídos”, o que produziu a atenção 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
29

sobre trabalhos de cunho funcionalista que já se desenvolviam. O sujeito, a historicidade, a 

interação na comunicação humana, a dinamicidade, a interdisciplinaridade avultam em muitas 

tendências. Não só a langue, mas o discurso (mais que a parole); quando não a 

subjetividade, a “pessoalidade” (o sujeito, mesmo que não agente, mas operacionalizador); a 

questão do significado/sentido; as circunstâncias da efetivação do falar; as seleções de 

formas lingüísticas historicamente consolidadas; o diálogo como elemento constituinte da 

língua; não só a forma, mas a função. 

Comparando-se com o Gerativismo americano, não se sente nessas tendências tão 

grande preocupação com a configuração de novo paradigma científico, como, por exemplo, 

uma quase obsessão pela formalização, embora contestem implícita ou explicitamente 

pressupostos gerativistas. Dentre essas tendências, avulta, como já citamos, a que se 

denomina generalizadamente de Funcionalismo. Curioso é que não se costuma opor o 

Funcionalismo ao Gerativismo, mas sim ao Formalismo, o que é bem mais abrangente. Sim, 

porque, como lembra Castilho, “o Estruturalismo e o Gerativismo integram a tradição 

formalista” (2001, p. 4), ou seja, formalistas são tanto os saussurianos quanto os gerativistas. 

Assim, os funcionalistas, por mais clara razão, poderiam pleitear o estabelecimento de um 

novo paradigma científico, opondo tendências sociologizantes e até “personalizantes” a 

tendências mentalistas/cerebrais (estruturalistas), tanto dos saussurianos quanto dos 

chomskianos, pois, retomando Castilho, enquanto o formalismo 

 

contextualiza a língua nela mesma, isto é, nas suas propriedades internas, 
selecionando a Gramática como seu componente central, [o funcionalismo] 
contextualiza a língua na situação social que gera as estruturas. Para captar a 
‘situação social’, diferentes abordagens são propostas. Essas abordagens têm em 
comum eleger o Discurso e a Semântica como componentes centrais de uma língua. 
(2001, p. 4-5, grifo do autor). 

 

Ao nosso ver, falta aos funcionalistas talvez uma “cruzada” pelo reconhecimento do 

estatuto científico da sua abordagem, o que reconhecemos árduo, talvez porque, sendo seu 

objeto tão mais vasto, tão mais mutável, seja não muito operacionalmente recortável. 

Há preocupações nesse sentido, contudo. Para citar um exemplo brasileiro, Votre e 

Naro (1989; 1992) explicitam esse desejo quando evidenciam a busca de parâmetros, 

baseados em conceitos funcionalistas já propostos, que possam dar conta de regularidades 

comunicativas, através do estabelecimento de categorias-base para sua análise: os conceitos 

de figura e fundo, que põem em contraste elementos nucleares e elementos acessórios, nos 
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discursos; o conceito de cadeia tópica que, por meio principalmente de quantificação de 

retomadas, pretende estabelecer tópicos discursivos; o conceito de transitividade, 

detalhadamente definido, que pode permitir, por exemplo, a caracterização de tipos de 

discurso; os conceitos de dado e novo, que permitem compreender a progressão discursiva; o 

estabelecimento da progressão diacrônica que “consolida progressivamente a estrutura 

lingüística” (NARO; VOTRE, 1992, p. 287), ou seja, a conhecida seqüência 

DISCURSO→SINTAXE→MORFOLOGIA→MORFOFONÊMICA→ZERO 

Dascal e Borges Neto (1991) apresentam conceitos bastante pertinentes à questão da 

manutenção ou alteração do paradigma científico. Para eles, os lingüistas selecionam a língua 

como objeto observacional da sua ciência e, a partir da seleção de entidades básicas e suas 

inter-relações, o recortam e constroem seu objeto teórico. Como dizia Saussure, “c’ est le 

point de vue qui crée l’objet” (apud DASCAL; BORGES NETO, 1991, p. 31)3. Assim, 

lingüistas de várias tendências têm o mesmo objeto observacional, mas não necessariamente 

o mesmo objeto teórico. Embora achemos útil essa distinção entre geral e particular, ao 

observarmos a progressão da Lingüística neste século, desconfiamos de que teorias que têm 

ou imaginam ter o mesmo objeto teórico, recortam-no diferentemente, transformando-o, pelo 

raciocínio de Dascal e Borges Neto, em objeto observacional do qual outros tantos objetos 

teóricos se construirão. Pensamos nas discussões no interior da Gramática Gerativa, em 

princípio com o mesmo objeto teórico (a faculdade de linguagem), loteado e examinado 

diferentemente, portanto configurando outros objetos teóricos. Possenti observa a esse 

respeito: 

 
[...] não se estudam fenômenos, mas dados, entendendo-se por fenômeno o que 
ocorre efetivamente no mundo, e por dado o que é previamente circunscrito e 
determinado enquanto tal por um certo ponto de vista, vale dizer, por uma 
determinada assunção teórica e metodológica. (apud NASCIMENTO, 1989, p. 86, 
grifos do autor). 

 

Árduo mas fascinante objeto é a língua: por ser objeto observacional tão abrangente, 

tem franqueado a seus estudiosos diversos objetos teóricos. 

Considerando-se as oposições evidenciadas, ou ao menos pleiteadas, por lingüistas das 

últimas quatro décadas, poder-se-ia contrastar os “formalismos” aos “funcionalismos”, 

incluindo nos primeiros o Estruturalismo saussuriano e o Gerativismo e, nos últimos, as 

                                                           
3  “É o ponto de vista que cria o objeto”. 
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diversas “teorias” do uso, como a Sociolingüística e o Funcionalismo. Contudo, concordamos 

com Castilho quando afirma: 

 

É preciso reconhecer que neste final de século Formalismo e Funcionalismo 
passaram por muitas transformações, verificando-se hoje uma diminuição das 
distâncias captadas pelos quadros comparativos acima transcritos, devida, sobretudo, 
aos avanços conseguidos nos domínios do Discurso e da Semântica. A Lingüística 
Cognitiva poderá ter a esse respeito um papel decisivo, mesmo que seja nesta altura 
ainda difícil delineá-lo com clareza. (2001, p. 7). 

 

Assim, percebe-se que há interseções e exclusividades, tanto quanto aos fenômenos, 

como quanto aos recortes teóricos. Por exemplo, saussurianos, chomskianos e sociolingüistas 

são estruturalistas, mas saussurianos e chomskianos são homogeneizadores, ao passo que 

sociolingüistas e funcionalistas admitem a heterogeneidade; sociolingüistas, funcionalistas e 

gerativistas preocupam-se com a questão da mudança, ao passo que os estruturalistas, embora 

a reconheçam e considerem, não a tomam por objeto; chomskianos e saussurianos (esses, em 

menor grau) têm pretensão à predizibilidade de suas teorias, ao passo que sociolingüistas e 

funcionalistas lidam com o probabilístico; saussurianos analisam um sistema estático, ao 

passo que chomskianos, sociolingüistas e funcionalistas admitem (diferentes) tipos de 

dinamicidade; chomskianos pretendem descrever o componente biológico, têm como objeto a 

faculdade de linguagem ou, no máximo, o funcionamento cerebral das línguas, ao passo que 

saussurianos ocupam-se da langue e funcionalistas, ao lado de sociolingüistas, ocupam-se do 

sistema comunicativo. 

Diante de tais quadros, como se poderia falar em revoluções de paradigmas, na 

Lingüística, nesta segunda metade do século XX? Não seria o caso de pensar-se em modelos 

para as investigações científicas que não exijam, como quer Kuhn, paradigmas dominantes, 

duradouros, até nova revolução? Não seria possível pensar o devir científico em termos de 

teorias complementares, desenvolvendo-se em paralelo? 

Altman (1998) vê o percurso da Lingüística contemporânea como diferente da 

morfologia proposta por Kuhn. Para ela, em Lingüística, já se admite que o conhecimento 

ocorre não só por rupturas e descontinuidades, mas por acumulação e continuidade. 

Também Nascimento (1989), Dillinger (1991) Kato (1997), Moura Neves (1997), 

Castilho (2001), dentre outros, compreendem as abordagens da Lingüística do século XX, a 

partir, inclusive, do Estruturalismo saussuriano, como perfeitamente passíveis de 

intercolaboração, sem estabelecimento de hierarquias e, muito menos, hegemonias. Kato tem, 
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para nós, a melhor formulação, quando vê as várias “teorias” lingüísticas do século XX como 

estágios de um único programa de investigação, mais do que “diferentes –ismos”. (1997, p. 

276). Ela evoca o psicolingüista Victor Yngve para lembrar que “a referência a –ismos é 

característica das ciências humanas e não das ciências em geral”. Para o citado psicolingüista, 

“todo conhecimento atingido é parcial, temporário e programático: ‘Science is not an ism. It is 

a program’”4 (apud KATO, 1997, p. 276). Kato lembra, muito oportunamente, que “nem 

sempre o que o lingüista se propõe a fazer e o que ele efetivamente faz são coerentes, havendo 

muitas vezes mais distância aí do que entre o que os lingüistas de diferentes –ismos fazem” 

(1997, p. 277). 

A verdade, parece-nos, é que algumas abordagens podem exibir mais cientificidade: 

quanto mais restrito o objeto teórico, quanto menor o número de variáveis consideradas, mais 

possível se torna o rigor, a perfeita coerência interna, a precisão, a explicitação, a notação 

formalizada. Como dizíamos no início deste texto, quanto mais se ganha em rigor e precisão, 

mais se perde em abrangência, essa, aliás, a “pedra de toque” das ciências humanas face às 

ciências ditas exatas, as ciências “duras”. 

Para nós, algumas verdades (pelo menos, crenças que assumimos) avultam dessas 

reflexões: 

1) Há, sem dúvida, um arcabouço, uma estrutura, que Naro e Votre (1992, p. 289) 

indiretamente qualificam de “parte congelada da língua”, que a formalização pode ter sucesso 

em representar. Mas a língua não é (pelo menos, não é apenas) um código, como muito se 

ouviu na década de 1960, ou um conjunto de sentenças a serem descritas, independentemente 

do contexto em que ocorram, como pretendiam os gerativistas; 

2) O maior “pecado” dos formalismos é sua estreiteza de propósitos e, 

conseqüentemente, de resultados. Como observam Dascal e Borges Neto, “a que distância dos 

dados é permitido postular estruturas reais?” (1991, p. 25). 

Dascal e Borges Neto (1991, p. 45) defendem que cada área do conhecimento pode ser 

recortada por vários objetos teóricos. Não há um “objeto natural”, “pronto” para uso 

científico. Por isso, muitas vezes, a história de uma ciência não apresenta sucessão linear, 

progressiva, que levaria pouco a pouco à completude. A imagem seria, preferencialmente, a 

de um mosaico em formação, cujos componentes são, necessariamente, complementares, mas 

sujeitos a superposições, lacunas e substituições parciais. 

                                                           
4  “Ciência não é um ismo. É um programa”. 
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Abordagens sincrônicas e diacrônicas podem e devem ser complementares e só se 

justificam enquanto isoladas, por coerência metodológica, que se compenetrariam de sua 

abordagem restrita, como já alertava Coseriu (1979). Deve-se entender o sistema lingüístico 

como uma estrutura em equilíbrio instável. Daí toda a procedência do conceito de sistema 

heterogêneo da Sociolingüística. 

Os saussurianos, a par de terem conseguido grandes resultados na descrição fonológica 

e morfológica, ficaram devendo à Lingüística descrições sincrônicas satisfatórias no nível 

sintático. Os gerativistas, por mais que venham tentando, também ainda não lograram atingi-

las. 

Falta à Lingüística uma desejável “teoria global do objeto de estudo – que serve 

simplesmente para ligar ou estruturar as teorias ‘regionais’ [...] conferindo àquela ciência o 

que chamamos de coerência metateórica” (DILLINGER, 1991, p. 405). 

A complementaridade, para nós desejável e necessária, e que vem sendo praticada 

pelos mais produtivos lingüistas brasileiros, tem enriquecido em muito o conhecimento do 

nosso árduo objeto científico. Talvez essa possa ser uma das grandes contribuições deste país 

ao mundo científico, mesmo nesse período intersecular, ameaçado não só pela ótica 

reducionista da chamada “globalização” como pelo incremento da mentalidade competitiva, 

no pior sentido, que só vê valor no hegemônico, necessariamente avesso à alteridade. 

 

1.1.1  FUNCIONALISMO 

 

Para Bates5 “o funcionalismo é como o protestantismo: é um grupo de seitas em 

conflito, que concordam somente na rejeição da autoridade do Papa” (apud MOURA NEVES, 

1997, p. 55). Essa é, sem dúvida, interessante forma metafórica de referir os vários 

“funcionalismos” desenvolvidos sobretudo na segunda metade do século XX. Mas, sendo 

mais otimista, Moura Neves6 ressalta que as várias correntes funcionalistas pretendem, em 

síntese, integrar a pragmática (componente ilocutório) aos demais componentes da estrutura 

lingüística (semântico, textual e formal), buscando inter-relações e configurações de funções 

como diferentes modos de significação (os resultados de sentido); em geral, dão prevalência à 

                                                           
5  BATES, E; MACWHINNEY, B. A functionalist approach to the acquisition of grammar. In: R. DIRVEN; V. 

FRIED (Eds.) Functionalism in Linguistics. Amsterdam/Filadélfia: John Benjamims Publishing Company, 
1987. p. 209-263. 

6  Aula LET 665 – 1999/I – PPGLL/UFBA. 
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abordagem paradigmática sobre a sintagmática, visto que pretendem comparar estruturas 

aparentemente intersubstituíveis, para avaliar a funcionalidade de cada uma; destacam 

conceitos como prototipicidade, transitividade e predicação; admitem duas possibilidades 

de manifestação da predicação, a saber, a epistêmica e a que decorre da natureza do ato de 

fala. Assim, às abordagens funcionalistas da língua interessam: a) as relações entre discurso e 

gramática; b) a liberdade organizacional do falante e as restrições pertinentes; c) a distribuição 

de informação e seu relevo informativo nos discursos; d) o fluxo da atenção; e) os processos 

de gramaticalização e suas bases cognitivas; f) a motivação icônica e a competição de 

motivações; g) a fluidez das categorias. 

Apoiando-nos na clareza expositiva de Castilho, reproduzimos sua conceituação de 

Funcionalismo: 

 
Restringindo o campo de observação à Lingüística da segunda metade do século que 
ora se finda, e mesmo correndo o risco da caricatura, vou admitir, com Delll Hymes 
(1974) e Dik (1978:5, 1989) [...]: 

Funcionalismo: A língua é um instrumento de interação social, cujo correlato 
psicológico é a competência comunicativa, isto é, a capacidade de manter a 
interação por meio da linguagem. Segue-se que as descrições das expressões 
lingüísticas devem proporcionar pontos de contacto com seu funcionamento em 
dadas situações. A Pragmática é um marco globalizador, dentro do qual se deve 
estudar a Semântica e a Sintaxe. (2001, p. 4). 

 

E, a propósito da multiplicidade dos funcionalismos, apresenta a seguinte formulação: 

 

Apesar de compreender um conjunto de teorias, a abordagem funcionalista postula 
basicamente que a língua tem funções cognitivas e sociais que desempenham um 
papel central na determinação das estruturas e dos sistemas considerados pelos 
lingüistas como a gramática de uma língua. Essas estruturas não são fechadas, pois 
representam continuadas gramaticalizações das necessidades sociais de expressão e 
de intercomunicação. A pesquisa funcionalista, portanto, concentra-se no 
esclarecimento das relações entre forma e função, especificando aquelas funções que 
parecem exercer influência na estrutura gramatical. (CASTILHO, 2001, p. 6). 

 

Segundo Pires de Oliveira: 

 
[o] funcionalismo conhece pelo menos uma polarização entre versões mais fortes, 
em que a sintaxe simplesmente não tem lugar – a tendência da semântica cognitiva – 
e versões mais fracas, em que se pode falar que há um condicionamento mútuo entre 
as diferentes instâncias. (1999, p. 299). 

 

Como não poderia deixar de ser, voltados que estão para a língua em seu 

funcionamento e, portanto, apropriada de toda sua complexidade, o Funcionalismo, como 
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vimos, se multifurcou. Inseridas nessa multiplicidade de abordagens, as propostas teóricas 

englobadas sob a denominação genérica de Lingüística Cognitiva e os fenômenos referentes 

ao denominado processo da gramaticalização constituem área de destaque na Lingüística 

contemporânea. 

 

1.2   A SEMÂNTICA COGNITIVA 

 

Para Castilho, que se apóia em Gardner7, as ciências cognitivas vêm-se desenvolvendo 

principalmente a partir de 1980, na Califórnia, mas, desde 1948, no “Simpósio Hixon”, os 

participantes expuseram sua crença de que os cânones behavioristas tornavam impraticável 

um estudo científico da mente. Postulava-se, então, a admissão de um nível de análise que 

pode ser chamado “nível de representação” constituído por “‘[...] entidades representacionais, 

tais como símbolos, esquemas, regras, imagens’, para dar conta da variedade dos fenômenos 

humanos” (CASTILHO, 2001, p. 15-16). Entre elas, têm-se desenvolvido a Lingüística 

Cognitiva, que estuda os processos de interação entre as estruturas cognitivas e a língua e, 

ainda, segundo Castilho: 

 

[...] abarca pelo menos os seguintes campos de investigação: 

(1) Teoria dos protótipos 

(2) Teoria da metáfora 

(3) Teoria dos espaços mentais 

(4) Teoria da gramaticalização 

(5) Gramática cognitiva 

(6) Semântica conceptualista 

(7) Gramática construcional. (2001, p. 20). 

 

Naturalmente são básicos para a compreensão dessa proposta o conceito de cognição e 

a sua correlata concepção da interação entre o mundo real e o mundo da língua: 

 

[...] ‘cognição’ é um termo bastante geral, que abriga sentidos tais como PERCEPÇÃO, 
especialmente a VISÃO, PENSAMENTO, MEMÓRIA e RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS [...] 
Por conseqüência, as Ciências Cognitivas (e, em seu interior, a Lingüística 
Cognitiva) deixam de lado a descrição formal de um mundo estático para privilegiar 
a descrição funcional de um mundo em movimento, mais particularmente, o 
dinamismo mental na criação do pensamento. (CASTILHO, 2001, p. 15, grifos do 
autor). 

                                                           
7  GARDNER, H. A nova ciência da mente. São Paulo: Edusp, 1985/1995. p. 52-53. 
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O conceito de cognição, entendido como propriedade do cérebro humano e 

estreitamente vinculado à Hipótese Localista e à Semântica Cognitiva, é definido por Svorou 

(1993, p. 2-3) como um nível intermediário entre o mundo físico e a linguagem, constituído 

por representações, fruto da habilidade humana de receber sensações por via do aparato 

perceptual e manipulá-las para criar outras sensações ou produzir-lhes respostas de modo 

físico. Para ela, é fascinante a habilidade humana de lembrar esses eventos perceptuais 

estocados na memória e manipulá-los para respostas. As memórias estocadas são ativadas por 

situações similares e, quanto mais ativadas, mais têm chance de tornar-se parte de nosso 

inventário de representações, até parte de nosso sistema de crenças, tornando nossa memória 

um repositório de elementos que evocam as interações entre o corpo humano e o mundo físico 

e que são tanto individuais quanto sociais, no sentido de serem transmitidos a partir de nossa 

cultura, através, naturalmente, da língua da comunidade. 

Para Pires de Oliveira, a Semântica Cognitiva é um “modelo de análise do significado, 

de cunho funcional [...] que vai congregar os dissidentes da abordagem gerativa: Lakoff, 

Fillmore, Langacker, entre outros, e tem na publicação de Metaphors we live by (1980) um 

marco fundacional” (1999, p. 309-10). Referindo Lakoff (19878; 1998), a citada autora lista 

alguns postulados da Semântica Cognitiva: o entendimento de que não são as línguas naturais 

que se constroem sobre a estrutura lógica, mas é a lógica que se estrutura através da 

linguagem natural; a negação da validade da análise formal como via exclusiva de explicação 

das línguas naturais; a reconsideração da importância da metáfora, que é reconhecida como 

“um processo cognitivo ubíquo”, contrariamente ao entendimento da abordagem formal, que a 

trata como um desvio; a compreensão dos mecanismos cognitivos de categorização, entendida 

pelos formalistas como atribuição ao elemento categorizado de certas propriedades 

necessárias e suficientes, enquanto a Semântica Cognitiva entende que os seres humanos 

categorizam, pelo reconhecimento de semelhanças, através do estabelecimento de protótipos, 

constituídos por membros centrais, exemplares, da categoria, aos quais se associam membros 

periféricos; a negação de que as línguas naturais sejam essencialmente sistemas para trocas de 

informação; e a rejeição de que a compreensão das línguas naturais dependa de uma 

correspondente “teoria da verdade”. Para ilustrar, trazemos aqui trechos da entrevista 

concedida por Lakoff a Pires de Oliveira: 

 

                                                           
8  LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago: University 

of Chicago Press, 1987. 
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What influenced me was the discovery that ordinary, everyday thought is structured 
meta phorically.9 (p. 89). 

Yes, schemas, which are not out there in the world, but which we impose on the 
world in a way that allows us to function in the world. They are interactive, in a 
sense. They are not just impositions. They come out of our embodied interactions in 
the world. Similarly, basic level concepts have to do with perception, mental 
imagery, and motor movements in the world. They too have to do with our 
interactions in the world. Now these concepts do not characterize the world in itself 
but how we interact in it. [...] That’s the idea behind Experimental Realism that now 
we call Embodied Realism.10 (p. 90-91). 

[...] you can’t say whether the sentence is true unless you know what it means. 
Meaning preceds truth, understanding precedes truth. What we have argued since 
there are metaphorical truths, like ‘John wasted an hour of my time this morning’, 
depends on the metaphor of the time as a resource. But that can be true. If you 
conceptualize time as a resource that can be true for you. It is not objectively true, 
because time is not objectively a resource. It is not objectively true in the world, it 
has to do with metaphor.11 (p. 92). 

Cognitive Linguistics is about the embodiment of meaning. It’s about the lack of 
separation between mind and body.12 (LAKOFF, 1998). 

 

Ao nosso ver, a Semântica Cognitiva absorveu e ampliou os postulados da Hipótese 

Localista ou Teoria do Localismo, uma hipótese de interpretação semântica das línguas para a 

qual, segundo Lyons (1980 [1978], p. 338), as expressões espaciais são mais fundamentais, 

gramatical e lexicalmente, que diversas outras espécies de expressões não-espaciais, porque 

servem de modelo estrutural, cognitivamente falando, para essas outras expressões. 

A Hipótese Localista tem como seus maiores propositores, segundo Heine, Claudi e 

Hünnemeyer (1991, p. 113), Hjelmslev, Pottier, Lyons e Anderson, além de ser uma teoria 

que está na base de muitas das metáforas conceituais de Lakoff e Johnson (1980). Lembram 

esses autores que há versão fraca e versão forte da teoria, a última, de Anderson (1973), 

propondo que “as funções gramaticais são, em geral, organizadas em torno de oposições 

                                                           
9  “O que me influenciou foi a descoberta de que o pensamento e a linguagem ordinários, cotidianos, e 

especialmente o pensamento cotidiano ordinário é estruturado metaforicamente”. 
10  “Sim, esquemas, que não são exteriores, não estão no mundo, mas que nós impomos sobre o mundo de um 

modo que nos permite funcionar no mundo. Eles são interativos, num (certo) sentido. Não são imposições. 
Eles surgem das nossas interações corpóreas com o mundo. Similarmente, conceitos de nível básico têm que 
ver com percepção, imagens mentais, e movimentos motores no mundo. Eles também têm que ver com nossas 
interações no mundo. Agora, esses conceitos não caracterizam o mundo em si, mas como nós interagimos 
nele [...]. Essa é a idéia que subjaz ao Realismo Experimental que agora nós chamamos ‘Embodied Realism’”. 

11  “[...] você não pode dizer se a sentença é verdadeira, a menos que você saiba o que ela significa. O significado 
precede a verdade, o entendimento precede a verdade. O que argüimos, desde que há verdades metafóricas, 
como ‘João gastou uma hora do meu tempo esta manhã’, depende da metáfora do tempo como um recurso. 
Mas isso pode ser verdade. Se você conceitua tempo como um recurso, isso pode ser verdade para você. Isso 
não é objetivamente verdade, porque tempo não é objetivamente um recurso. Não é objetivamente verdade no 
mundo, tem a ver com metáfora”. 

12  “Lingüística cognitiva é sobre o ‘embodiment’ do significado; é sobre a falta de separação entre corpo e 
mente”. 
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envolvendo locação e direção” (apud HEINE; CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991, p. 115) e 

até expressões referentes a verdade, negação, quantificação e vários tipos de modalidade 

podem ser analisadas a partir da Teoria do Localismo. Os autores consideram excessiva a 

proposta de Anderson já que, para eles, espaço é apenas uma das categorias básicas nas quais 

se incluem pessoa, objeto e atividade. Embora admitam a relevância do espaço como fonte, 

não o admitem como a mais básica e sim como derivada de objeto, visto que, em muitas 

línguas, fontes lexicais de expressões gramaticais locativas são denominações para partes do 

corpo. A versão fraca do localismo advoga apenas que as expressões temporais são calcadas 

nas expressões espaciais, na maior parte das línguas. 

Peterson et alii que declaram basear-se em Jackendoff13 dizem: 

 

We are interested in how people talk about space and what they can and do choose 
to say about it. By exploring the boundaries of these cognitive domains, we hope to 
uncover their structure and to elucidate the ways in which they can relate to one 
another. By considering the role of development and culture in shaping the 
language-space interaction, we hope to discover the extent to which fundamental 
aspects of spatial cognition are given a priori and the extent to which spatial 
cognition can be altered by experience. And by analyzing the ways in which neural 
systems organize spatial and linguistic knowledge, we hope to shed light on how 
these two capacities relate to one another.14 (PETERSON et alii, 1996, p. 553). 

 

Pesquisadores, como Svorou (1993), têm mostrado que há variados tipos de 

expressões espaciais, a maior parte delas comuns a várias línguas. Não há consenso quanto às 

que seriam universais, mas não há contestação à hipótese de que algumas expressões espaciais 

incluem-se no domínio cognitivo humano em nível primário, de modo que, no curso da 

aquisição das línguas, estruturas cada vez mais abstratas são construídas sobre a base de 

estruturas mais concretas, nessas, indiscutivelmente, incluídas as de percepção e interação do 

âmbito espacial. Lyons apresenta quadro de relações entre categorias locativas e categorias 

gramaticais (Quadro 1): 

 

                                                           
13 JACKENDOFF, R. Semantics and Cognition. Cambridge, MA: MIT Press, 1983; JACKENDOFF, R. On 

beyond zebra: the relation of linguistic and visual information. Cognition, n. 26, 1987. 
14 “Nós estamos interessados em como as pessoas falam sobre espaço e o que elas podem e realmente escolhem 

para dizer sobre isso. Explorando as fronteiras dos domínios cognitivos, esperamos descobrir sua estrutura e 
elucidar os meios através dos quais eles podem se inter- relacionar. Considerando o papel do desenvolvimento 
e da cultura na moldagem da interação espaço-língua(gem), esperamos descobrir até que ponto aspectos 
fundamentais da cognição espacial são dados a priori e até que ponto a cognição espacial pode ser alterada 
pela experiência. E, analisando os meios pelos quais sistemas neurais organizam o conhecimento espacial e 
lingüístico, esperamos esclarecer como essas duas capacidades se inter-relacionam”. 
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FONTE ESTRUTURA DERIVADA 

Categorias locativas Categorias temporais 

Localização abstrata Posse e existência 

Expressões locativas e dêiticas Distinção passado/não-passado 

Construções locativas Noções aspectuais de duração e estado 

Noções locativas Sentenças temporais, causais e condicionais 

Quadro 1 – Relações entre categorias locativas e categorias gramaticais, segundo Lyons (1977) 
Fonte: Lyons (1977, p. 718 e ss., apud CASTILHO, 2001, p. 46). 

 

Muitos estudos indicam que as línguas são semelhantes no modo como codificam 

relações espaciais: por um lado, no modo como emergem e evoluem; por outro, no modo 

como tipos específicos de itens gramaticais espaciais são usados para expressar, não só 

relações espaciais, mas, temporais e outras. A motivação das similitudes interlingüísticas está 

no modo como nós, seres humanos, vivenciamos o mundo, restringidos por nossa 

configuração física, nosso aparato neurofisiológico e, também, por nossa cultura. (SVOROU, 

1993, p. 203). Nesse processo de constituição das representações, avulta a importância da 

dêixis, porque a comunicação lingüística é deiticamente ancorada, relativamente a três 

dimensões: quem fala/onde fala/quando fala, sendo o centro dêitico a interseção entre esses 

elementos. A ancoragem dêitica é a instância prototípica da linguagem, a fonte da sua 

ontogênese, base para todos os seqüentes desenvolvimentos em contextos não-dêiticos. 

Svorou observa ainda que, quanto mais dêitica a comunicação, quanto mais familiar a 

situação, menos lingüisticamente elaborada pode ser a mensagem (1993, p. 4-5).  

De fato, parece-nos bastante razoável supor que as expressões lingüísticas 

“caminhem” da situação dêitica (exofórica) para a discursiva (endofórica), ou seja, que se 

introduzam no léxico, na interface mundo real/mundo lingüístico, e só a seguir sejam 

reconhecíveis pelos falantes a ponto de serem estendidos ao uso endofórico, discursivo. 

Observamos que os três eixos que se interseccionam no que Svorou chama centro dêitico 

correspondem a três domínios, dois dos quais mais generalizadamente considerados básicos, 

do ponto de vista cognitivo, a saber: pessoa e espaço e o terceiro, tempo, também em geral 

admitido como imediatamente calcado no segundo. 

Svorou (1993, p. 2) acha necessário distinguir o nível cognitivo/mental, domínio de 

propriedades do pensamento humano em geral, do nível semântico, este de âmbito 

propriamente lingüístico. Ela refuta teorias objetivistas que vêem as representações 

semânticas não como calcadas em faculdades humanas, mas, como propriedades 
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correspondentes a estados objetivos de coisas do mundo. A esse respeito, prefere o 

entendimento de Lakoff e Johnson (1980) para os quais “a linguagem está encravada na 

cognição humana” (SVOROU, 1993, p. 3). Com efeito, Lakoff e Johnson dedicam quatro 

capítulos de seu livro ao que chamam “mito do objetivismo” e “mito do subjetivismo”, aos 

quais opõem o que chamam de “alternativa experiencialista”. Para eles, a cultura ocidental 

costuma rotular atitudes e valores como subjetivistas ou objetivistas, atribuindo conotação 

positiva a esses últimos, que ressaltam a crença na existência objetiva e concreta, na 

experiência, em propriedades inerentes dos objetos, na repartição dos elementos do mundo em 

categorias, às quais se atribuem conceitos fixos e precisos. Ser objetivo é, em geral, 

considerado bom, pois só o conhecimento objetivo é real e o valor maior é a racionalidade. 

Para essa cultura, a subjetividade é, em geral, perigosa, pois pode levar à perda da noção de 

realidade. Os subjetivistas, desvalorizados na maior parte das situações na cultura ocidental, 

valorizam as intuições que construímos a partir de nossa interação com os objetos do mundo 

através de sentimentos, da imaginação e da sensibilidade artística que, segundo eles, nos 

põem em contato com as realidades mais importantes. 

Em que pese a impressão de obviedade que os raciocínios acima possam despertar, 

eles são justificados pelo contraponto que os autores constroem ao proporem a sua alternativa. 

Ao introduzi-la, destacam que ambos os “mitos” não consideram 

 

[...] the way we understand the world through our interactions with it. What 
objectivism misses is the fact that understanding, [...] is necessarily relative to our 
cultural conceptual systems [...] Objectivism also misses the fact that human 
conceptual systems are metaphorical in nature and involve an imaginative 
understanding of one kind of thing in terms of another. What subjectivism 
specifically misses is that our understanding, even our most imaginative 
understanding, is given in terms of a conceptual system that is grounded in our 
successful functioning in our physical and cultural environments.15 (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980, p. 194, grifos dos autores). 

 

Como se pode ver, sua proposta de 1980 tem sido elaborada e é referida por Lakoff, 

em 1998, como Embodied Realism. Segundo seus postulados, as propriedades dos objetos são 

                                                           
15  “[...] o meio pelo qual entendemos o mundo através de nossas interações com ele. O que o objetivismo perde 

é o fato de que o entendimento [...] é necessariamente relativo a nossos sistemas conceptuais e culturais [...]. 
O objetivismo também não considera o fato de que os sistemas conceituais humanos são metafóricos na 
essência e envolvem um entendimento imaginativo de um tipo de coisa em termos de outra. O que o 
subjetivismo especificamente não leva em conta é que, mesmo nosso mais imaginativo entendimento nos é 
dado em termos de um sistema conceitual que é fundado no bem sucedido funcionamento face ao nosso meio 
físico e cultural.”  
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vistas muito mais como interacionais que como inerentes e as categorias, vistas como gestalts 

vivenciais, que se tornam integrantes do nosso sistema conceitual através de protótipos. Essa 

proposta valoriza o que os autores chamam de racionalidade imaginativa e não se confunde 

com o subjetivismo porque, ao contrário deste, acredita que nosso sistema conceitual é 

estruturado e o seu funcionamento permite que entendamos, ao menos parcialmente, o que 

não entendemos totalmente. Uma adequada teoria do sistema conceitual humano teria que dar 

conta de como os conceitos são embasados, estruturados, inter-relacionados e definidos 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 106). Uma espécie de evidência dos conceitos que embasam 

nossa experiência é a existência, em qualquer cultura, dos “rituais”. O ser humano está 

constantemente representando rituais. Cada ritual é um aspecto repetido, coerentemente 

estruturado, uma espécie de gestalt experiencial. As metáforas culturais são propagadas por 

rituais, que, portanto, são indispensáveis para a base experiencial dessas metáforas. 

Lakoff confirma a afirmação de que “a semântica é realmente o coração da 

linguagem” (1998, p. 93), contida na pergunta de sua entrevistadora16, e cita Regier (1996)17, 

por ter mostrado que relações espaciais dependem da estrutura de nossos cérebros: temos 

esquemas topográficos no campo visual que nos permitem ter conceitos espaciais topológicos, 

como “continentes” (containers) e “trajetos” (paths), etc. (1998, p. 111). E explicita:  

 

Anything in the brain is bodely related. What we are saying is that thought is 
structured the way it is because our brain is structured the way it is. [...] If you 
actually look at the way that human concepts and human reason is structured, it has 
everything to do with spatial relations, which has everything to do with the visual 
system; aspect has to do with the motor system, and so on. What used to be 
considered purely abstract reason turns out to be a form of body based reason. And 
that is an empirical discovery.18 (LAKOFF, 1998, p. 96). 

 

Essas abordagens de cunho cognitivista destacam a compreensão do domínio do 

espaço, senão como o mais básico, pelo menos como um deles, servindo, portanto, de modelo 

para outros domínios, dos quais o mais citado é o do tempo. 

                                                           
16  “R – Semantics is really the heart of the language, isn’t it? 
     L – Right!” 
17  REGIER, T. The metaphorical process as cognition, imagination and feeling. In: M. JOHNSON (Org.). 

Philosophical perspectives on metaphor. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996 

18  “Qualquer coisa cerebral é relacionada com o corpo. O que estamos dizendo é que o pensamento é estruturado 
da maneira que é, porque nosso cérebro é estruturado da maneira que é. [...] Na verdade, se você olhar a 
maneira como os conceitos humanos e a razão humana são estruturados, eles têm tudo a ver com relações 
espaciais, que têm tudo a ver com o sistema visual; aspecto tem a ver com o sistema motor, etc. O que se 
costumava considerar razão puramente abstrata torna-se uma forma de razão corporalmente baseada. E isto é 
uma descoberta empírica”. 
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Para os autores citados são fundamentais os conceitos de protótipo, de metáfora e de 

metonímia, sobre os quais discorreremos a seguir. 

 

1.2.1  PROTÓTIPOS 

 
O modelo de protótipos para uma teoria da categorização foi desenvolvido, nos anos 

de 1970, como resposta a evidências empíricas da maneira como as pessoas categorizam os 

fenômenos do mundo. Contribuições importantes, segundo Taylor (1992, p. 173), foram os 

estudos de Labov, de 1973, sobre a categorização de utensílios domésticos, as descobertas de 

Berlin e Kay (1969) sobre a categorização de cores e os trabalhos de Rosch (1973; 1975) e 

Rosch et alii (1976), que refinaram e estenderam as descobertas de Berlin e Kay. 

Até então, em Lingüística, a categorização, tanto dos elementos extra quanto 

intralingüísticos, tomava por base, em maior ou menor grau, a concepção clássica de 

categoria, de base aristotélica, distinguindo a essência das entidades dos seus acidentes e 

estabelecendo que categorias são definidas a partir da conjunção de características necessárias 

e suficientes. Castilho aponta as propriedades que exibem as “categorias clássicas”: 

 

(1) seus atributos criteriais permitem uma predizibilidade absoluta sobre as 
entidades que integram determinada categoria; (2) uma entidade pode ser julgada 
não problematicamente como tendo ou não esses atributos; (3) as categorias 
clássicas são claramente limitadas; (4) todos os seus membros têm estatuto 
semelhante. (2001, p. 21). 

 

Essas características são concebidas como binárias (TAYLOR, 1992, p. 23), do que 

decorre que as categorias têm fronteiras nítidas, não sendo considerada a hipótese de casos 

ambíguos, passíveis de mais de uma classificação. Além disso, todos os membros de uma 

categoria têm o mesmo estatuto: não há graus de categorialidade. 

Em muitos pontos, tal conceito de categoria causa problemas para a Lingüística que, 

como qualquer outra ciência, não pode prescindir da categorização. Como bem afirma Taylor, 

“categorization is fundamental to all higher cognitive activity”19 (1992, p. vii). Taylor também 

lembra ter Rosch mostrado que a noção de grau de inserção de um membro em uma categoria 

é “in fact a psychologically very real notion”20 (apud TAYLOR, 1992, p. 43). A língua, sendo 

ao mesmo tempo criação da cognição humana e um instrumento de utilização cotidiana, é 

                                                           
19  “A categorização é fundamental para qualquer atividade cognitiva superior”.  
20  “de fato uma noção psicologicamente muito real”. 
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espelho de habilidades mais gerais, uma das quais é, precisamente, a capacidade de 

categorização; sendo um sistema simbólico convencional, impõe, portanto, um conjunto de 

categorias a seus usuários, que reflete, não só as categorias do mundo, mas, categorias que 

reconhece no próprio material de que se compõe. 

Compreender o processo de categorização, que implica na busca de similaridades na 

diferença, no estabelecimento de linhas divisórias no todo indiviso que seria o mundo (e assim 

é para os recém-nascidos, segundo entendimento corrente em psicologia), suscita problemas 

abordados por vários filósofos que se têm ocupado com o “pensar sobre a língua”. Entre estes, 

reconhecidamente, Wittgenstein ofereceu, como ressalta Taylor (1992, p. 38), contribuição 

importante para a questão da categorização, pelo estabelecimento do conceito de 

semelhanças familiares (family resemblances) que produziu, segundo Castilho (2001, p. 21), 

o que veio a ser denominado pela Psicologia, Antropologia e Lingüística Cognitiva, após os 

anos 80, de “categorização natural”. 

Em seu livro Investigações Filosóficas, o filósofo, ao discutir o problema de definir a 

palavra spiel, ‘jogo’, observa, segundo Taylor (1992, p. 38), que vários membros da categoria 

não partilham um conjunto de propriedades na base do qual jogos possam ser claramente 

distinguidos de não-jogos, o que torna imprecisas as fronteiras da categoria. Assim, a 

categoria não é estruturada em termos de um conjunto fechado de traços partilhados mas por 

uma rede de similaridades, embora haja atributos mais tipicamente associados à categoria. 

Alguns membros partilham uns atributos, outros membros partilham outros e não há atributos 

exclusivos da categoria. Diz Wittgenstein: “I can think no better expression to characterize 

these similarities than ‘family resemblances’, for the various resemblances between members 

of a family [...] – And I shall say: ‘games’ form a family...”21 (apud TAYLOR, 1992, p. 39). 

Mais adiante, o filósofo, discutindo como essas categorias podem ser apreendidas, afirma que 

o são na base de exemplares, embora não tenha desenvolvido como se daria a escolha dos 

membros exemplares, portanto, não desenvolveu a noção de protótipo. 

Segundo Taylor (1992, p. 42-45), o protótipo de uma categoria é um membro que 

possui grande parte das características atribuídas, isoladamente ou em grupos, aos outros 

membros da categoria e que, portanto, serve como ponto de referência para categorizar 

                                                           
21 “Não posso pensar em melhor expressão para caracterizar essas similaridades que ‘semelhanças familiares’, 

para as várias semelhanças entre membros de uma família [...] – E eu posso dizer: ‘jogos’ formam uma 
família...”. 
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membros mais periféricos. Por exemplo, se solicitado a apresentar exemplos de membros de 

uma categoria, o informante lembrará primeiro os membros prototípicos. 

Para Castilho, na concepção da teoria natural: 

 

Algumas entidades compartilham muitos traços comuns, constituindo-se nos 
protótipos de sua categoria. Outras compartilham apenas alguns traços, integrando-
se como elementos marginais na classe considerada. Dentro da teoria clássica, tais 
entidades constituiriam outras tantas classes. Na teoria natural, as entidades possuem 
diferentes graus de integração em sua categoria, o que permite que muitas relações 
possam ser reconhecidas entre os membros de categorias diferentes. Não é possível 
predizer a pertença das entidades a determinada categoria, e a integração de uma 
entidade em uma categoria é muitas vezes uma questão de grau. (2001, p. 21). 

 

Aplicando esses raciocínios à estrutura lingüística e tratando a fundamental questão 

semântica da denominação, Pires de Oliveira observa que 

 

[...] um item lexical não se refere diretamente a um objeto no mundo, mas instancia 
uma rede de similaridades que é atualizada no contexto. Por atualizada entendemos 
que certos predicados serão solicitados, ao passo que outros serão relegados a 
segundo plano. (1997, p. 269-270). 

 

E mais adiante: 

 
A palavra pé é utilizada numa série de eventos diferentes, mas semelhantes, de tal 
sorte que após diversas práticas lingüísticas, um intérprete saiba que pé pode se 
referir: a uma parte do corpo de alguns animais (outros animais terão pata), a uma 
parte de alguns móveis (mesas, cadeiras, geladeiras), a algumas árvores frutíferas 
(pé de jabuticaba), a algumas hortaliças (pé de alface), a certos locais (pé de 
montanha). Não há necessidade de haver um traço em comum unindo eventos e nem 
uma propriedade única costurando todos os usos do item lexical. É preciso que o 
intérprete seja capaz de estabelecer relações de similaridades entre eventos e entre os 
usos do mesmo item lexical. (1997, p. 269-270). 

 

Taylor coloca a questão: “why it is that certain exemplars of a category come to have 

the privileged status of prototypical members, while others exemplars are marginal members 

[...] Where do prototypes come from?”22 (1992, p. 52). As respostas que apresenta são de 

Rosch e podem ser sumarizadas como segue: a) para um número limitado de categorias, a 

prototipicidade é, muito plausivelmente, uma conseqüência de propriedades inerentes da 

percepção humana, ou seja, é cerebralmente motivada. Exemplos seriam algumas formas 

                                                           
22 “Por que certos exemplares da categoria vêm a ter o estatuto privilegiado de membros prototípicos, enquanto 

outros são membros marginais? [...] De onde vêm os protótipos?” 
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geométricas simples, algumas orientações espaciais e mesmo as cores básicas; b) alguns 

membros de categorias atingem a condição de protótipos porque são encontrados mais 

freqüentemente, embora Rosch alerte que a alta freqüência possa ser um sintoma de 

prototipicidade e não sua causa; c) ao recordar o passado, tendemos a exagerar a freqüência 

do prototípico; d) protótipos são freqüentemente membros com características mais salientes, 

objetiva ou culturalmente. 

 

1.2.2  METÁFORAS E METONÍMIAS 

 

Heine, Claudi e Hünnemeyer iniciam o seu tão citado livro por um trecho de 

Whitney23, a saber: “Our minds delight in the discovery of resemblances, near and remote, 

obvious and obscure, and are always ready to make them the foundation of an association that 

involves the addition of a new use to an old name”24 (1991, p. 1). 

Essa é a compreensão que, em maior ou menor grau, com maior ou menor amplitude, 

subjaz ao entendimento de que há conceitos cognitivos básicos que modelam, por projeção, 

outros conceitos, tornando-se motores de expressões lingüísticas de variados níveis de 

abstração. O mecanismo que propicia essa projeção é a metáfora. Para o tratamento da 

metáfora, baseamo-nos, sobretudo, nos trabalhos de Lakoff e Johnson (1980), Taylor (1992), 

Hopper e Traugott (1993), Lakoff (1998) e Pires de Oliveira (1997; 1999; 2000) que pensam a 

metáfora em termos da Lingüística Cognitiva, considerando que as línguas naturais se 

estruturam a partir do processo de cognição (este, o processo mental primitivo). Os autores 

citados desenvolvem a compreensão da metáfora não como um mecanismo lingüístico 

extraordinário, mais questão de palavras que de pensamento ou ação (LAKOFF; JOHNSON, 

1980, p. 153), e, sim, como um mecanismo cognitivo, que se transfere em grande parte para a 

língua e que desempenha papel importante no entendimento do mundo e, por conseqüência, 

no entendimento do significado.  

Para a Lingüística Cognitiva, nosso sistema conceitual ordinário, a partir do qual 

pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico, o que nos permite entender e vivenciar 

um tipo de coisa desconhecida em termos de outra já conhecida; e é isso que torna a metáfora 

                                                           
23  WHITNEY, W. D. The life and growth of language: an outline of linguistic science. Reprint. New York: 

Dover, 1875. 
24 “Nossas mentes deleitam-se na descoberta de semelhanças, próximas ou remotas, óbvias ou obscuras, e estão 

sempre prontas a fazer delas a fundação de uma associação que envolve a aquisição de um novo uso para um 
nome antigo”. 
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parte de nossa expressão lingüística cotidiana. (TAYLOR, 1992, p. 132-133). Assim, para 

Pires de Oliveira, “a metáfora define-se por ser o mapa (um conjunto de correspondências 

matemáticas) entre um domínio da experiência e outro domínio” (2001, p. 35). Já em outro 

trabalho, refere-se à metáfora como um “processo cognitivo de mapear um domínio-fonte de 

experiência em um domínio-alvo” (apud LAKOFF, 1998, p. 101). Segundo Hopper e 

Traugott: 

 

Metaphorical processes are processes of inference across conceptual bounderies, and 
are typically referred to in terms of ‘mappings’, or ‘associative leaps’, from one 
domain to another. The mapping is not random, bur motivated by analogy and iconic 
relationships.25 (1993, p. 77, grifos do autor). 

 

O esquema simbólico da metáfora é X é Y, ou seja, busca-se a similaridade entre dois 

elementos e a expressão lingüística os aproxima, a ponto de sugerir a identificação. Como 

ressaltam Hopper e Traugott (1993, p. 78), a metáfora é primariamente de caráter analógico. 

A identificação global, entretanto, não se produz, porque os domínios em comparação são 

multifacetados: na projeção metafórica recortam-se características parciais comuns a ambos 

os elementos ou que são projetados do elemento Y (fonte) para o elemento X (alvo) e é nessa 

subárea que reside a similaridade: “Na metáfora está presente o processo de projeção: certas 

propriedades atribuídas a um evento são projetadas em outro evento, resultando um feixe de 

similaridades” (PIRES DE OLIVEIRA, 1997, p. 260). Contudo, outras características, de 

ambos os domínios, ficam escondidas. Para ilustrar a parcialização dos objetos que 

costumamos fazer, Lakoff e Johnson apresentam, ao discutir a natureza relativística do 

conceito de verdade, curiosa formulação. Imagine-se uma situação em que um homem 

dissesse para outros, em ocasiões diferentes: 

 Convidei uma loura sexy para nossa festa; 

 Convidei uma renomada violinista para a nossa festa; 

 Convidei uma marxista para a nossa festa; 

 Convidei uma lésbica para a nossa festa.26 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 

163). 

                                                           
25  “Processos metafóricos são processos de inferência entre fronteiras conceituais e são tipicamente referidos em 

termos de ‘mapeamento’ou ‘saltos associativos’ de um domínio para outro. O mapeamento não é aleatório, 
mas motivado por analogia e relações icônicas”. 

26  “I’ve invited a sexy blonde to our dinner party / I’ve invited a renowed cellist to our dinner party / I’ve invited 
a Marxist to our dinner party / I’ve invited a lesbian to our dinner party”. 
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À primeira vista poder-se-ia pensar em quatro mulheres diferentes, no entanto ele pode 

estar falando da mesma pessoa, destacando um aspecto em cada descrição. Ou seja, não 

predicamos tipicamente propriedades de objetos em si mesmos, mas antes atribuímos 

predicados interacionais entre nós e o ambiente que nos cerca, vendo os aspectos destacados 

como os que importam. A diferença entre o que se passa na situação descrita e na projeção 

metafórica é que, nesta, dois elementos estão envolvidos e possuem características comuns, 

naturais ou projetadas. 

Ainda discutindo as relações entre as metáforas cotidianas e o conceito de verdade, 

observam que toda assertiva tida como verdadeira realça alguns aspectos e deixa outros de 

fora, ou seja, toda verdade é parcial, e que pessoas no poder (ou culturas predominantes) 

impõem suas metáforas ou as que lhes convêm, como a cultura ocidental, sobretudo norte-

americana, tem inserido a metáfora Time is money em outras culturas; ou, lembramos nós, 

como o poder se consolida na obra ficcional de G. Orwell, 1984, através da Newspeak, a 

língua oficial de Oceania que difunde aforismos, formulados expressamente para produzir 

nova mentalidade, novas verdades, ao nosso ver, manipulando metáforas conceituais. 

Interessante é a observação de que conceitos abstratos só podem, na verdade, ser 

apreendidos através de metáforas. É o que diz Lakoff (1998, p. 103) a respeito do conceito de 

amor. Como esse conceito não é “literal” (para Lakoff, conceitos literais são aqueles 

diretamente formados por nossas interações corpóreas, cujas estruturas independem de 

processos de projeção (1998, p. 102, nota 16), ele não é suficientemente estruturado, então 

necessita-se ter muitas metáforas complementares, que permitem conceituar o amor em 

termos de outros tipos de experiência. 

Pires de Oliveira, citando Black27 e lembrando sua fundamentação na obra 

Investigações Filosóficas de Wittgenstein, caracteriza o funcionamento da metáfora 

chamando a atenção para nossa capacidade de “ver A como B” (1997, p. 250). Black mostra 

que a estrela de David, um objeto geométrico simples, pode ser concebida de maneiras 

diversas: dois triângulos retângulos justapostos, um hexágono regular com um triângulo 

retângulo em cada uma das extremidades. Isso demonstra que a operação de “ver como” está 

presente na nossa percepção e interpretação de objetos cotidianos. 

Inegável é que a metáfora é fundamental para as línguas humanas, visto que seria 

impossível expressar cada idéia por uma palavra ou morfema lexical independente, como 

                                                           
27  BLACK, M. Metaphor. In: Models and Metaphors. New York: Ithaca, 1962. 
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lembram Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 27), citando Sapir (1921). De fato, a 

metáfora é um dos mecanismos de criação lingüística, ao lado da invenção totalmente 

arbitrária ou não-arbitrária (como a onomatopéia), dos empréstimos interlínguas, dos 

processos mórficos de derivação e composição ou, de natureza muito próxima da metáfora, a 

analogia e a metonímia. Aliás, a metáfora é um recurso de base analógica. O uso de metáforas 

costuma inicialmente causar estranhamento, porque produz uma espécie de erro, já que 

conflita com nossas expectativas. Contém um tipo de falsa predicação e envolve violações 

gramaticais ou ontológicas. Segundo Pires de Oliveira (1997, p. 257), o foco da metáfora é 

prontamente identificado pelo intérprete, porque introduz um tipo de inconsistência. Curioso, 

por exemplo, ela destaca, é a hipótese de Lamiroy28 de que uma sentença metafórica exibe 

uma estrutura sintática mais rígida bloqueando certas transformações ou equivalências, 

perfeitamente viáveis para sentenças não-metafóricas com a mesma estrutura. 

Do ponto de vista estritamente discursivo pode-se distinguir a metáfora in praesentia da 

metáfora in absentia (PASCHOAL, 1990, apud SILVA, 2002, p. 98-99). Na primeira, a fonte e o 

alvo da metáfora estão presentes no enunciado, restando ao receptor a tarefa de descobrir o 

que há de comum entre os dois. Na segunda, a fonte está presente e o alvo ausente, devendo o 

receptor descobrir o alvo e a similaridade requerida. 

Quanto à originalidade ou convencionalidade, costumam-se distinguir metáforas 

mortas de metáforas criativas ou novas, e, às últimas, muitos estudos têm dado maior 

importância. Em geral, admite-se que as metáforas mortas (dead ou frozen metaphors) são 

aquelas que, por recorrência de uso, estão tão inseridas na expressão lingüística cotidiana que 

se consolidam a ponto de parecerem auto-evidentes, visto que já estão lexicalizadas. Assim, 

os falantes já não as vêem como metáforas. Para essas, temos exemplos como: pé-de-mesa; 

destruir uma prova escolar; o trabalho me tomou um dia. As metáforas criativas fazem uma 

aproximação inusitada: descobrem similaridades entre elementos que não tinham sido ainda 

aproximados ou destacam outras características parciais, não destacadas ainda de elementos já 

anteriormente aproximados por metáfora, de modo que a sua interpretação não é sistemática. 

Bom exemplo é a formulação de Guimarães Rosa “A manhã é uma esponja”, estudada por 

Pires de Oliveira (1997). O leitor poderá atribuir a essa formulação várias interpretações, 

desde que coerentes com o contexto em que se insere. 

Paschoal (1990), assim se refere à metáfora morta ou de uso: 

                                                           
28  LAMIROY, B. Les verbes de mouvement: emplois figuré et extensions métaphoriques. Langue Française, n. 

76, p. 41-58, 1987. 
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Esta se define como sendo a metáfora convencionalizada cujo sentido original pode 
até ter-se perdido. Aliás, essa oposição não deve ser entendida tão dicotomicamente, 
pois há uma gradação entre a metáfora viva e a metáfora morta à semelhança do 
próprio ciclo da vida. A metáfora viva é a que apresenta uma significação nova, 
inédita para cuja interpretação há maior necessidade do contexto e da criatividade. 
Sua significação é altamente contextual e, por isso mesmo, emergente do texto. A 
metáfora viva não está no dicionário e sim no discurso. (apud SILVA, 2002, p. 99). 

 

A esse respeito, Lakoff (1998, p. 105) chama a atenção para o fato de que a língua 

cotidiana é muito mais poética do que as pessoas imaginam; que os mecanismos da metáfora 

poética são utilizados todo o tempo na língua;  que se pode ter metáforas novas todo o tempo; 

e de que há uma poética da linguagem cotidiana que ainda não foi descrita. Contudo, sem 

depreciar as metáforas criativas, que preferem chamar innovative, Lakoff e Johnson (1980, p. 

55) argumentam que as metáforas consolidadas inseridas no sistema semântico de uma língua 

é que são as verdadeiramente vivas, por que são metaphors we live by. 

A propósito, as metaphors we live by são sempre referidas por eles como metáforas 

conceituais, ou seja, são formulações lingüísticas só possíveis porque possuímos um estoque 

de metáforas categoriais, integrantes do sistema cognitivo, que servem de base às ditas 

formulações. Ressaltam que é preciso considerar muitas metáforas conceituais em separado 

“por ignorância” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 19), por não se saber ao certo quais são as 

básicas. De fato, seu livro causa a impressão de que faltam generalizações que categorizem 

mais adequadamente as muitíssimas metáforas conceituais que propõem. A questão se prende 

também ao fato de que ainda não se dispõe de lista dos esquemas conceituais universais, que 

seguramente existem e que fundamentam metáforas universais (categoriais), já que todos os 

humanos temos corpos muitos similares e nossas experiências físicas no mundo são muito 

similares. (LAKOFF, 1998, p. 98). 

Além das metáforas novas, mortas, conceituais, categoriais, têm-se as metáforas 

experienciais, que descrevem fenômenos abstratos ou complexos em termos de fenômenos 

concretos ou menos complexos.  

A estrutura do nosso aparato cognitivo permite também que vivenciemos uma 

experiência não exatamente como outra, produzindo, portanto, como na projeção metafórica, 

o esquema X é Y, mas como contígua ou parcial em relação a outra. Nesse caso não se 

compara X e Y em busca de similaridades, apenas se usa um elemento no lugar de outro que o 

contém ou é contido por ele ou lhe está contíguo, produzindo o esquema Y por X, ou seja, o 

processo que permitirá a apreensão do significado é a metonímia. O exemplo usado por 

Lakoff e Johnson é retirado de uma situação cotidiana em que um empregado de lanchonete 
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diz para o outro: “O sanduíche de presunto está esperando para pagar” (1980, p. 35); 

naturalmente, o empregado entende que quem está esperando é a pessoa que pediu o 

sanduíche de presunto. Uma formulação assim não se confunde com a personificação, esta 

incluída na metáfora, porque não se entende a expressão o sanduíche de presunto imputando-

lhe qualidades humanas. Usa-se uma entidade para referir outra que lhe está contígua. 

Enquanto a metáfora mapeia um domínio de conhecimento em função de outro, 

transferindo atributos e suas inter-relações, internos ao domínio-fonte, para outro domínio, a 

metonímia seleciona um elemento, freqüentemente periférico ao domínio, e o trata como 

central, o que pode produzir, inclusive, o deslocamento do núcleo conceitual; em seguida, 

esse elemento pode até ser correlacionado com elemento de domínio contíguo, produzindo a 

transferência. Pires de Oliveira, explicitando o processo de aquisição de categorias pela 

criança, a partir dos pressupostos da Lingüística Cognitiva, afirma que: 

 

Aprendemos primeiro e diretamente categorias como cachorro e mesa e só 
posteriormente, pelo processo de metonímia, as categorias genéricas animal e móvel 
e as particulares como boxer e mesa de cabeceira. Da mesma forma que a metáfora 
é o processo para estender os esquemas imagéticos, a metonímia estende as 
categorias. (2000, p. 40, grifos do autor). 

 

Assim, para Pires de Oliveira a metonímia é um “processo cognitivo que permite criar 

relações de hierarquias entre conceitos” (2001, p. 40). 

Nem sempre é fácil a distinção entre a projeção metafórica e a transferência 

metonímica. Para nós, ambos produzem transferência semântica a partir de particularização de 

traços, mas a metáfora produz uma identificação entre traço(s) semântico(s) do domínio-

fonte e do domínio-alvo, enquanto a metonímia eleva um traço interno ou um traço de 

domínio contíguo ao status do conjunto-alvo. Assim, na metáfora, dois conjuntos de traços 

são tratados como idênticos por causa de um ou mais traços em comum, enquanto na 

metonímia um elemento (conjunto de traços) é referido, quer por um dos traços de um 

conjunto contíguo, que foi absorvido por esse elemento, quer por um traço interno ao próprio 

elemento, que é tomado para referir o conjunto total dos traços (o elemento). Enquanto a 

projeção metafórica é de natureza analógica, de substituição, portanto paradigmática, 

envolvendo obrigatoriamente dois conjuntos de traços, a transferência metonímica não tem 

apoio na analogia, é de natureza sintagmática, de complementaridade ou adjunção, porque 

lida com um só conjunto, que captura traços coocorrentes ou seleciona traço interno ao 
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próprio elemento. Logo, a metáfora lida com similaridade e a metonímia lida com 

contigüidade. 

A metonímia, assim, se especializa nas relações de fronteira. Portanto, pelo menos no 

início do processo, a transferência se dá entre elementos in praesentia, enquanto a metáfora 

atua no eixo paradigmático, podendo construir-se quer a partir de elementos in praesentia, 

quer a partir da relação entre um elemento presente e um ausente. Se dizemos: Este rapaz é 

um leão ou O leão chegou, estamos trabalhando com a similaridade entre traços de rapaz e de 

leão. Mas, se dizemos: O Drummond se estragou, fazemos com que o elemento (Drummond), 

que se relaciona, pragmática e discursivamente, com o referente (livro) venha, por relação de 

contigüidade, conceitual e lingüística, a designar o próprio referente.  

 

1.2.2.1  METÁFORAS E METONÍMIAS ESPACIAIS 

 

Como já citado, a Hipótese Localista, como o próprio nome indica, considera os 

conceitos espaciais como os mais básicos, cognitivamente falando. Contudo muitos autores, 

dentre os quais Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991) e o próprio Lakoff (1998) destacam a 

precedência cognitiva da interação com o próprio corpo humano sobre a interação com o 

espaço. Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 159), na verdade, admitem dois níveis 

distintos de conceptualização: 1) conceitos relacionais que, nas línguas, costumam expressar-

se por adposições, clíticos ou flexões, para os quais espaço costuma ser o domínio mais 

concreto, portanto básico; b) conceitos referenciais, que se expressam tipicamente por 

material lexical, para os quais pessoa costuma ser o domínio básico. Lakoff afirma: 

 

[...] we have no doubt that interpersonal relationship play a major role in language. 
Take, for example, the fact that children when they are born are able to imitate 
parents, and they are able to get their parents to react positively. This is an 
interpersonal fact about human beings at birth. [...] But, that takes a remarkable time 
of neural sophistication, which is the ability to project your body out to someone’s 
else [...] So it’s very important in learning motor programs, in learning all sort of 
things about having a function in the world. It would be silly to say that this capacity 
plays no role in conceptual systems. Not only it plays a role in conceptual systems, 
but it plays a role in language [...] that interpersonal capacity is also physical, it’s not 
a separation between the physical and the cultural, or the physical and the 
interpersonal; they are both one and the same. The interpersonal capacity is at basis 
of linguistic capacity for conceptualizing space.29 (1998, p. 94). 

                                                           
29  “[...] não temos dúvida de que a relação interpessoal desempenha papel fundamental na linguagem. Tome, por 

exemplo, o fato de que as crianças quando nascem são capazes de imitar seus pais, e são capazes de fazer seus 
pais reagirem positivamente. Esse é um fato interpessoal sobre seres humanos ao nascer [...] Mas, isso leva 
um tempo considerável de sofisticação neurológica, que é a habilidade de projetar seu corpo sobre o de 
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If you actually look at the way that human concepts and human reason is structured, 
it has everything to do with spatial relations, which has everything to do with the 
visual system; aspect has to do with the motor system, and son on. What used to be 
considered purely abstract reason turn out to be a form of body based reason. And 
that is an empirical discovery.30 (1998, p. 96). 

 

Com base em raciocínios como esses, têm sido apontados alguns exemplos 

evidenciadores. Vamos a seguir listar algumas das metáforas e metonímias de base espacial 

que Lakoff e Johnson (1980) apresentam, comentando-as quando necessário: 

a) METÁFORAS ORIENTACIONAIS – Formam todo um sistema de conceitos em inter-relação e 

se baseiam em oposições do tipo: alto x baixo (up x down); dentro x fora (in x out); frente x 

costas (front x back); profundo x superficial (deep x shallow); central x periférico (central 

x peripheral); perto x longe (near x far). Dessas oposições, destacam alto x baixo, que 

parece ser a mais produtiva. Lyons (1980, p. 311) explica a possível razão para isso: o homem 

é apenas um objeto físico de tamanho médio. Mas, no mundo que ele descreve em sua 

linguagem, ele é a medida de todas as coisas; a língua reflete a composição biológica do 

homem, na qual se destaca a verticalidade, como a mais saliente das dimensões espaciais, 

seguida pela oposição frente x costas. Lakoff e Johnson apresentam uma série de metáforas 

conceituais, apoiadas na oposição alto x baixo, na qual o pólo positivo é o alto: 

Happy is up; sad is down; 

Conscious is up, unconscious is down; 

Having control or force is up, being subject to control or force is down; 

More is up, less is down; 

Good is up, bad is down.31 LAKOFF; JOHNSON (1980, p. 15-16). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
alguém [...] Assim, é muito importante para aprender programas motores, para aprender toda espécie de coisas 
sobre como funcionar no mundo. Seria tolo dizer que essa capacidade não desempenha um papel na 
linguagem [...] que a capacidade interpessoal é também física, não há separação entre o físico e o cultural, ou 
o físico e o interpessoal; são ambos o único e o mesmo. A capacidade interpessoal está na base da capacidade 
lingüística de conceituar espaço.” 

30  “Se você realmente observa o modo como conceitos humanos e o raciocínio humano são estruturados, têm 
tudo a ver com relações espaciais, que têm tudo a ver com sistema visual; aspecto tem a ver com sistema 
motor, e assim por diante. O que se costumava considerar raciocínio puramente abstrato torna-se uma forma 
de raciocínio baseado no corpo. E isso é uma descoberta empírica”. 

31  “Feliz é ‘pra cima’, triste é ‘pra baixo’; consciente é ‘pra cima’, inconsciente é ‘pra baixo’; ter controle ou 
força é ‘pra cima’, estar sujeito a controle ou força é ‘pra baixo’; mais é ‘pra cima’, menos é ‘pra baixo’; bom 
é ‘pra cima’, mau é ‘pra baixo’”. 
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De fato, reconhecemos, no português brasileiro, essas formulações, em expressões 

cotidianas como: alto x baixo conceito; alto x baixo astral; algumas com locuções adverbiais 

usadas predicativamente: ela é uma pessoa pra cima; ou provérbios: o que vem de baixo não 

me atinge, tendo mesmo a fala brasileira tomado de empréstimos as formas up e down, usadas 

adjetiva ou adverbialmente: ele está bem down hoje, eu ando tão down... Lembre-se também 

o polegar para o alto como sinal de que tudo está bem ou positivo. 

A oposição dentro x fora (in x out), de conotação, respectivamente, positiva e 

negativa, é uma das usadas, tanto em inglês como em português do Brasil que, também neste 

caso, adotou o empréstimo. De fato, na fala brasileira costuma-se considerar in ou out 

atitudes, usos ou opiniões, associando o pólo positivo (in) normalmente ao que é moderno, 

atualizado. 

b) METÁFORAS DE CONTINENTE (CONTAINERS METAPHORS) – Para Lakoff e Johnson (1980, p. 

29), cada um de nós se vê como um continente, separado do resto do mundo pela nossa pele, 

vivenciando o mundo como fora de nós. Vemos os objetos físicos como continentes que 

contêm outras coisas. Segundo Svorou (1993, p. 7), parece que concebemos as locações numa 

hierarquia de continência, de modo que todo objeto neste mundo está contido em alguma 

coisa maior. Assim, temos algumas formulações: 

O CAMPO VISUAL É UM CONTINENTE:  Ele está fora de vista; 

ESTADOS SÃO CONTINENTES:  Ele entrou em depressão; 

 Ele já saiu do coma. (LAKOFF; JOHNSON, 

1980, p. 30-32).32 

c) METÁFORAS DE VIAGEM (JOURNEY METAPHORS) – Reconhecida como muito produtiva em 

muitas línguas, a metáfora da viagem lida, explícita ou implicitamente, com os papéis 

semânticos típicos de lugares, segundo Lyons (1980, p. 315), fonte e alvo. É essa metáfora 

que vai fundamentar muitas das noções temporais, como veremos adiante: 

O AMOR (A VIDA) É UMA VIAGEM:  Veja até onde chegamos. 

 Estamos numa encruzilhada33. (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 30-32) 

 “Já de saída a minha estrada entortou  

Mas vou até o fim”34 (HOLANDA, 1978). 

                                                           
32  “He’s out of sight now; He fell into a depression; He’s coming out of the coma”.  
33  “Look how far we’ve come”; “We’re at a crossroads”. 
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d) METÁFORAS DE CONDUTO (CONDUIT METAPHORS) – Essa metáfora é básica para a 

compreensão da terminologia selecionada para a Teoria da Comunicação, muito divulgada 

nas décadas de 1960/70 e que hoje podemos considerar clássica. A partir da formulação 

COMUNICAÇÃO É ENVIO, selecionam-se termos como: emissor, receptor, meio, mensagem, 

canal. 

e) METÁFORAS DE CONSTRUÇÃO (BUILDINGS METAPHORS) – Parcialmente associada à 

oposição orientacional alto x baixo, não é totalmente aplicável àquela porque parece atribuir 

destaque à base (fundações), enquanto naquela o baixo é o pólo negativo. (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 47). 

Construa sua vida sobre bases sólidas. 

Eles explodiram sua última teoria; 

Precisamos construir um argumento sólido.35 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 45-46) 

Sua oposição não tem fundamento. 

DISCURSO (VIDA) É CONSTRUÇÃO: 

 

Suas convicções ruíram por completo. 

Ao nosso ver, mais recentemente, algumas dessas formulações têm sido verbalizadas 

substituindo-se CONSTRUÇÃO por COSTURA, o que reforça a concepção de inter-relação e até 

inter-dependência, sem enfatizar a base como sustentáculo: 

Ele tem um discurso bem costurado. 

Este livro tem um enredo mal costurado. 

Mal consegui alinhavar minhas tarefas. 

Falta um arremate para o texto. 

Há também metáfora muito próxima que toma por fonte o conceito de TECIDO: 

• Essa é uma desculpa esfarrapada. 

• É preciso tecer bem a argumentação. 

Alguns tipos de metonímia mais cotidianos relacionados ao conceito de espaço são os 

indicados a seguir: 

a)  A PARTE PELO TODO (SINÉDOQUE) – É um tipo muito freqüente: 

• A PARTE DO CORPO PELA PESSOA: A propósito dessa metonímia, Lakoff e Johnson 

lembram que consideramos conhecer uma pessoa ou, pelo menos, saber como uma 

                                                                                                                                                                                     
34  HOLANDA, F. B. Até o fim. In: Chico Buarque, 1978. 
35  “They exploded his latest theory; We need to construct a strong argument (for that)”. 
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pessoa é, apenas vendo a fotografia do seu rosto. Para outros efeitos outras partes do 

corpo funcionam também: 

Ela é apenas um rosto bonito.36 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 37).  

Ele é mão de ferro. 

Dar uma mão em uma tarefa. 

Meter o nariz onde não é chamado. 

Ele é só coração. 

• A INSTITUIÇÃO PELO RESPONSÁVEL: 

Não aprovo os atos do governo.37 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 38).  

A universidade não concorda com isto. 

O senado não aprovou o projeto. 

• O LUGAR PELA INSTITUIÇÃO: 

Washington está insensível às necessidades do povo; 

Hollywood não é mais o que era38. (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 38). 

Para Lakoff e Johnson, ainda é um mistério como nosso sistema cognitivo básico 

processa as metáforas e metonímias. Admite-se, por vezes, que haja conceitos entendidos 

diretamente. Se assim for, dizem eles, um dos candidatos ao entendimento direto é o conceito 

de espaço. Referem outras possibilidades de entendimento desses processos, levantados por 

outros autores, a homonímia e a abstração. Para os partidários da homonímia, uma 

formulação como Seu argumento não tem fundamento não é entendida a partir da metáfora 

conceitual UM DISCURSO É UM EDIFÍCIO, mas sim admitindo-se a existência de dois vocábulos, 

fundamento1 e fundamento2, homônimos e, portanto, distintos, armazenados na memória a 

partir de duas entradas lexicais. Já os partidários da abstração pleiteiam que fundamento é 

um superconceito abstrato que figura como componente do significado tanto do vocábulo 

“edifício” quanto do vocábulo “discurso”.  

Para eles a homonímia é inadequada, porque admitir que fundamento1 e fundamento2 

são vocábulos diferentes, relativos a referentes inteiramente distintos e não relacionados, não 

dá conta da sistematicidade, da inter-relação, da coerência conceitual que permite usar outros 

elementos relativos a “edifício” para referir “discurso”, como, diríamos nós, “projeto”, 

“estrutura”, “planejamento”, “possibilidade de ruir”. Quanto à abstração, admitir um 
                                                           
36  “She’s just a pretty face”. 
37  “I don’t approve of the government’s actions”.  
38  “Washington is insensitive to the needs of the people”; “Hollywood isn’t what it used to be”.  
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superconceito tão abrangente é difícil, porque seria preciso imaginar muitos superconceitos 

abrangentes que pudessem englobar subconceitos presentes em formulações tão díspares 

como as que se seguem: 

Happy is up; 

Control is up; 

Virtue is up; 

Reason is up.39 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 15). 

Perguntam eles: que superconceito poderia incluir “felicidade”, “controle”, “virtude” e “razão” 

como seus subconceitos? (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 109). Além disso, a abstração impediria 

que partes inusuais de cada conceito pudessem ser tomadas para novas formulações. 

 

1.3  GRAMATICALIZAÇÃO 

 

Do we need in our analyses to continue to ‘stop the film’ and fix the grammar of a 
language as we investigate its structure, or do we need to view ‘grammar’ as a 
provisional way-station in our search for the more general characteristics of 
language as a process for organizing cognitive and communicative content?.40 
(HOPPER, P; TRAUGOTT, E, 1993, p. 17, grifos do autor). 

 

Nossa breve abordagem do histórico da Teoria da Gramaticalização baseia-se 

sobretudo em Moura Neves (1997) e Lehmann (1982). Segundo esses autores, constam 

informações, nos estudos sobre o tema, de que foram os chineses, no século X, os primeiros a 

perceberem diferenças entre formas lingüísticas plenas e formas vazias, portanto, os primeiros 

a desenvolverem idéias que hoje são englobadas por essa teoria. No que se refere ao ocidente, 

são citados, para o século XVIII, Condillac e Tooke que explicitaram intuições importantes 

para o tema. No século XIX, von Humboldt, abordando a tipologia lingüística, estabeleceu 

quatro estágios por que passam as línguas humanas, a saber: a) pragmático ou denotativo; b) 

sintático; c) de aglutinação; d) morfológico; desenvolveu essas postulações de forma a 

configurar uma embrionária Teoria da Gramaticalização, embora se deva considerar que a 

tipologia lingüística de então era embasada numa concepção historicista de que as línguas, 

                                                           
39  “Feliz é ‘pra cima’; Controle é ‘pra cima’; Virtude é ‘pra cima’; Razão é ‘pra cima’”. 
40  “Precisamos, em nossas análises, continuar a ‘parar o filme’ e fixar a gramática de uma língua enquanto 

investigamos sua estrutura, ou precisamos ver ‘gramática’ como uma etapa provisória na nossa busca pelas 
mais gerais características da lingua(gem) como um processo para organizar conteúdo cognitivo e 
comunicativo?”. 
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como sistemas inteiros, atravessam esses estágios, e não que esses estágios possam existir em 

qualquer língua, aplicáveis a seus subsistemas. Bopp e von der Gabelenz também 

contribuíram com alguns detalhamentos. Meillet, em sua obra de 1912, Linguistique 

Historique et Linguistique Générale, foi, contudo, aquele que melhor expôs o que mais se 

aproxima da concepção atualmente aceita do processo de gramaticalização, ou seja, um dos 

processos de mudança lingüística pelo qual itens lexicais, com referentes extralingüísticos, 

vão gradativamente assumindo sentidos e funções intralingüísticas, em um crescendo 

funcional e abstratizante até que, após percorrer um pressuposto continuum de 

conceptualizações e funções lingüísticas, paralelamente a desgaste fônico, podem vir a 

desaparecer enquanto formas. Meillet cunhou a denominação Gramaticalização e a focalizou, 

não motivado pela tipologia lingüística, mas sim pelos estudos de Lingüística Histórica, visto 

que a aplicava a fatos da história do indo-europeu. Entre outras contribuições, Meillet 

estabeleceu distinções importantes, como entre os conceitos de renovação e analogia, e 

ampliou o sentido de gramática ao incorporar-lhe a questão da ordem das palavras nas frases. 

Vejamos alguns trechos: 

 

La constitution de formes grammaticales par dégradation progressive de mots jadis 
autonomes est rendue possible par les procédés qu’on vient de décrire 
sommairement, et qui consistent, on le voit, en un affaiblissement de la 
prononciation, de la signification concrète des mots et de la valeur expressive des 
mots et des groupes de mots.41 (MEILLET, 1912, p. 139). 

Les mots ne sont du reste pas seuls à être sujets à devenir des éléments 
grammaticaux; la façon de grouper les mots peut aussi devenir un procédé 
d’expression grammaticale. [...] Ici, un ordre de mots devenu habituel pour quelque 
raison a pris le caractère de ‘morphème’, c’est-à-dire de marque d’une catégorie 
grammaticale. La valeur expressive de l’ordre des mots, que l’on observe en latin, a 
été remplacée par una valeur grammaticale. Le phénomène est de même ordre que la 
‘grammaticalisation’ de tel ou tel mot.42 (MEILLET, 1912, p. 147-148, grifos do 
autor). 

 

Ainda na primeira metade do século XX, em 1921, como lembra Moura Neves (1997), 

Sapir contribuiu para a articulação da Teoria da Gramaticalização quando explicitou sua 

                                                           
41  “A constituição de formas gramaticais por degradação progressiva de palavras outrora autônomas tornou-se 

possível pelos processos que acabamos de descrever sumariamente, e que consistem, vê-se, em um 
enfraquecimento da pronúncia, da significação concreta das palavras e do valor expressivo das palavras e dos 
grupos de palavras.” 

 

42  “De resto, as palavras não são as únicas a estar sujeitas a tornarem-se elementos gramaticais. a maneira de 
agrupar as palavras pode também tornar-se um processo de expressão gramatical. [...] Aqui, uma ordem de 
palavras que se tornou habitual por alguma razão tomou o caráter de ‘morfema’, isto é, de marca de uma 
categoria gramatical. O valor expressivo da ordem das palavras,que se observa em latim, foi substituído por 
um valor gramatical. O fenômeno é da mesma ordem da ‘gramaticalização’ de tal ou qual palavra.” 
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noção de continuum entre diferentes tipos de conceitos lingüísticos, que distinguiu em termos 

gerais como conceitos de conteúdo material e conceitos de conteúdo relacional. Frei 

(1929) contribuiu com a referência à “passagem incessante do signo expressivo ao signo 

arbitrário” e suas motivações: necessidade de expressividade e lei do desgaste. Jakobson 

(1959) reforça as anteriores constatações, sobretudo no que se refere à morfologia, e oferece 

abordagem do nível sintático sob o mesmo enfoque. Em 1968, Benveniste demonstra ser 

favorável às concepções basilares da teoria, quando estuda a passagem de verbos plenos a 

auxiliares. Kurylovicz, em seu trabalho intitulado L’évolution des catégories grammaticales, 

capítulo de seu livro Esquisses linguistiques, aplica sistematicamente o conceito de 

Gramaticalização, bastante explicitado no seguinte trecho: 

 

L’élaboration des catégories grammaticales, tout comme leur usure et leur 
disparition éventuelle, s’accomplit souvent par degrés insensibles, au cours d’une 
longue période de temps. Du latin: habeo litteras scriptas, au français: j’ai écrit la 
lettre, le cheminement est asssez lent. La tournure française représente une étape 
avancée dans le passage du lexical au grammatical. Pour un latin, la construction 
habeo litteras scriptas ne diffère que très peu de constructions comme recipio 
litteras scriptas, video litteras scriptas, etc. L’étape grammaticale est franchie 
lorsque la zone d’application d’un morphème s’étend au point de perdre son 
caractère lexical, pour ne plus jouer qu’un rôle grammatical, ou lorsque la fonction 
grammaticale s’accentue, c’est-à-dire, par exemple, lorsqu’une formation derivée 
n’est plus perçue que comme une inflexion.43 (1966, p. 68, grifos do autor). 

 

Contudo, a hegemonia do Estruturalismo saussuriano, na primeira metade do século 

XX, seguida pela hegemonia do Gerativismo, nas décadas seguintes, não favoreceu estudos 

sobre o tema. A partir de análises normalmente entendidas como do âmbito do 

Funcionalismo, nas três últimas décadas, os estudos do âmbito da Gramaticalização ganharam 

alento e têm sido desenvolvidos por muitos estudiosos, dentre os quais destaca-se Givón que, 

em seu livro de 1971, Historical syntax and synchronic morphology: an archaeologist’s field 

trip, retomou a formulação de Hodge, cunhando a conhecida frase “Today’s morphology is 

yesterday’s syntax” (apud LEHMANN, 1982, p. 8). Além disso, Givón postulou, no seu livro 

                                                           
43 “A elaboração das categorias gramaticais, tanto como seu desgaste e seu desaparecimento eventual, completa-

se freqüentemente por graus insensíveis, durante longo período de tempo. Do latim: habeo litteras scriptas, ao 
francês: j’ai écrit la lettre, o caminho é bastante lento. A construção francesa representa uma etapa avançada 
na passagem do lexical ao gramatical. Para um latino, a construção habeo litteras scriptas difere apenas um 
pouco de construções como recipio litteras scriptas, video litteras scriptas, etc. A etapa gramatical é 
franqueada quando a zona de aplicação de um morfema se estende a ponto de perder seu caráter lexical, para 
desempenhar apenas um papel gramatical, ou quando a função gramatical se acentua, isto é, por exemplo, 
quando uma formação derivada passa a ser percebida apenas como uma flexão.” 
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On Understanding Grammar (1979) a inclusão, no continuum da Gramaticalização, do 

módulo do discurso, como se pode ver: 

 

If languages constantly takes discourse structure and condenses it – via 
syntacticization – into syntactic structure, one would presumably expect human 
languages to become increasingly syntacticizes over time. In fact, this is not the 
case. Rather, syntactic structure in time erodes, via processes of morphologization 
and lexicalization. [...] Nevertheless, one ust keep in mind that we are dealing here 
with ciclic waves, which may be characterized roughly as: 

Discourse → Syntax → Morphology → Morphophonemics → Zero 

[...] The first two steps, which are often coupled (i.e., occur simultaneously), are 
motivated by various communicative needs [...].44 (GIVÓN, 1979, p. 208-209, grifos 
do autor). 

 

Além de Givón, muitos autores se destacam nas últimas décadas: Hopper, Heine, 

Claudi, Hünnemeyer, Traugott, Sweetser, Bybee, Perkins, Pagliuca, Lehmann, Thompson, 

Mulac, Svorou, alguns dos quais têm investido no estudo da cognição humana com o objetivo 

de explicitar fundamentos mentais para a expressão lingüística e atingir maior grau de 

compreensão dos mecanismos que estruturam o processo de gramaticalização. 

Em suma, na visão de Lehmann (1982, p. 8), a Teoria da Gramaticalização vem sendo 

desenvolvida por duas tradições lingüísticas bastante independentes, a da Lingüística 

Histórica e a da Tipologia de Línguas e não recebeu maiores contribuições do Estruturalismo, 

devido ao enfoque na estrutura das línguas, concentrada em visão sincrônica, nem do 

Gerativismo, dado o seu enfoque privilegiado na chamada I-language, restrita a processos 

mentais postulados como universais. 

Entendida como um processo, a Teoria da Gramaticalização tem sido abordada por 

duas vias que se convencionou distinguir, a sincrônica e a diacrônica, a primeira tentando 

capturar o processo em curso e centrada na ligação mundo mental/língua, a segunda 

enfocando períodos maiores de tempo, centrada nas formas documentadas na diacronia. 

Assim, a Gramaticalização, como a teoria laboviana, encara o estudo da mudança não apenas 

como a compreensão ordenada de fenômenos decorrentes de processos findos e estabelecidos, 
                                                           
44  “Se a língua constantemente toma a estrutura do discurso e a condensa – via sintatização – em estrutura 

sintática, pode-se presumivelmente esperar que as línguas humanas tornem-se cada vez mais sintaticizadas 
através do tempo. De fato, não é esse o caso. Na verdade, a estrutura sintática sofre erosão com o tempo, via 
processos de morfologização e lexicalização. [...] Contudo, pode-se imaginar que estamos lidando aqui com 
ondas cíclicas, que podem ser caracterizadas aproximadamente como: 

 Discurso → Sintaxe → Morfologia → Morfofonêmica → Zero 
 [...] Os dois primeiros passos, que são freqüentemente casados (isto é, ocorrem simultaneamente), são 

motivados por várias necessidades comunicativas [...]. 
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mas como processo contínuo, que pode ser flagrado no seu curso. Castilho explicita bastante o 

fundamento da abordagem sincrônica da gramaticalização: 

 

De um ponto de vista interacional, a gramaticalização é a representação gramatical 
das categorias pragmáticas que regem a conversação. O discurso oral se revela, 
assim, como um lugar privilegiado para a observação dos processos constitutivos da 
linguagem, como a gramaticalização. (2001, p. 48). 

 

Um dos fundamentos da teoria é a admissão do que se convencionou chamar o 

continuum da Gramaticalização, corolário de uma das suas propriedades – a 

unidirecionalidade. Esse continuum, também identificado como seqüência, cadeia, linha, ou 

cline, embora sempre referido no singular, inclui, ao nosso ver, três tipos de seqüência:  

a)  CONCEITOS-FONTE → CONCEITOS-ALVO: este continuum diz respeito a 

processos produtores de significado, relativos ao mundo extra-lingüístico, que ligam o mundo 

real ao mundo mental; 

b)  DISCURSO → SINTAXE → MORFOLOGIA → FONOLOGIA → Ø: diz respeito à 

passagem do mundo mental ao lingüístico e, nesse, de níveis de estruturação mais amplos a 

mais restritos, tanto no sentido paradigmático quanto sintagmático; 

c)  um terceiro tipo, ainda muito obscuro e parcamente explorado, explicitaria a 

ordem de emergência dos mecanismos de gramaticalização. 

O tipo de continuum a, relativo aos processos mentais, cognitivos, costuma ser 

representado pela seqüência PESSOA → OBJETO → ATIVIDADE → ESPAÇO → TEMPO → 

QUALIDADE, partindo da comprovação de que são as relações egocentradas aquelas a que, 

muito freqüentemente, se recorre como ponto de partida da expressão lingüística. Segundo 

Castilho: 

 
[...] de um ponto de vista cognitivista, a gramaticalização é a codificação de 
categorias cognitivas em formas lingüísticas, aí incluídas a percepção do mundo 
pelas diferentes culturas, a representação do corpo humano nas línguas, o papel da 
visão, do espaço e do movimento. (2001, p. 45). 

 

Como querem Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 23), deve-se distinguir entre 

conceitos-fonte básicos (como partes do corpo, que não podem derivar-se de qualquer 

entidade mais concreta) e conceitos-fonte derivados, tais como conceitos temporais que, ao 

tempo em que se constituem como fontes de outros conceitos são derivados de conceitos-
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fonte básicos. Conceitos-fonte tendem a ser lexemas integrantes do vocabulário básico, 

menos sujeitos a substituições, como partes do corpo (as mais recorrentes nas línguas 

estudadas são coração, cabeça, costas, pé, olho), fenômenos e elementos naturais (chão, céu), 

nomes comuns relacionados ao ser humano (pessoa, homem, pai, senhor), verbos dinâmicos 

(ir, vir, dar, tomar), verbos de postura (sentar, deitar), verbos de processo mental (dizer, 

querer). (HEINE; CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991, p. 93, exemplos nossos). 

O tipo de continuum b, intralingüístico, pode ser detalhado com mais segurança se 

partirmos da sintaxe, visto que a ligação do nível do discurso com o nível sintático ainda 

permanece bastante obscura. Não se tem conseguido oferecer a seqüência ininterrupta que 

cubra esses níveis como um todo, mas parcelas dela têm sido estabelecidas: 

a) FRASES > sintagmas   

  X está em Y > SPs de posse 

  X se dirige a Y > SPs de finalidade 

  X está comY > SPs de instrumento/causa 

b) ITENS LEXICAIS > itens gramaticais ou morfemas, como: 

  N > ADJ > ADV > PREP/CONJ/PRON/ART 

  V > ADV > PREP/CONJ 

  V pleno > V auxiliar > clítico > afixo 

c) MORFEMAS > apêndices fônicos (sem significação) 

  Alguns marcadores conversacionais: tá, uhn, né? 

O tipo de continuum c tem sido vislumbrado aqui e ali na bibliografia, mas não nos 

parece que se tenha estabelecido a ordem de emergência dos processos. 

Esses tipos de continuum podem ser observados tanto na abordagem sincrônica quanto 

na diacrônica. Uma questão relativa ao tipo b, que é o entendimento de que o discurso é o 

ponto de partida, isto é, o elemento-fonte é extraído do discurso, não nos parece 

adequadamente enfocada, visto que, sendo a gramaticalização um processo de mudança 

lingüística, claro está que todo seu devir se dá em discursos, através de discursos. Assim, 

tanto um elemento extenso como vamos dizer assim, como um elemento como diz que, como 

elementos em estágios finais de gramaticalização como né? ou tá estão nos discursos. O 

discurso não deve ser considerado, ao nosso ver, como um dos elos da cadeia que preceda, por 

exemplo, a sintaxe ou que suceda, por exemplo, a morfologia ou a fonologia. O discurso os 

apropria todo o tempo. Se se quer insistir na metáfora visual da cadeia, ele a margeia, como a 

semântica margeia os níveis do significante (a sintaxe, a morfologia, a fonologia), sem 
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precedê-los ou sucedê-los. Assim, o primeiro passo do processo de gramaticalização talvez 

não devesse ser referido, como fez Givón, como uma passagem do discurso à sintaxe, mas 

como uma passagem da parole à langue, como via Saussure, ou como da fala à norma, como 

viu Coseriu (1979). 

Para a compreensão das seqüências é muito importante a noção de protótipo de 

categoria mental ou lingüística (cf. item 1.2.1), ou seja, a admissão de que as categorias se 

estruturam, mentalmente, a partir do reconhecimento de membros exemplares, os mais 

reveladores das categorias, que se relacionam por rede de semelhanças com os demais 

membros, alguns bem próximos desse elemento central, outros mais periféricos. A 

compreensão da cadeia deve levar em conta que os elementos não passam abruptamente de 

uma categoria para outra. Esse fato produz elementos intermediários, que partilham funções 

de categorias diversas, contíguas. 

Ainda com relação aos tipos de continuum é interessante observar a correspondência 

que se pode estabelecer entre categorias mentais (integrantes do tipo a) e categorias 

lingüísticas (integrantes do tipo b), como apresentado em Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, 

p. 217): 

PESSOA ————  nome relacionado a ser humano 

OBJETO ————  nome concreto 

ATIVIDADE ————  verbos dinâmicos 

ESPAÇO ————  advérbios locativos, preposições 

TEMPO ————  advérbios temporais, preposições 

QUALIDADE ————  adjetivos, verbos estativos, advérbios 

Segundo esse entendimento, a gramaticalização ocorreria percorrendo conteúdos das 

categorias apresentadas na coluna à direita, refletindo sucessivas metáforas que se 

consubstanciam na língua através dos elementos apresentados na coluna à esquerda. 

Alguns autores acreditam que, dada uma forma gramatical, pode-se sempre determinar 

seu conceito-fonte e, paralelamente, seu item lexical-base. Acreditam ainda que essas relações 

são universais. Ao nosso ver, tal afirmação configura hipótese muito forte, ainda sujeita a 

comprovação. 
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1.3.1  POR UMA TEORIA DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

Há uma proliferação de denominações, refletindo grande quantidade de conceitos e 

suas subdivisões, implicadas na Teoria da Gramaticalização. A caracterização desse processo 

tem sido tentada pelo estabelecimento do que os estudiosos têm chamado de parâmetros, 

propriedades, fatores, critérios, processos, princípios, mecanismos, estágios, motivações 

e hipóteses. Ocorre que um mesmo fenômeno lingüístico pode ser interpretado como 

decorrente de um princípio, por um autor; de uma propriedade, por outro; de um 

mecanismo, por outro, causando muita confusão terminológica. Não nos parece produtivo 

reproduzir essas sobreposições, redundâncias e/ou omissões, atribuindo-lhes a seus 

respectivos autores, além de que seria árdua e temerária tarefa. Tentaremos, então, apresentar 

nossa compreensão da questão, correndo talvez o risco de uma abordagem simplista. 

Considerando sempre a gramaticalização como um processo, propomos a seguinte 

distribuição de um possível quadro de categorias: 

1.3.1.1   PROPRIEDADES: Caracterizam a natureza do fenômeno, portanto o que é o processo 

de gramaticalização. São: unidirecionalidade, gradualismo, existência de trajetos 

universais e uniformitarismo. 

1.3.1.2  MOTIVAÇÕES (OU GATILHOS) – (CASTILHO, 2002, p. 45): pretendem estabelecer 

causas desencadeadoras, o porquê do processo. Castilho as divide em cognitivas e 

pragmáticas. São: economia, expressividade, inferências discursivas e convencionais. 

1.3.1.3  MECANISMOS: descrevem a implementação do processo, portanto o como esse se 

desenrola e não são mutuamente exclusivos. Podem desenvolver-se no nível pré-lingüístico, 

cognitivo ou já nos níveis lingüísticos propriamente ditos. Os principais são: metáfora, 

metonímia, reanálise, analogia, generalização, rotinização, recategorização, divergência, 

estratificação, especialização, persistência, desgaste fônico, reforço. 

1.3.1.4  ESTÁGIOS: apontam os níveis lingüísticos atingidos pelos itens em gramaticalização, 

ou seja, até onde, no continuum intralingüístico, o processo se implementou. São: 

sintaticização, morfologização, redução fonológica, estágio zero. 

1.3.1.5  PARÂMETROS: pretendem avaliar os graus de desenvolvimento do processo, propondo 

medidas de avaliação dos estágios atingidos. São: peso, coesão e variabilidade. 
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1.3.1.1   PROPRIEDADES 

 

A propriedade da unidirecionalidade, tratada sobretudo na abordagem diacrônica da 

gramaticalização, tem sido formulada como a manifestação de “uma relação tal entre dois 

estágios A e B, que A ocorre antes que B, mas não vice-versa”45 (HOPPER; TRAUGOTT, 

1993, p. 95). A unidirecionalidade implica, naturalmente, a existência do continuum da 

gramaticalização e tem alguns pressupostos: 

a) O processo de gramaticalização, uma vez iniciado, não é inexorável. (HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993, p. 95); 

b) O cline não deve ser concebido como um continuum, stricto sensu, com seqüência 

de pontos rígidos, porque pode existir superposição entre formas e funções velhas e novas. 

(HEINE; CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991, p. 222-223); 

c) Nem sempre é possível ilustrar o cline integralmente; o que importa é a 

unidirecionalidade entre formas adjacentes, embora alguns exemplos sejam citados. Lehmann 

(1982, p. 14-15) cita dois processos que ilustram todo o cline: os demonstrativos latinos e suas 

mudanças nas línguas românicas e a perda das flexões verbais em francês. 

d) Existe unidirecionalidade quanto aos tipos de continuum a e c, o que inclui 

seqüência previsível de mecanismos e de estágios. 

Quanto ao continuum do tipo a, admite-se a unidirecionalidade na construção de 

conceitos derivados, de tal sorte que, numa transferência metafórica, por exemplo, não há 

possibilidade de reversão da ordem dos conceitos envolvidos, ou seja, a metáfora “mapeia” o 

domínio conceitual-fonte no domínio-alvo e não vice-versa. 

Lakoff (1998, p. 105-107) defende essa unidirecionalidade. Para ele, a partir de 

formulações como O esporte é uma guerra, Corridas são guerras ou Predação é uma guerra, 

só se podem inverter os termos da equação, ou seja, dizer A guerra é um esporte, porque 

guerra, esporte, corridas e predação são todos metaforizáveis pelo conceito competição, este, 

mais básico e portanto a fonte da metáfora, enquanto guerra, esporte, corridas e predação são 

alvos. Assim, ao nosso ver, os alvos são relacionáveis paradigmaticamente e por isso 

intercambiáveis. Mas quando se diz guerra é competição e competição é guerra são ditas duas 

coisas diferentes, porque depende do que foi “mapeado” (maped) como competição e do que 

foi “mapeado” como guerra: é preciso saber que aspectos do multifacetado conceito foram 
                                                           
45  “[…] a relationship between two stages A and B, such that A occurs before B, but not vice versa”. 
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selecionados para que a relação se faça. Assim, diz Lakoff (1998, p. 105-107), secundado por 

Oliveira, se se diz Deus é mulher, destacam-se aspectos como a capacidade de alimentar, a 

bondade, o cuidado. Mas se se diz Mulher é Deus, outros aspectos do conceito de mulher 

podem interferir, como a interpretação de que as mulheres são perigosas. Assim, a metáfora 

Deus é mulher é mais aceitável por causa do “mapeamento” feito, o que explicita que não se 

invertem aleatoriamente os termos de uma metáfora. 

Para Hopper e Traugott, “a unidirecionalidade é a metacondição sobre como 

construções gramaticais particulares mudarão”46 (1993, p. 96). Braga47 considera essa 

propriedade como primordial para comprovar que determinada mudança lingüística se dá no 

âmbito da gramaticalização. Isso implica em que, se existe um contra-exemplo, esse 

fenômeno não deve ser tratado como manifestação de gramaticalização, apenas um dos sub-

campos da grande área da mudança lingüística. 

Contra-exemplos existem e muitas vezes são resultantes de processos de 

lexicalização. Neles, supõe-se que um item mais gramatical passa a menos gramatical ou 

lexical, como o sufixo –ismo, no português, que, segundo essa interpretação, de forma presa 

torna-se livre, em exemplos como “os ismos da ciência tal”, no qual o originalmente morfema 

derivacional passaria a integrar a classe dos nomes (CASTILHO, 1997, p. 57); ou exemplos 

como “that was a downer”, “tutoyer” (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 127); ou “an iffy 

proposition” (DETGES; WALTEREIT, 2002, p. 45), nos quais morfemas regularmente em 

uso gramatical constituem lexicais básicos em processos de derivação. Para Hopper e 

Traugott a lexicalização é “um processo distinto da gramaticalização, não é unidirecional, e 

pode recrutar material de todos os tipos”48 (1993, p. 127). Alguns casos isolados, contudo, não 

afetos à lexicalização, podem interferir na unidirecionalidade e requerem atenção especial 

(1993, p. 128): por exemplo, casos de hipercorreção que, em decorrência do prestígio de uma 

forma-modelo, podem vir a produzir usos não naturalmente gramaticais e, por isso, podem 

perturbar a compreensão de dados históricos; devem ser considerados também casos de 

manutenção artificial de formas antigas, na escrita, ao lado de forma mais gramaticalizadas 

desde antes, na fala ou mesmo em outros escritos, ponto delicado, por exemplo, para quem 

trabalha com dados históricos, escritos, sem possibilidade de acesso à comprovação do real 

                                                           
46  “Unidirectionality is a metacondition on how particular grammatical constructions will change”. 
47  BRAGA, Maria Luiza. Aula de LET 678 – 1999/II – PPGLL/UFBA 
48 “lexicalization is a process distinct from grammaticalization, is not unidirectional, and can recruit material of 

all kinds”. 
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uso da forma registrada. Contudo, é preciso considerar aqui o que se infere da bibliografia, ou 

seja, de que até o momento não há evidências de que itens gramaticais se renovem sem que 

provenham de itens ditos lexicais. 

Sendo a gramaticalização um processo, é intrinsecamente gradual, daí o 

estabelecimento do gradualismo como uma das suas propriedades. Quando discorrem sobre 

unidirecionalidade, Detges e Waltereit caracterizam bem o gradualismo, quando explicitam 

que cada um dos passos da gramaticalização é o resultado do passo anterior e o contexto 

propício para o posterior49. Disso decorre, entre outras coisas, que a gramaticalização pode 

afetar apenas uma forma lingüística dentre outras que lhe são funcionalmente equivalentes 

(semântica, lexical, sintática ou morficamente) e também afetar uma forma em apenas um dos 

contextos em que ocorre, expandindo-se a mudança para outros contextos ou não, a depender 

dos mecanismos que estejam em atuação. Assim, uma forma que exiba características de certa 

categoria morfossintática pode começar a perder essas características, não simultaneamente, 

mas uma após a outra. E a forma inovadora não desloca a forma mais antiga do dia para a 

noite. Ao contrário, começa como variante mais rara, geralmente afeta a um registro, sua 

freqüência aumenta e, finalmente, substitui completamente a anterior. (LICHTENBERK, 

1991, p. 39). Como se pode aquilatar, o gradualismo é bastante relacionado à 

unidirecionalidade e, embora não prediga que seqüências de mudanças ocorrerão, prediz que, 

se ocorrerem, ocorrerão em certas ordens e não em outras. A propriedade do gradualismo 

implica em conceber a implementação das mudanças por difusão lexical, visto que a 

gramaticalização não afeta as categorias como conjuntos. 

Tem-se observado que canais de gramaticalização semelhantes estão presentes em 

línguas diversas, fazendo crer que os processos cognitivos humanos estão na base do 

processo. Observou-se ainda que qualquer processo que começa com o mesmo tipo de fonte 

seguirá o mesmo trajeto de mudança, além do que trajetórias partindo de diferentes fontes 

tendem a convergir, à medida que o significado do item em gramaticalização torna-se mais 

geral e abstrato nos últimos estágios do processo. Também tem sido observado que a 

gramaticalização afeta classes semelhantes de itens lexicais, de maneira semelhante, em vasto 

número de línguas. Tudo isso configura a admissão de que o processo apresenta trajetos 

universais de desenvolvimento. 

                                                           
49  “both shifts are intrinsically ordered insofar as the constructions that serve as input for the second one are 

typically the output of the first”. (2002, p. 45). 
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A propriedade do uniformitarismo diz respeito, sobretudo, ao fato de que etapas do 

processo, já acontecidas no que concerne a um item, sejam retomadas. Assim, elementos, já 

desgastados fonicamente, que sofrem reforço, podem novamente desgastar-se e sofrer novo 

reforço, o que torna a recursividade uma das características do processo de gramaticalização. 

Em grau mais geral, “as forças lingüísticas que são evidenciadas hoje são, em princípio, as 

mesmas que operaram no passado”50 (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 38), de modo que 

nenhuma gramática ou regra de gramática pode ser reconstruída para uma língua morta que 

não possa ser atestada numa língua viva. 

 

1.3.1.2   MOTIVAÇÕES 

 

No que se refere às motivações, pode-se dividi-las em cognitivas e intralingüísticas  

– ou “pragmáticas”, como denomina Castilho (2001, p. 32). A primeira é a economia, que se 

fundamenta sobretudo no fato de que seria impossível para qualquer língua expressar cada 

idéia concreta por uma palavra ou um morfema lexical independente. (SAPIR, 1921, apud 

HEINE; CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991, p. 27). Existe, assim, inerente aos sistemas 

lingüísticos, uma tendência à economia interna, que os faz utilizar elementos velhos para 

expressar idéias novas. Esse é o móvel básico do continuum da gramaticalização, que 

preenche sentidos/funções advindos das relações estritamente lingüísticas, portanto dos 

elementos gramaticais, utilizando elementos lexicais, de sentidos/funções advindos das 

relações entre o mundo exterior e a língua, já disponíveis em dada língua. Curioso é que esse 

conceito de economia, fundamental para a Teoria da Gramaticalização, nem sempre se 

coaduna com uma concepção estruturalista, referente a um outro conceito de economia, 

importante para a reflexão sobre o fenômeno dos doublets. Como um sistema econômico no 

primeiro sentido aqui exposto poderá ser econômico no segundo sentido, de uma forma para 

cada significado, que rejeita, portanto, os doublets? É afinal o velho impasse entre o conceito 

de sistema homogêneo, “où tout se tient”, e a inapelável mudança característica de qualquer 

língua, mudança só racionalmente concebida se se admite o sistema heterogêneo e 

precariamente equilibrado, com alguns pontos vazios, outros com sobreposições (doublets), 

que apontam na direção de outro(s) estágio(s) do sistema, tão precariamente equilibrado(s) 

quanto o anterior. O impasse, ao nosso ver, só se resolve se considerarmos os níveis do falante 

                                                           
50  “the linguistic forces that are evidenced today are in principle the same as those that operated in the past”. 
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e da comunidade lingüística: para o primeiro, o sistema pode ser equilibrado, já que é 

construção única, adquirido individualmente, equivalente à I-language chomskiana, e que, por 

isso, pode inserir na comunidade um modelo que inclua alguma mudança abrupta, 

desencadeada por mecanismo da reanálise, por exemplo; já o sistema que serve à 

comunidade lingüística só se pode compreender como heterogêneo e precariamente 

equilibrado, mudando gradualmente. 

Já a expressividade, movida por processo criativo individual, inerente ao ser humano, 

realiza tendências cognitivas gerais para expressar lingüisticamente conceitos novos ou 

conceitos pré-existentes, mas expressos por formas desgastadas, muitas vezes formas em 

processo avançado de gramaticalização. Para Detges e Waltereit (2002, p. 34), 

expressividade pode ser conceituada como um tipo de estratégia retórica que produz uma 

divergência semântica entre o que é dito e o que se quer significar, de modo deliberado, por 

falantes que desejam ser mais informativos do que o requerido. Afinal, como lembra Meillet: 

 

A chaque fois qu’un élément linguistique est employé, sa valeur expressive diminue 
et la répétition en devient pus aisée. Un mot n’est ni entendu ni émis deux fois 
exactement avec la même intensité de valeur. C’est l’effet ordinaire de l’habitude. 
Un mot nouveau frappe vivement la première fois qu’on l’entend;dès qu’il a été 
répété, il perd de sa force, et bientôt il ne vaut pas plus qu’un élément courant depuis 
longtemps.51 (1912, p. 135). 

 

Naturalmente, a expressividade é bastante presente nas línguas e nem sempre 

desencadeia processos que se possam incluir na gramaticalização, como, por exemplo, ocorre 

com a assunção de empréstimos lingüísticos ou a expressão de metáforas criativas, do tipo 

literário que, por idiossincráticas, não se inserem em processos afetos à mudança lingüística. 

Contudo, ao nosso ver, todo recurso expressivo é potencialmente um primeiro passo para 

processos de gramaticalização. Como dizem Detges e Waltereit, “grammar is the reanalyzed 

residue of expressive routines”52 (2002, p. 36). 

Alguns contextos de uso permitem inferências discursivas e convencionais que, por 

se tornarem cada vez mais associadas ao elemento, terminam por se introduzir no seu 

significado. Por exemplo, o inglês self, originalmente um pronome enfático que 
                                                           
51  “Cada vez que um elemento lingüístico é empregado, seu valor expressivo diminui e sua repetição se torna 

mais facilitada. Uma palavra não é ouvida nem emitida duas vezes exatamente com a mesma intensidade de 
valor. É o efeito comum do hábito. Uma palavra nova impressiona vivamente da primeira vez que é ouvida; 
desde que ela tenha sido repetida, perde força, e logo não vale mais que um elemento corrente há muito 
tempo.” 

52  “Gramática é o resíduo reanalisado de rotinas expressivas”. 
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gradativamente veio a ser usado em contextos reflexivos, depois de um tempo passou a ser 

entendido como reflexivo. Assim, a motivação inicial, bastante arbitrária, recebe reforço 

contextual, que leva a certa iconicidade, do tipo: se tal contexto, então X. 

 

1.3.1.3   MECANISMOS 

 

A metáfora e a metonímia, mecanismos cognitivos fundamentais, foram tratados por 

nós no item 2.2, incluídos na abordagem da Semântica Cognitiva. Como vimos, consistindo a 

metáfora em seleção de traço(s) relevante(s) do conteúdo semântico de um item lexical que 

funciona(m), para efeitos de sentido, como seu significado global, projetado para efeito de 

qualificação do conteúdo semântico de outro elemento lingüístico, em geral, outro item 

lexical, é um mecanismo muito importante nos estágios iniciais da gramaticalização, quando 

traço(s) semântico(s) de um item lexical franqueia(m) seu uso metafórico em função 

gramatical, ou melhor, quando um processo metafórico autoriza a transposição de traço(s) de 

um anterior item lexical para um novo item gramatical. A propósito, Bybee, Perkins e 

Pagliuca (1994, p. 25) pensam que, para compreender processos de gramaticalização, nem 

sempre é preciso (ou mesmo desejável) invocar a metáfora. Por exemplo, na conhecida 

correlação “tempo é espaço” (LAKOFF; JOHNSON, 1980) eles não vêem metáfora, pois, 

alegam, se um sujeito está localizado em algum ponto, ele irremediavelmente o estará em um 

tempo. Ao nosso ver, embora isso seja verdade, a aludida metáfora não se contrapõe a esse 

raciocínio, mas explicita que normalmente o espaço precede o tempo na expressão lingüística 

e que a expressão do tempo é extensão metafórica do traço temporal implícito em qualquer 

locativo. A metáfora está implicada na gramaticalização, porque pertence ao arcabouço 

cognitivo do ser humano. 

Metáforas que se circunscrevem ao léxico não se incluem no processo de 

gramaticalização, porque não levam a mudança de categoria lingüística, por exemplo, de 

classe de palavras. As categoriais (ou de raiz) e as experienciais, segundo a terminologia de 

Lakoff e Johnson (1980), são muito importantes para o processo da gramaticalização. Cabe às 

primeiras, por exemplo, o percurso do continuum do tipo a (cf. item 1.3) e, às segundas, 

formulações que podem ser generalizadas, como, por exemplo: instrumento é companhia, 

exagero é adversário, idéias são objetos, etc. 

Por serem únicas, irrepetidas, as metáforas criativas não costumam produzir 

gramaticalização, mas podem dar oportunidade a metáforas emergentes que, essas sim, podem 
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importar para futuros processos. Como já afirmamos, a nosso, ver, todo recurso expressivo é 

potencialmente um primeiro passo para desencadear processos de gramaticalização 

Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 44) apontam alguns exemplos nas línguas que 

estudaram, em que os conceitos listados à esquerda são fundamentos de relações metafóricas 

que produzem os conceitos à direita: 

experiências físicas →  experiências não-físicas 

espaço →  direção/tempo/várias noções abstratas 

tempo →  causa/várias noções abstratas. 

Os citados autores lembram que a metáfora implicada na gramaticalização é 

freqüentemente egocêntrica (termo que preferimos ao termo egodeitic, utilizado por eles, que, 

ao nosso ver, é redundante). Assim, pode-se estabelecer uma escala de distância egocêntrica 

que fundamenta o processo de gramaticalização. Observam também, argutamente, ao nosso 

ver, que o mecanismo de implementação da metáfora lingüística evidencia que a formação de 

conceitos precede, em termos mentais, o processo de denominação. 

O segundo mecanismo que trataremos é a metonímia, que, ao nosso ver, precisa ser 

explicitamente considerada na sua face cognitiva e na sua face lingüística. Cognitivamente, é 

recurso amplamente utilizado, tanto quanto a metáfora, e facilmente detectável quando da 

generalização de um traço de um item lexical para seu significado inteiro, como demonstram 

as crianças que denominam qualquer esfera de bola ou qualquer animal de au-au. Para a 

compreensão da sua face lingüística, retomamos o exemplo com que trabalhamos à página 51, 

O Drummond se estragou. Nessa formulação há a omissão do elemento livro, facilmente 

recuperável no contexto, o que, lingüisticamente analisado, significa que o núcleo do SP 

complemento de um N assumiu o núcleo do SN inteiro. Observe-se, por exemplo, que esse 

mecanismo atua na atribuição de traços de concordância morfossintática entre SNs de 

estrutura complexa e verbos, pelo menos no português brasileiro, como no exemplo O grupo 

de pessoas chegaram. Esse tipo de processo pode atuar como um mecanismo de 

Gramaticalização. Assim, o português retirou do sintagma res nata o elemento nata (>nada) 

para referir o significado global do sintagma e a locução conjuncional já que desenvolveu-se a 

partir de contextos como o do exemplo a seguir, retirado da carta nº 47 (ls. 50-51), do Infante 

Luis ao rei D. João III de Portugal, datada de 1534: “não me torne outra vez ao Rostro a 

erisipola já que sou colerico e sanguinho” (FORD; MOFFAT, 1933, p. 38, apud BARRETO, 

1999, p. 347), em que elementos contíguos, no eixo sintagmático, são reanalisados como 
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constitutivos de um só elemento, novo membro da classe das conjunções, para a qual é, 

metonimicamente, transferido o traço temporal do advérbio já, reinterpretado como causal. 

Dentre os mecanismos que implementam o processo de gramaticalização, destaca-se a 

reanálise, tipo de “mudança na estrutura de uma expressão ou classe de expressões que não 

envolve qualquer modificação intrínseca ou imediata de sua manifestação de superfície”53, 

para Langacker (1997, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 40). Hopper e Traugott 

afirmam que a reanálise é inquestionavelmente o mais importante mecanismo para a 

gramaticalização, tanto quanto para qualquer mudança, sobretudo no que se refere à 

morfossintaxe. Para eles, a admissão da reanálise pressupõe a aceitação de propriedades 

universais do cérebro humano, que são afetadas por estímulos externos. Pressupõe também 

que uma forma A não se torne B, numa comunidade lingüística, sem que haja um estágio em 

que A varie com B. Assim, a mudança lingüística é abrupta para cada falante, mas gradual 

para a comunidade e também para a estrutura lingüística, visto que a mudança se inicia em um 

contexto e se espraia para os outros, gradativamente. 

A reanálise é resultado de um tipo de raciocínio, a abdução, através do qual, segundo 

Andersen (1973, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 39-40), observando um fenômeno, 

não necessariamente lingüístico, o falante atribui-lhe uma regra, inferindo que esta deva ser a 

que lhe diz respeito. Daí, aplica a mesma regra a estruturas superficialmente semelhantes, 

produzindo primariamente uma analogia. Peirce, segundo Hopper e Traugott (1993, p. 39-40) 

via a abdução como a base da percepção humana e, embora “fraca” como raciocínio, é, para 

ele, a que permite mais freqüentemente o surgimento de novas idéias. A abdução aplica-se 

geralmente a sistemas lingüísticos nos pontos em que há opacidade, melhor dizendo, 

ambigüidade, visto que a estrutura de superfície do elemento permite duas ou mais 

interpretações quanto à regra que lhe deu origem. 

Um dos tipos mais freqüentes de reanálise é a fusão de duas ou mais formas 

fronteiriças na cadeia da língua. No entanto, a mudança no estabelecimento de fronteiras pode 

levar a outros processos, que não a fusão. 

Nem todo caso de reanálise leva a gramaticalização, pois é consenso entre os 

estudiosos que só pode ser interpretado como mecanismo de gramaticalização aquele em que 

o resultado for um morfema gramatical. 

                                                           
53  “change in the structure of an expression or class of expressions that does not involve any immediate or 

intrinsic modification of its surface manifestation”. 
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Para Roberts e Kato, segundo Braga54, gramaticalização identifica-se com reanálise 

diacrônica. Segundo Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 215), também Carol Lord 

identifica os dois conceitos, enquanto Heine e Reh os diferenciam, sobretudo porque a 

gramaticalização implica em unidirecionalidade e a reanálise, não. 

Ao nosso ver, a reanálise pode produzir gramaticalização, visto que pode ser 

considerada um mecanismo básico de mudança lingüística, mas nem toda reanálise produzirá 

gramaticalização (poderá atuar apenas no nível lexical ou fônico), nem toda gramaticalização 

procede de reanálise, pois, pode, por exemplo, provir de uso expressivo da língua. Enquanto, 

ao nosso ver, a reanálise advém de mecanismos de interpretação intuitiva do ouvinte, o uso 

expressivo tem a ver com intenção de produzir, atitude deliberada do falante. Essa nossa visão 

é corroborada por Detges e Waltereit: 

 

[...] what do speakers/hearers actually do when they ‘grammaticalize’/ ‘reanalyze’ a 
linguistic item? We will show reanalysis to be essentially a hearer-based procedure. 
Listeners aim at understanding what speakers say. Grammaticalization, on the other 
hand, is a speaker-based phenomenon: Speakers invent expressive discourse 
techniques in order to pay tribute to basic communicative needs such as ‘to tell the 
truth’, ‘to be relevant’; as a consequence of routinization, these techniques will lose 
their salience and their relics end up by becoming part of the grammar. Like any 
type of change, grammaticalization is ratified by reanalyses on the part of listeners.55 
(2002, p. 2, grifos do autor). 

 

O mecanismo da analogia, segundo Hopper e Traugott (1993, p. 56), consiste na 

atração de formas por formas já existentes, de modo a incluir aquelas no paradigma dessas. 

Opera portanto no eixo paradigmático, enquanto a reanálise opera no eixo sintagmático. Sobre 

a questão de compreender por que na analogia uma dada forma é escolhida como modelo, 

propõem que o modelo seja a forma mais generalizada. (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p. 

57). Assim, a característica fundamental da analogia seria, como já ressaltava Meillet (1912, 

p. 133), o fato de que não criaria novas regras, o que a distingue da reanálise, esta mais 

inovativa. Esse raciocínio pode levar à compreensão de que a analogia não é um mecanismo 

afeto à gramaticalização, porque não faz o elemento avançar no cline. Ao nosso ver, essa 
                                                           
 

54  BRAGA, Maria Luiza. Aula de LET 678 – 1999/II – PPGLL/UFBA. 
55  “O que falantes/ouvintes realmente fazem quando eles ‘gramaticalizam’/’reanalisam’ um item lingüístico? 

Nós mostraremos que a reanálise é essencialmente um procedimento baseado no ouvinte. Ouvintes esforçam-
se por entender o que falantes dizem. Gramaticalização, por sua vez, é um fenômeno baseado no falante: 
Falantes inventam técnicas discursivas expressivas para pagar tributo a necessidades comunicativas básicas 
tais como ‘contar a verdade’, ‘ser relevante’; como conseqüência da rotinização, essas técnicas perderão sua 
saliência e suas relíquias terminam por tornarem-se parte da gramática. Como qualquer tipo de mudança, a 
gramaticalização é ratificada por reanálise da parte dos ouvintes.” 
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constatação não deve, contudo, levar-nos a subestimá-la nos estudos de gramaticalização, 

visto que a analogia pode capturar elementos lexicais para pontos específicos de uma cadeia, 

inserindo-os em um processo de gramaticalização, ou interferir na freqüência de uma forma. 

Decorrente do mesmo processo de raciocínio que a reanálise – a abdução – a analogia atua, 

portanto, na gramaticalização, inclusive quando espraia nova estrutura (construída por 

reanálise, por exemplo). E, se não há espraiamento, não se configurará a mudança, 

permanecendo o fenômeno no estágio de variação (que pode tornar-se estável). 

Amplamente tratado por vários autores, sob denominações diversas (segundo Heine; 

Claudi; Hünemeyer, 1991, p. 40: semantic bleaching, por Givón e Lord; semantic depletion, 

por Lehmann; desemanticization, por Heine e Reh; fleshing out of meaning, por Sweetser; 

generalization or weakening of semantic content, por Bybee e Pagliuca), o mecanismo da 

generalização, afeto sobretudo ao continuum do tipo a (cf. item 1.3), é um processo 

semântico de perdas (e ganhos) no significado dos itens lexicais, que perdem em 

especificidade, em restrições semânticas, e ganham em generalização. Visto que itens lexicais 

mais gerais (por exemplo, ir face a andar, correr, nadar, dirigir, etc.) têm mais freqüência de 

uso, porque “cabem” em maior número de contextos, estão, portanto, mais sujeitos à 

gramaticalização por desgaste semântico e/ou fônico, vindo a exibir significados 

freqüentemente caracterizados como mais abstratos, menos “lexicais”, mais “relacionais”. 

Em geral, um dos traços semânticos do complexo lexical é que deflagra a 

gramaticalização: no item face, o traço frente é o que se destaca. Mas não é apenas o 

significado do item lexical que é a fonte da gramaticalização e sim todo um seu complexo 

lexical/gramatical. Segundo Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 40) formas que estão num 

mesmo trajeto de gramaticalização mantêm um denominador comum semântico. Já Sweetser 

(1988) e Traugott (1988), segundo esses autores, criticam o entendimento do mecanismo 

como bleaching, porque ficam ignoradas certas outras características do processo, por 

exemplo, o total desaparecimento do significado original nos últimos estágios da 

gramaticalização. Ao nosso ver, não há contradição. O traço do significado original que 

deflagra a gramaticalização (que não precisa ser traço nuclear semântico), vai sendo, no 

processo, combinado com traços advindos do conteúdo gramatical que passa a expressar, e 

depois estes podem vir a sobrepujar e eliminar o traço original. O fato é que, ao estudar a 

gramaticalização, toma-se consciência de que os significantes, embora sujeitos ao desgaste 

fônico, costumam sobreviver aos significados que expressaram no passado. No processo, 

ocorre a bipartição dos elementos do signo lingüístico e a apropriação do significante por uma 
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parte do complexo do significado que, na seqüência, vem a re-significar (re-signizar?), 

acoplando-se a outro complexo significativo, constituindo, portanto, outro signo. 

As expressões lingüísticas que servem como fonte de gramaticalização são de uso 

freqüente, portanto submetidas a processo de rotinização e, paralelamente, mais gerais ou 

generalizáveis, mais abstratos ou abstratizáveis. Uma pesquisa levada a cabo por Bertoncini56 

(apud HEINE; CLAUDI; HÜNNEMEYER, 1991, p. 39) analisou quarenta mil palavras do 

Swahili e constatou que todos os lexemas que se gramaticalizaram pertenciam às duzentos e 

setenta e oito palavras de mais alta freqüência nos textos analisados, que perfaziam 20% do 

total de lexemas. Curiosamente, contudo, os quinze lexemas colocados em primeira posição 

não entraram em gramaticalização, só os que ocuparam da décima-sexta posição em diante, o 

que recomenda a precaução de que a freqüência não deva ser considerada isoladamente, mas 

sim, como um co-fator. Utilizando os conceitos lógicos de intensão e extensão, pode-se dizer 

que o conteúdo intensional de um conceito se reduz à medida que sua extensão é 

incrementada, ou seja, a generalização e a rotinização se implicam. Por exemplo, a 

generalização semântica, por favorecer o aumento da freqüência, portanto o aparecimento do 

item em maior número de contextos, também permite o seu uso em contextos nos quais sua 

contribuição é, na verdade, redundante. Contudo, devido ao uso freqüente desse tipo de 

redundância, a falta do item pode tornar-se significativa, levando até à sua obrigatoriedade. 

Um item gramatical, que ocorre freqüentemente em um contexto no qual certa inferência pode 

ser feita, pode vir a ser associado a essa inferência, de tal modo que a inferência torna-se parte 

do significado explícito do item gramaticalizado. Da obrigatoriedade, a rotinização pode levar 

ao desgaste, um dos mecanismos de gramaticalização. Assim, a rotinização de um elemento 

originalmente não gramatical pode provocar a sua gramaticalização.  

Para conceituar o mecanismo de recategorização, precedido naturalmente de processo 

de descategorização é preciso considerar-se o conceito de protótipo de uma categoria que, 

como já dito, refere-se aos seus membros mais característicos, aqueles que são, por exemplo, 

lembrados primeiro por uma pessoa, quando solicitada a apresentar exemplos de membros 

daquela categoria (cf. item 1.2.1). À medida que um elemento se afasta do centro prototípico 

de uma categoria e se aproxima, portanto, do âmbito de outra, diz-se que se descategoriza. 

Ressalte-se que os elementos lingüísticos nem sempre podem ser atribuíveis puramente a uma 

categoria e seria, segundo Hopper, mais adequado falar-se em “graus de categorialidade” 

                                                           
56  BERTONCINI, E. A tentative frequency list of Swahili words. Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, n. 33 

(n.s. 23), 1973. p. 297-363. 
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(1991, p. 30). Naturalmente que o conceito de descategorização como mecanismo de 

gramaticalização só se aplica quando se trata da descategorização de um item lexical que se 

encaminhe para o campo prototípico de categoria gramatical ou de um item gramatical que se 

encaminha para item ainda mais gramatical. 

O processo de descategorização pode ser visto como a perda de categorialidade de um 

item “cardinal” segundo Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 23), geralmente um nome ou 

um verbo, supostamente categorias-fonte do processo, o que implica em perda da autonomia 

discursiva do item. Esse mecanismo sustenta um dos tipos de continuum da gramaticalização 

que, neste texto, identificamos pelo tipo b (cf. item 1.3) ou seja, os elementos tendem a 

descategorizar-se partindo do mais proposicional para o mais relacional. Um índice de 

descategorização é a perda da possibilidade de o item combinar-se com morfemas flexionais e 

derivacionais próprios de sua categoria-base 

A aquisição dos traços gramaticais específicos da nova classe que o item passa a 

integrar denomina-se recategorização, que consiste, portanto, na restauração da iconicidade 

do signo lingüístico, não no sentido de um “retorno” à anterior categoria, mas no sentido de 

composição de novo conjunto de traços. Assim, signos que sofreram descategorização 

tornam-se novos e específicos morfemas, como quando um verbo de significado pleno passa a 

auxiliar. Há casos em que a descategorização e a recategorização parecem conflitantes com o 

desenrolar do processo de gramaticalização, visto que a última pode implicar até em ganho de 

variabilidade sintagmática de um item em relação à sua forma em estágio anterior, contrária 

portanto à perda de variabilidade e de ganho em coalescência, características da 

descategorização, coerente esta com o processo de gramaticalização (cf. item 1.3.1.5). 

Quando um item lexical, em processo de mudança lingüística, toma rumos categoriais 

distintos, delineiam-se os mecanismos denominados divergência e estratificação (layering), 

que Hopper considera princípios (1991, p. 22). No primeiro caso, um item lexical pode 

iniciar, por uma via, processo de gramaticalização, enquanto por outra via, permanece 

inalterado como item autônomo ou pode percorrer outro processo de gramaticalização ou, 

ainda, sofrer processos não afetos à gramaticalização. Interessante é que a forma em processo 

de gramaticalização pode continuar idêntica ao item autônomo quanto ao corpo fônico (por 

exemplo, o fr. pas, nome e elemento negativo). Casos de divergência podem ser tratados 

como casos especiais de estratificação, desde que nesta nem sempre as formas provêm de uma 

mesma fonte. 
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A ocorrência de estratificação se configura quando, por processo de gramaticalização, 

um novo recurso gramatical emerge, mas não descarta os antigos recursos. Estratificação é 

uma tradução possível para o termo layering, de Givón, (segundo HOPPER, 1991, p. 23) e é 

mecanismo que decorre da propriedade do gradualismo. As formas decorrentes desses 

estratos podem representar estágios distintos de gramaticalização de uma mesma forma-fonte 

ou, diversamente, podem provir de fontes diferentes. Itens gramaticais em processo de 

estratificação, quando provenientes de uma mesma fonte, podem configurar homonímia. Por 

exemplo, em português, a forma logo inclui-se nas classes de advérbio e de conjunção. Assim, 

na seqüência do processo, uma forma pode especializar-se morfossintática ou 

sociolingüisticamente, produzindo a descategorização de um ou mais de seus homônimos. 

O mecanismo de especialização consiste na diminuição de opções entre formas 

lingüísticas disponíveis, quando da expressão de um conteúdo por mais de um elemento 

gramatical. Assim, o francês antigo dispunha de mais ou menos oito formas de negativa (cujo 

segundo termo podia ser pas, point, mie, gote, amende, areste, beloce, eschalope), que se 

reduziram a quatro por volta do século XVI e hoje a uma (pas), que convive com point, este 

especializado como enfático (HOPPER, 1991, p. 26-27). O francês pas atingiu, assim, a 

obrigatoriedade, implícita no parâmetro da variabilidade paradigmática, segundo Lehmann 

(1982, p. 139). 

Hopper (1991, p. 22) toma em consideração o princípio da persistência, que 

consideramos um mecanismo e que se refere à relação entre o item em gramaticalização e sua 

história como um morfema lexical. Está muito proximamente relacionado aos mecanismos de 

estratificação, de divergência e de bleaching (generalização) e, ao nosso ver, poderia ser 

plenamente recoberto por qualquer dos dois primeiros. Por esse mecanismo certas nuances 

semânticas mais específicas da fonte lexical podem ser conservadas em certos contextos, 

mesmo que o processo de gramaticalização encontre-se em estado avançado. 

No processo de gramaticalização, a substância fônica da forma-fonte tende a reduzir-

se, configurando menor extensão e conseqüentemente menor duração na produção. É 

consenso que itens mais usados são geralmente mais curtos e, portanto, itens gramaticais são 

mais curtos que itens lexicais. A redução fonológica é muitas vezes acompanhada ou até 

mesmo explicitada pela perda da “independência de acento” e produz maior dependência do 

material circundante, produzindo aglutinações, fusões, cliticizações e afixações. Nesse caso, a 

significação do item fica cada vez mais dependente do contexto, e ocorre acompanhada de 

rigidificação sintática. Importante é observar que, quando o resultado do desgaste fônico é a 
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alomorfia, não se deve falar em gramaticalização, visto que o item não percorre o continuum. 

Mas não será a alomorfia, neste caso, um primeiro passo para o avanço no percurso? Por 

exemplo, poder-se-ia estar diante do início de um processo de divergência ou estratificação. 

Quase não abordado na bibliografia consultada (como alerta Barreto, 1999, p. 131), 

exceto em Lehmann (1982, p. 23-24), em que comparece apenas na figura da reduplicação, é 

o mecanismo do reforço. Ao nosso ver, o reforço também se pode dar por 

cliticização/afixação, embora seja, de fato, reduplicativa, muitas vezes (de dejunto, de 

debaixo), além de recursiva. O reforço consiste em ganho de material fonológico para um 

item, desgastado fônica e/ou semanticamente. Por se tratar de um tipo de recomposição, 

coloca-se a questão de avaliar-se se é contrário ao desenvolvimento do continuum da 

gramaticalização, visto que pode produzir a manutenção do status do item atingido, no 

patamar em que anteriormente se encontrava. Contudo, não se pode ignorar esse mecanismo, 

bastante freqüente, em etapas de gramaticalização. É preciso considerar-se, por exemplo, 

casos em que a reduplicação configura mecanismo de gramaticalização propriamente dita, por 

constituir novo item, mais gramatical que a forma anterior 

 

1.3.1.4   ESTÁGIOS 

 

Castilho (2001, p. 34-45) apresenta os seguintes estágios: a) sintaticização; b) 

morfologização; c) redução fonológica; d) estágio zero. Segundo o autor, o último estágio 

reinstaura todo o processo. 

Ainda segundo Castilho, a sintaticização de um item lexical compreende dois 

domínios, a mudança de categoria sintática do item e a “incorporação de um item lexical na 

sentença, quando um predicador lhe atribui casos e papéis temáticos” (2001, p. 34). Ao nosso 

ver, a esse último domínio é que, mais propriamente, cabe o rótulo, ou seja, a captura de um 

item mais “solto” na composição discursiva para a estrita estrutura sintática da língua, isto é, a 

assunção de papéis temáticos, de acordo com o que pleiteia Givón (1979), quando apresenta o 

nível do discurso e da sintaxe como os dois primeiros estágios do processo de 

gramaticalização. Quanto ao primeiro domínio, a mudança de categoria sintática, a 

denominação de sintaticização não nos parece tão pacífica, visto que o item já estava 

“sintaticizado”. Aliás, Castilho (2001, p. 34) ressalta que, se cada item lexical dispõe de 

propriedades gramaticais que o integram em diferentes classes léxico-semânticas, sua 

gramaticalização será, portanto, mais propriamente um processo de recategorização. 
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Outra questão relativa a esse estágio é bem mais espinhosa e vamos sintetizá-la com a 

pergunta: É possível a existência de um item lexical, inserido na fala, sem que esteja 

sintaticizado? Sabemos que o discurso é estruturado, embora possamos não saber bem como 

isso se dá. Qual seria o processo de estruturação discursiva, se não o considerarmos como 

sintaxe? Como já tratamos, parece-nos estranho colocar o discurso como primeiro ou como 

último nível, mas sempre fora do nível sintático. 

Outra questão inquietante, para a qual não encontramos ainda na bibliografia 

abordagem detida, é a que envolve os processos de “interderivação” lexical, como, por 

exemplo, a posição relacional de nomes e verbos entre si no que diz respeito ao continuum 

categorial. E ainda: se itens lexicais não integram a sintaxe, que nível integram? 

A morfologização, segundo Castilho (2001, p. 42) implica a criação de formas presas, 

sejam afixos flexionais, sejam afixos derivacionais. Parece-nos que, sem dúvida, a abordagem 

explica a maioria dos afixos de que dispõe, por exemplo, a língua portuguesa, mas, antes 

desse passo, há estágios finais da fase “sintática” do percurso que não são suficiente ou 

convincentemente tratadas na bibliografia, como, por exemplo, a atuação das preposições na 

formação de muitas das chamadas “locuções” (adjetivas, adverbiais, prepositivas, 

conjuntivas). A esse tópico, voltaremos no item 1.6.3.2. A redução fonológica é um estágio 

bastante evidente do processo de gramaticalização. 

O mais interessante ponto que se pode observar a esse respeito é a relação entre 

freqüência de uso e desgaste fônico, formulada, segundo Castilho, por Zipf, e apontada por 

Braga como “a relação inversa entre a dimensão dos vocábulos e sua freqüência de uso”, que 

a autora vê como “a atuação de um princípio icônico, qual seja, o princípio de que ao conceito 

familiar se atribui uma expressão reduzida” (BRAGA, 1994, p. 17, apud CASTILHO, 2001, 

p. 44). A observação dessa relação não poderá escapar da consideração da questão do reforço 

fônico como meio de evitar o avanço do processo, ponto, também, bem pouco abordado na 

bibliografia, como ressalta Barreto. (1999, p. 131). 

O estágio zero, ou seja, o desaparecimento do elemento em processo de 

gramaticalização como signo lingüístico, embora ainda possa continuar a constituir matéria 

fônica é, ao nosso ver, provável responsável por segmentos “misteriosos” ou pouco 

elucidados em vocábulos de, provavelmente, todas as línguas. Tendo percorrido todo o cline, 

os elementos perdem a função, o seu papel comunicativo, possivelmente porque, como afirma 

Castilho, tendo chegado ao nível das “categorias fixas, rígidas, inalteráveis”, tornaram-se, 

“por isso mesmo, antifuncionais”. (2001, p. 44). Não conhecemos estudos que inventariem 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
79

exemplos desse estágio, para que se pudessem avaliar dois pontos importantes: Elementos 

nesse estágio podem vir a ressignificar, introduzindo-se na sintaxe da fala? Em que ponto do 

cline o elemento desgastado começa, mais normalmente, a competir, em provável 

desvantagem, com outros recursos que o substituem? Há casos interessantes na Lingüística 

Diacrônica que poderiam ser abordados sob esse enfoque, como a substituição dos casos 

latinos por SPs. 

 

1.3.1.5   PARÂMETROS  

 

Os parâmetros da gramaticalização, que são propostos como medidas de avaliação dos 

graus de implementação do processo, são tratados, sobretudo, por Lehmann (1982, p. 120-

172), que os considera nos eixos sintagmático e paradigmático. São eles: peso, coesão e 

variabilidade. 

No eixo paradigmático, o peso de um item em gramaticalização pode ser avaliado pela 

manutenção ou não de sua integridade, tanto semântica quanto fônica, o que significa “a 

posse, por parte do item, de uma certa substância, que lhe permite manter sua identidade, sua 

individualidade face aos outros signos”57 e, portanto, o inclui em um determinado domínio 

categorial prototípico. No eixo sintagmático, seu peso se medirá pelo seu escopo, ou seja, 

empiricamente, pelo tamanho da construção que ajuda a formar. Assim, quanto mais mantiver 

a integridade do conjunto de seus traços semânticos e quanto mais correlacionar-se a 

constituintes de complexidade aleatória, menos gramaticalizado estará (LEHMANN, 1982, p. 

125), o que significa que quanto mais gramaticalizado o item, mais haverá especialização das 

estruturas em que se insere. A perda da integridade semântica pode ser identificada como 

resultado do mecanismo de dessemantização (bleaching), e a perda no nível fônico, como 

desgaste ou erosão, embora nem sempre erosão fonológica implique em gramaticalização e 

vice-versa. 

A coesão de um item em processo de gramaticalização pode ser medida, no eixo 

paradigmático, pela sua maior ou menor inclusão num paradigma bem estruturado, altamente 

integrado (paradigmacidade); no eixo sintagmático, a maior ou menor coesão se manifestará 

pela perda de fronteiras entre elementos outrora autônomos, pela maior ligação entre eles e 

conseqüente fixação sintagmática do item, em um crescendo que pode ser ilustrado, embora 

                                                           
57  BRAGA, Maria Luiza. Aula de LET 678 – 1999/II – PPGLL/UFBA. 
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não necessariamente, pela seqüência: justaposição, cliticização, aglutinação. A coesão 

sintagmática também pode ser identificada como coalescência entre itens ou como 

fronteiricidade (bondedness) e tem a ver com o grau de possibilidade de o elemento mover-

se no interior do seu constituinte. O aspecto mais evidente da paradigmacidade é o tamanho 

do paradigma: paradigmas maiores implicam em grau menor de gramaticalização, portanto, 

quanto menor o paradigma, mais as escolhas são restringidas, maior é o grau de 

gramaticalização. Assim, em português, a categoria de tempo nos verbos é mais 

gramaticalizada que a de aspecto e a categoria de número, nos nomes, é mais gramaticalizada 

que a expressão de quantidade por determinantes. Coerentemente, itens lexicais se enquadram 

em paradigmas amplos, enquanto itens gramaticais, em paradigmas reduzidos. Também a 

regularidade das distinções intraparadigmáticas reflete maior grau de gramaticalização. Por 

exemplo, segundo Lehmann (1982, p. 134), em latim, morfemas verbais de pessoa no singular 

são mono, e no plural são bi ou trifonemáticos e todos os pronomes indefinidos negativos do 

latim começam com N. A analogia pode interferir na paradigmacidade, provendo a 

regularização do paradigma, mais uma razão para levar-nos em conta esse mecanismo 

cognitivo e lingüístico nos estudos de gramaticalização. 

Interessante é observar o que ocorre com as formas perifrásticas. É importante 

observar se se organizam em paradigmas, que podem ser mais ou menos completos, a 

depender do grau de gramaticalização dessas formas, pois isso permite separar formas 

perifrásticas de meras combinações de palavras. 

Como paradigmas já consolidados são, em geral, pequenos, categorias mais 

gramaticalizadas organizam-se em paradigmas de dois membros, ou seja, a oposição privativa 

(presença x ausência) é o mais alto grau de paradigmacidade. A esse respeito, 

inevitavelmente, se nos apresenta curiosa indagação: o conceito de sistema para o 

Estruturalismo, binariamente opositivo, só captura formas altamente gramaticalizadas, 

reduzidas à mais alta expressão da paradigmacidade e, por isso mesmo, prestes a desaparecer? 

Sim, porque, pelos postulados da Teoria da Gramaticalização, como é sabido, o processo 

caminha para a redução semântica e fonológica das formas até o atingimento do estágio zero. 

A variabilidade avalia a liberalidade de escolha do elemento pelo falante, no eixo 

paradigmático. Quanto mais livre a possibilidade de escolha do elemento, menos 

gramaticalizado ele estará. A variabilidade implica na liberdade com a qual o falante escolhe 

um signo – escolhe um membro do paradigma ou não escolhe qualquer membro. Alto grau de 

gramaticalização implica em maior obrigatoriedade de uso, com escolhas sistematicamente 
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restringidas, não só transparadigmáticas, ou seja, possibilidade de uso ou não da categoria 

envolvida, como intraparadigmáticas, ou seja, seleção de forma(s) no paradigma. A 

obrigatoriedade de um item, embora explicite seu grau de Gramaticalização, deve ser 

analisada cuidadosamente, visto que sua extensão para vários contextos sintagmáticos pode, 

por grande generalização, produzir perda de significado e, portanto, provável perda da função 

gramatical original, o que pode, aliás, significar avanço no seu processo de gramaticalização, 

quando “escapará” de um paradigma para, bem provavelmente, constituir um novo. Curioso 

também é o caso em que o elemento, após gramaticalizar-se, ganha mais variabilidade 

sintagmática que seu item-fonte como, por exemplo, um advérbio que provém de um nome, 

como lembram Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 215). Por isso, esse parâmetro deve ser 

analisado em coocorrência com outras características do processo de gramaticalização. 

 

1.4  CONCEPTUALIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 
1.4.1  CONCEITOS ESPACIAIS RELATIVOS À ESTATICIDADE 

 

Partindo-se do pressuposto de que espaço é categoria determinante, cognitivamente 

falando, para a compreensão e expressão de outros conceitos, passamos a algumas reflexões 

que se nos afiguram necessárias para tornar mais preciso em que consistem, nas nossas 

mentes, as representações de espaço. 

Na classificação dos referentes de elementos semânticos utilizada por Lyons (1980, p. 

126 e ss), o espaço não é previsto como participante, portanto, não é uma entidade nem de 

primeira, nem de segunda, nem de terceira ordem. O espaço, como o tempo, é considerado 

circunstante. Lyons considera perguntas básicas que produzem o preenchimento de 

esquemas frasais básicos para descrever situações dinâmicas nas línguas em geral e que são: 

• a)  O que acontece a X? 

• b) O que X fez a Y? 

• c) O que foi utilizado (por X) para fazer o quê? 

• d) Quando e onde aconteceu o que aconteceu? 

• e) Como foi que aconteceu o que aconteceu? 

Para a resposta às duas primeiras questões entram no discurso os participantes, para as 

três últimas, os circunstantes. Os participantes são entidades que se situam ou se deslocam no 

espaço (entidades de primeira ordem); ou no tempo (entidades de segunda ordem); ou no 
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espaço/tempo precípuo da língua, o discurso (entidades de terceira ordem). Como se vê, o 

espaço, assim como o tempo, os instrumentos, a maneira/modo não são participantes, 

actantes, papel reservado às entidades; são circunstantes e respondem às perguntas c, d e e. 

Como lembra Svorou (1993, p. 8), vários pensadores já afirmaram que é da natureza 

humana localizar objetos com respeito a outros de maneira relativística. As conseqüências 

dessa habilidade ou restrição humana básica são fundamentais para estabelecer-se uma teoria 

das relações espaciais. O processo de localização de objetos implica comumente em que 

estabeleçamos, entre os objetos focados e seu entorno, relações que ela chama de assimétricas 

e que dizem respeito geralmente a tamanho, continência, suporte, orientação, ordem, direção e 

movimento. Peterson et alii, a esse respeito, afirmam: 

 

Recent evidence indicates that figure-ground organization, which entails the 
perception of the relative distance between two adjacent regions in the visual field, 
is influenced by the familiarity (or recognizability) of the regions. (Peterson, 1994; 
Peterson and Gibson, 1993, 1994).58 (PETERSON et alii, 1996, p. 561). 

 

Lyons (1980, p. 317 e ss.), afirma, sobre a dimensão (tamanho) dos objetos e as 

relações parte/todo, que uma entidade ou um espaço tridimensional tem, em geral, 

consideradas como suas partes, outras entidades ou espaços tridimensionais; se forem 

referidas como bidimensionais, terão suas partes também referidas como bidimensionais e 

assim por diante. Já a relação dos objetos/espaços com suas extremidades implica em redução 

da dimensionalidade, ou seja, tridimensionais têm extremidades bidimensionais, etc. Uma 

entidade unidimensional, como uma linha, tem como partes também linhas, mas, se tiver 

extremidades, elas serão pontos, que são não-dimensionais. Às vezes as extremidades de um 

espaço/objeto podem ser consideradas partes. Parece que, em geral, a extensão predomina 

sobre a largura e esta sobre a profundidade ou espessura, de modo que é antinatural dizer-se 

que a largura de um objeto ultrapassa seu comprimento. Dizendo melhor, a dimensão que 

ocupa mais espaço será considerada o comprimento. Com relação à orientação das entidades, 

destaca que pode ser inerente e canônica. Por exemplo, montanhas são orientadas 

inerentemente na dimensão vertical, mas podem ser canonicamente orientadas na dimensão 

frente x costas. Observa que, nas línguas, em geral, a orientação das entidades/espaços é 

                                                           
58  “Evidência recente indica que a organização relativa a figura-fundo, que acarreta a percepção da distância 

relativa entre duas regiões adjacentes no campo visual, é influenciada pela familiaridade (ou 
reconhecibilidade) das regiões”. 
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considerada com relação aos pólos alto x baixo, frente x costas e esquerda x direita. 

Lembra ainda que expressões como upside down ou devant derrière59 ilustram bem a 

diferença entre a orientação canônica e a orientação inerente, real de uma entidade, pois, se 

uma entidade não tem orientação inerente não se lhe poderá aplicar essas expressões. A 

propósito do português, ocorreu-nos uma reflexão sobre a expressão “de trás pra frente”. À 

primeira vista sua análise é confusa: se falo ou escrevo “de trás pra frente” significa que 

começo pelo fim: quer isso dizer que se considera que o início de uma elocução é a sua 

frente? Que as letras (ou os sons) sequenciam-se umas/uns atrás dos outros? 

Continuando com Lyons e ainda sobre orientação, o fator mais importante para a 

atribuição da orientação canônica no plano horizontal é a posição face a face porque, se duas 

entidades estão face a face, tudo que está entre elas estará diante de cada uma, mas a 

atribuição direita e esquerda será relativa a cada uma, assim como o que estiver atrás de uma 

estará na frente da outra. 

Abandonando por um pouco a explanação das relações assimétricas citadas, que serão 

retomadas adiante quando tratarmos de conceitos espaciais relativos à dinamicidade, 

retomamos Svorou (1993, p. 9), que utiliza, seguindo Langacker (1986)60, denominação 

específica para o objeto que está sendo localizado e o objeto em relação ao qual ele se 

localiza. Para o primeiro, utiliza o termo trajector (TR) e, para o segundo, landmark (LM). 

Ela lembra que um objeto pode ser locado em relação a mais de um LM ou ao ponto em que 

vários LMs se interseccionam. A propósito, explicitamos também o conceito de 

objetos/relações simétricos ou assimétricos. Elementos são considerados simétricos quando 

não têm partes diferenciadas no seu exterior, como uma esfera, por exemplo. Os assimétricos 

são aqueles que têm partes diferenciadas no seu exterior, ou seja, partes superiores, inferiores, 

profundidade, como edifícios, árvores, jarras (SVOROU, 1993, p. 19). Svorou lembra que 

objetos inerentemente simétricos podem ser tratados como assimétricos, devido, por exemplo, 

à direção do movimento que executam. A assimetria reparte LMs ou TRs em sub-regiões, daí 

decorrendo grande riqueza de relações espaciais. As regiões ou sub-regiões tomadas em 

consideração constituem os frames para especificar a relação espacial. Região, para Svorou, é 

a “área adjacente ao LM ou à parte dele, na qual uma descrição espacial é válida” (SVOROU, 

1993, p. 12). É a área que importa para a relação espacial em tela, podendo corresponder ao 

LM inteiro ou a parte dele. Ela divide as regiões em: interiores, exteriores e de estar. 
                                                           
59  “de cabeça para baixo”; “de trás para frente”. 
60  LANGACKER, Ronald W. An introduction to Cognitive Grammar. Cognitive Science 10, v. 1. p. 1-40. 
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Teoricamente cada entidade, em diferentes situações, pode ser considerada como possuidora 

de região interior ou exterior ou como sendo uma região de estar.  

Empiricamente, algumas delas constituem regiões típicas e não há impossibilidade de 

que um TR seja referido em relação a LMs menores que ele, caso em que as regiões do LM 

tomadas em consideração foram pragmaticamente estendidas. 

Ainda que procurando explicitar conceitos e suas inter-relações, ressaltamos nossa 

convicção de que os seres humanos não pensam a partir de leis da física ou de quaisquer 

outras, em exclusividade. O pensamento humano é abrangente, intuitivo, em grande parte, e a 

física é um recorte abstrato dele. Como as línguas são a mais importante maneira humana de 

expressar o pensamento, só partes delas podem ser explicadas por leis da física. Estamos com 

Lyons (1980, p. 314) e seu conceito de realisme naïf, que considera o ponto de vista do 

falante ordinário, aquele que constrói e perpetua a língua, marginal a considerações filosófico-

científicas. 

Svorou acha por bem precisar o conceito de lugar, mas nós achamos necessário 

precisar também outros conceitos que concernem ao espaço, como local, locação e 

localização. O termo lugar (do lat. lŏcālĭs, adjetivo derivado do substantivo lŏcŭs, de sentido 

estático, segundo os dicionários consultados), na concepção aristotélica, significa “um espaço 

nem maior nem menor que o elemento que nele está contido”61. (1993, p. 13). É, portanto, a 

porção de espaço que um elemento preenche. Para usar a terminologia de Svorou, o TR ocupa 

um locus. Ao nosso ver, isso é muito importante para as relações que a seguir destacaremos 

entre o espaço, um circunstante, e as entidades de primeira ordem, as que mais se destacam 

entre os participantes. O adjetivo lo*ca*li *s, –e *, segundo os dicionários consultados, atribuía o 

lugar como uma propriedade de uma entidade, como na expressão locales oerumnoe, “males 

de um lugar”. Em português essa distinção sintático-semântica não se sustenta sempre, talvez 

porque os termos lugar e local vêm ambos do latim lo*ca*li *s, visto que o vocábulo diretamente 

derivado de lŏcŭs, a saber, logo, veio a ser desusado como nome, devido a sua homonímia 

com o adverbial e conjunção logo. Contudo, os termos não são, incondicionalmente 

intercambiáveis, como se vê dos exemplos abaixo: 

 

(1) Fique no seu lugar. 
 
(2) É um costume local (ou deste lugar). 

                                                           
61  “that which contains that of which it is the place”; “neither less nor greater than the thing”. 
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(3) Não saia deste lugar (local?). 
 
(4) Minha casa fica naquele lugar/local. 
 
(5) Este lugar/local não é seguro. 
 
(6) O local/lugar do acidente foi este. 
 
(7) Este é um local/lugar excelente. 
 

A nossa impressão é de que lugar é menos marcado que local, mas confessamos não 

atinar com a nuance distintiva. De qualquer modo, parece que ambos os termos em português 

têm sentido estático, aproximando-se, sem muito rigor, do sentido aristotélico, porque tomam 

como referente um elemento apenas (o TR) e sua posição no espaço, ou seja, a porção de 

espaço que ocupa. Já os termos locação e localização, distinguem-se porque o primeiro 

designa “em estado de dicionário”, o “ato ou efeito de locar”, ou seja, de implantar 

determinado elemento em determinado lugar/local, e, portanto, designa o ponto, estático, em 

que o TR está; e o segundo designa o ato ou efeito de estabelecer a posição de um elemento 

em relação a outros, que o circundam ou com ele têm qualquer relação. Em português, na área 

de engenharia civil, por exemplo, distingue-se a planta de localização (posição do imóvel em 

relação aos circunstantes) da planta de locação (conjunto de desenhos e elementos do 

imóvel). 

Até aqui tratamos principalmente espaço estaticamente considerado. O tratamento do 

espaço dinamicamente considerado implica a noção de deslocamento. Para Talmy62 (apud 

SVOROU 1993, p. 19), as noções estativas (portanto, estáticas) são formadas cognitivamente 

apenas depois que vivenciamos, real ou imaginariamente, situações dinâmicas. Nesse sentido 

o movimento é mais básico que a estatividade. 

 

1.4.2  CONCEITOS ESPACIAIS RELATIVOS À DINAMICIDADE 

 

O espaço dinamicamente considerado implica, como dizíamos ao final do item 4.1, a 

noção de deslocamento ou movimento e, subseqüentemente, a de direção ou orientação. 

Svorou conceitua movimento como “a percepção de mudanças recorrentes nas relações 

                                                           
62  TALMY, Leonard. How language structures space. In: PICK, H; ACREDOLO, L. Spatial orientation: theory, 

research and application. New York: Plenum Press, 1983. 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
86

espaciais como locação, orientação e forma dos objetos ou mudança no ângulo de 

observação”63 (1993, p. 24). Ela destaca o fato de que são geralmente os objetos em 

movimento que constituem os TRs e os objetos imóveis em torno costumam constituir o(s) 

LM(s). Quando ambos são móveis, a decisão de qual deles será o TR é baseada no foco 

discursivo ou na relativa saliência das entidades envolvidas. 

Deslocamento ou movimento implica inerentemente direção. Qualquer entidade que 

se desloca o fará de preferência vertical ou horizontalmente, com as variações decorrentes da 

tomada em consideração desses eixos perpendiculares: o TR pode se deslocar diagonalmente 

ou em círculo, por exemplo. Para expressar a direção, as línguas, em geral, marcam o ponto 

de partida, o ponto de chegada e o trajeto ou pontos dele, correspondentes aos papéis 

semânticos de fonte, alvo, para os primeiros, enquanto ao trajeto ou pontos dele não tem sido 

atribuído papel semântico específico, mas Svorou (1993, p. 27) o refere por movimento via. 

A relação alvo é expressa em muitas línguas sob a forma do caso alativo (ou dativo) e é 

freqüentemente tratada como pólo positivo da oposição; considere-se que a pergunta onde, 

quando associada a movimento, é normalmente usada e interpretada como se referindo ao 

alvo do deslocamento (LYONS, 1980, p. 315). A relação fonte é expressa em muitas línguas 

pelo caso ablativo. Se o falante se inclui no entorno do TR, a dêixis prepondera e a direção é 

considerada a partir do ponto zero dêitico, ou eixo dêitico, como quer Svorou. É consensual 

admitir-se que muitas expressões lingüísticas de deslocamento são dêiticas espaciais. Por 

exemplo, em português, temos pares de verbos como ir, vir; sair, chegar; levar, trazer; ou 

expressões adverbiais como aqui, lá; perto, longe. 

O movimento via ou relação via expressa o trajeto de um TR, partindo de uma fonte 

para um alvo, percorrendo um LM de formas diversas. Para Svorou (1993, p. 27), trajetos 

(paths) são cursos que as entidades seguem do começo do seu movimento até o fim. Essa 

relação é muito importante para a Teoria do Localismo porque nela se apóiam muitos 

conceitos semanticamente “derivados” ou, argumentando com Lakoff e Johnson (1980), 

porque essa relação é fonte cognitiva de variadíssimas metáforas, referidas por eles como 

metáforas de viagem (journey metaphors). A própria percepção visual pode ser marcada a 

partir da metáfora da viagem. Assim, a visão é alguma coisa que se move a partir do 

observador, em afastamento, e aparelhos de visão são condutores do golpe de vista 

(SVOROU, 1993, p. 22). 

                                                           
63 “Motion is the perception of recurrent changes of spatial relations, such as changes of location, orientation, 

and shape of objects, or change in the angle of regard from which objects are seen”. 
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A metáfora da viagem se revela de aplicabilidade bastante geral na análise semântica e 

gramatical das línguas: é bastante corriqueira a admissão de que a noção de tempo é, 

cognitivamente falando, calcada sobre a noção de espaço, assim como o processo de aquisição 

de entidades por outras entidades ou a passagem de um estado a outro. Em todos esses casos 

pode-se aplicar, muitas vezes, a metáfora da viagem. Esse último caso explicita como se pode 

ver o estático como derivado do dinâmico. Nessa análise, verbos que expressam mudanças de 

estado podem ser considerados verbos de movimento. 

Svorou (1993, p. 41) observa que pode haver grande variação de palavras gramaticais 

para expressar as mesmas relações espaciais intra ou interlínguas e que não se pode contar 

com lista de noções espaciais dada a priori. As noções espaciais que as línguas humanas usam 

têm que ser descobertas, mais que postuladas. 

 

1.4.3  ESPAÇO: INTERFACE SEMÂNTICA/SINTAXE 

 

Embora espaço e tempo, como já citamos, não sejam considerados participantes, 

actantes, no discurso, exercendo o papel de circunstantes, ou seja, provendo um quadro para 

as entidades-figuras, os lugares onde se encontram as pessoas, os animais e os objetos que 

formam a trama da nossa vida cotidiana são tão importantes para os falantes quanto as ações e 

as propriedades físicas das entidades, tanto que a estrutura sintática das línguas permite dizer, 

como destaca Lyons, onde está uma entidade, sem que seja necessário dizer o que ela faz ou o 

que lhe acontece. Para Lyons (1980, p. 128), embora não sejam entidades, em certas 

construções é preciso tratá-los como tais. Observe-se que a maior parte das instituições sociais 

de importância é associada a lugares fundamentais e pode-se usar um significante referente a 

entidades para referir o lugar que ocupam, processo metonímico, amplamente registrado nas 

línguas. Lyons cita o exemplo Vou encontrá-lo no carro, ao qual podemos acrescer: 

 

(8)  Salvador chove demais. 
 
(9)  Salvador tem muita festa. 

 

As três sentenças respondem à pergunta onde?. Embora entidades e lugares não sejam 

a mesma coisa, entidades de primeira ordem podem ser usadas para referir o espaço que 

ocupam; portanto, os lugares são referidos indiretamente em termos das entidades que eles 
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contêm, o que equivale a tratar a entidade como uma propriedade do lugar. A relação é muito 

estreita, porque o espaço é necessário às entidades para que essas estejam nele ou nele se 

desloquem. Por exemplo, como se explica a alguém onde se encontra uma entidade? Como se 

descreveriam características físicas dos objetos, por exemplo, sua extensão no espaço ou sua 

forma, sem referir o espaço, quer seja o lugar, quer seja a localização? 

Lyons observa também que os lugares têm papéis semânticos próprios. Assim, 

enquanto entidades de primeira ordem preenchem, em geral, papéis de agente e paciente, 

entidades de segunda ordem preenchem papéis de causa e efeito; lugares, papéis de fonte e 

alvo. Admitindo-se que o circunstante básico para os seres humanos é o espaço, já que 

entidades de primeira ordem (como eles se imaginam) preenchem lugares, locam-se, 

localizam-se e se deslocam (naturalmente, no espaço); admitindo-se, ainda, que o ser humano 

é a “medida de todas as coisas” nas línguas, e por isso parcializa e quantifica o espaço a partir 

da sua visão, talvez os lugares pudessem ser considerados, ao nosso ver, uma sub-classe das 

entidades de primeira ordem. É, talvez, o que Lyons (1980, p. 107-115) pratica, quando 

desenvolve raciocínios semântico-sintáticos relativamente à noção de espaço. Ele observa que 

as expressões locativas não são habitualmente reconhecidas como categorias sintáticas 

primárias nas frases, quer dizer, como aptas a preencher papéis de valência no núcleo 

proposicional, como o são as expressões nominais ou os verbos. No máximo admite-se que 

sejam predicativos, com sujeitos referidos a entidades de primeira ordem. Para Lyons, nada é 

mais falso, visto que as expressões adverbiais locativas e direcionais podem funcionar, por 

exemplo, como complementos de verbos e, em algumas línguas, elementos como montanhas e 

lagos são tratados como entidades de primeira ordem. Lyons acresce outras observações: 

a) Como fonte e alvo são papéis semânticos relativos a lugares, dizer que uma 

entidade é fonte ou alvo é tratá-la como um lugar. Assim, em uma frase como João feriu 

Pedro, João, sendo o agente, é também a fonte e Pedro, sendo o paciente, é também o alvo. 

Lembra também que em certas línguas, expressões referentes a entidades de primeira ordem 

são usadas para expressar posse ou locação, produzindo frases como: O livro está em João 

(para significar João tem o livro) ou Maria está em João (para significar que Maria está na 

casa de João). A última é reconhecível por falante do português brasileiro, pelo menos, para 

certas regiões, e a anterior pode ser melhor compreendida pelo raciocínio de Lyons (1980, p. 

342). Para ele, à pergunta Onde está o livro? pode-se responder com É João que o tem ou O 

livro é de João ou com Está sobre a mesa. Pode-se dizer que tanto João quanto sobre a mesa 

é o sujeito locativo subjacente. 
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b) Em numerosas línguas, parece haver ordem hierárquica sintática quanto aos papéis 

de valência e aos papéis circunstanciais, que determinam quais expressões se incluem nos 

núcleos de frase e quais funções devem preencher. Sempre que se eleva um elemento 

adjuntivo (circunstancial) a participante (ou vice-versa) considera-se que houve uma 

derivação da ordem natural, justificada por ênfase ou razões de outra ordem, como se vê do 

par de frases: João abriu a carta com uma faca/João utilizou uma faca pra abrir a carta, ao 

qual poderíamos, talvez, acrescentar: A faca abriu a carta de João. 

Lyons conclui que há mais interesse nos participantes que nos circunstantes, embora, 

ao nosso ver, essa seja apenas uma pressuposição do tipo de análise que se costuma fazer, 

visto que não há provas cabais de que a estrutura da primeira dessas frases seja a mais geral 

nas línguas, ou seja, a mais natural. Para Lyons, essa espécie de “derivação” é argumento em 

favor de que, em vez de conjunto universal de papéis de valência e de papéis de 

circunstanciais, o que existe são certos princípios universais de cognição e percepção (inatos 

ou não) e que a aplicação desses princípios às situações lingüísticas tolera largas variações. 

Por exemplo, um instrumento pode ser, como na segunda frase acima, um meio, uma espécie 

de caminho pelo qual a ação viaja, ou uma companhia.  

c) Em algumas construções, expressões que referem lugares e as que referem 

entidades são intercambiáveis e podem ser coordenadas, em muitas línguas, como nos 

exemplos: 

 
(10)  Este lugar é Londres/Aqui é Londres. 
 
(11) Londres é fria/Este lugar é frio/Aqui é frio. 
 

Nesse tipo de contexto, expressões referentes a lugares devem ser tratadas como 

expressões nominais e é preciso dar-lhes a mesma classificação sintática. A relação entre frio 

e aqui é a mesma que entre frio e este lugar. De forma análoga, numa frase como It’s raining 

here, dizer que it é o sujeito é mais postiço que a admissão de here como o sujeito (para ele, 

here é o sujeito subjacente). Ao nosso ver, a posição de Lyons é mais aceitável que admitir-se 

que há diferença sintática profunda entre expressões nominais locativas e não-locativas. 

d)  Existem frases que atribuem propriedade a lugares: 

 
(12)  Londres é fria. 
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Diante de exemplos como esse, perguntamos: Existiriam frases que atribuam entidades 

a lugares? 

 
(13)  Aqui é uma cidade. 
 
(14)  Aqui é um centro de estudos. 

 

1.4.4  CONCEITOS ESPACIAIS E A TEORIA DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

Svorou (1993, p. 61-62) observa que só recentemente o interesse por similaridades 

entre história das línguas foi despertado, incrementando uma área de estudos que poderia ser 

chamada de Tipologia Diacrônica. Essa perspectiva elimina a dicotomia entre sincronia e 

diacronia e instaura o ponto de vista pancrônico, segundo o qual estados lingüísticos 

sincrônicos são vistos como estágios de um processo, naturalmente, diacrônico. Admite-se 

que as línguas desenvolvem material gramatical de modo similar em domínios semânticos 

específicos, tanto no modo como esse material surge, quanto no modo como evolui, 

caminhando por trajetos semânticos similares. O presente é visto, então, como produto do 

passado.  

O objeto precípuo de seu estudo são o que ela denomina grams espaciais. Grams é um 

termo bastante difundido nos estudos da Teoria da Gramaticalização (que Svorou denomina, 

como alguns outros, Gramaticização) e foi usado, pela primeira vez, por Bybee, em 1986, 

embora tenha sido cunhado por Pagliuca (segundo BYBEE; PERKINS; PAGLIUCA, 1994, p. 

2), para referir os morfemas gramaticais das línguas. “A forma abreviada do termo 

iconicamente reflete o tamanho fonológico tipicamente pequeno dos morfemas gramaticais, 

tanto quanto o fato de que eles são um produto da evolução a partir de unidades maiores”64. 

(SVOROU, 1993, p. 216, nota 15). 

Na maioria das línguas os grams espaciais constituem pequenos grupos de elementos, 

porque são palavras gramaticais, pertencentes a classe fechadas, mesmo quando se incluem 

em categorias que pertencem a classes abertas, isto porque Svorou admite que categorias que 

são consideradas como pertencentes a classes abertas podem incluir pequenos grupos de 

classes fechadas, como adjetivos dimensionais, por exemplo. Para ela, os advérbios, categoria 

pertencente a classe aberta, incluem advérbios espaciais, os últimos, um subgrupo fechado. 

                                                           
64  “The abbreviated form of the term iconically reflects the typically small phonological size of grammatical 

morphemes as well as the fact that they are a product of evolution from larger units”. 
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Observa que novos integrantes de classes fechadas não são produto de derivação e entram na 

língua como resultado de evolução a partir de similares grupos pequenos de elementos de 

classe aberta, e sua função na língua é interagir com os outros elementos, estabelecendo 

relações entre as palavras de conteúdo lexical, de modo a estruturá-las e organizá-las 

discursivamente, refletindo, por isso, a organização do pensamento dos falantes. (SVOROU, 

1993, p. 50). 

Para a autora (1993, p. 90), uma teoria dos grams espaciais deve especificar a relação 

entre a sua estrutura e as convenções morfossintáticas e fonéticas da língua e também a 

experiência humana da disposição espacial das entidades que a língua culturalmente contém, 

para estabelecer os parâmetros seguidos pelo significado dos grams e prover descrição da 

estrutura e dos mecanismos que a motivam, além de observar se há paradigmatização ou 

qualquer tipo de estrutura entre eles. Ao nosso ver, além dessa descrição, que pode ser apenas 

sincrônica, o estudo dos grams, do ponto de vista de sua gramaticalização, poderá abordar 

tanto o continuum semântico, tentando apreender o caminho dos conceitos-fonte aos 

conceitos-alvo, lidando com a questão da inserção dos primeiros no aparato cognitivo e com 

os mecanismos que produzem a passagem (noções como metáfora, metonímia, homonímia, 

polissemia, etc.), quanto abordar o continuum morfossintático, que parte das categorias 

lingüísticas-fonte para as categorias-alvo, ou seja, tal como já comprovado pelos estudos da 

gramaticalização, dos elementos que referem conceitos mais concretos para os que referem 

conceitos mais abstratos (segundo Sapir, 1921, de conteúdo material e de conteúdo 

relacional, respectivamente). 

Para Svorou (1993, p. 91), cada estágio se caracteriza por polissemia, sendo o uso 

mais freqüente aquele que se consideraria como o núcleo sêmico. Os usos periféricos podem 

desenvolver novos núcleos, alavancando a evolução; os contextos de uso também funcionam 

como um dos fatores da mudança. 

Relativamente ao continuum morfossintático, Svorou (1993, p. 39) apresenta 

informação interessante: Kahr (1975)65 estudou adposições espaciais em mais de cinqüenta 

línguas e seus dados sugerem que essas línguas são muito similares no modo como seus 

grams se desenvolvem a partir de nomes, verbos, adjetivos e particípios.  

 

                                                           
65  KAHR, J. Adpositions and locationals: typology and diachronic development. Working Papers on Language 

Universals 19, p. 21-54. Stanford University, 1975. 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
92

Considerando a abordagem da gramaticalização, aplicada aos grams espaciais, Svorou 

(1993, p. 65) lista as que lhe parecem questões básicas, que são: 

a)  Qual a natureza das fontes lexicais? Existe homogeneidade quanto à sua 

semântica? 

b)  Quais os conceitos-fonte e quais os grams que deles resultam, tanto do ponto 

de vista semântico quanto morfossintático? 

c)  Quais os mecanismos que motivam e conduzem a gramaticalização? 

d)  A mudança é gradual ou abrupta? 

e)  A mudança semântica e a mudança morfossintática são simultâneas? 

Os raciocínios de Svorou são concentrados apenas nos grams espaciais. Os grams 

selecionados para a sua amostra tinham que apresentar as seguintes características semânticas 

(1993, p. 51): a) tinham de ser membros de classe fechada (ela trabalhou com adposições); b) 

tinham de expressar relação espacial; c) tinha de haver menção explícita a LMs, no contexto. 

A partir dessa seleção, ela observou, do ponto de vista formal (1993, p. 52): 

a)  a categoria do elemento do escopo do gram: se nome, pronome, verbo ou 

sentença; 

b)  se há fusão entre gram e o elemento do escopo; 

c)  a ordem do gram em relação ao elemento do escopo; 

d)  a forma do gram: simples ou complexo; forma presa ou não. 

Destes foi feito um novo recorte: retirou, para análise mais detalhada, aqueles que 

expressam a relação frente x costas (front x back). Totalizam setenta e três formas, 

depreendidas de vinte e seis línguas (o português não está entre elas; a língua mais próxima é 

o espanhol), das noventa e quatro, que constituem a amostra de Bybee, Perkins e Pagliuca, 

denominada gramcats sample. Ela depreendeu quinhentas e sessenta e três formas de grams 

espaciais (spacecats sample), em mil cento e oitenta e quatro usos (mil oitocentos e quinze 

exemplos exemplos), dos quais isolou as setenta e três adposições que expressam a relação 

frente x costas (SVOROU, 1993, p. 45-50). Embora não inclua os advérbios que, para ela, 

constituem categoria de classe aberta, achamos interessante testar seus raciocínios e 

conclusões nos adverbiais do português, principalmente porque não estamos seguros se 

advérbios são ou não grams, pelo menos na sua totalidade. Quanto às questões listadas acima, 

vamos nos concentrar nas duas primeiras que, ao nosso ver, são aquelas que mais ocupam 

Svorou, que as trata misturando o continuum semântico com o continuum morfossintático 

(1993, p. 65):  
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1.4.4.1   QUANTO ÀS FONTES LEXICAIS E CONCEITOS-FONTE 

 

Conceitos-fonte são, em geral, nomes de objetos concretos, processos ou locações, 

expressos por lexemas do vocabulário básico, panculturais (HEINE; CLAUDI; 

HÜNNEMEYER, 1991, p. 33). Segundo esses autores Wierzbicka (1989)66 os define como “o 

alfabeto dos pensamentos humanos”. 

Os resultados do trabalho de Svorou (1993) apontam: 

• a)  Afinidades semânticas entre grams espaciais e nomes são as mais numerosas 

interlingüisticamente; 

• b)  Verbos e pronomes também servem de base, embora menos comuns; 

• c)  Advérbios e adjetivos também servem de base; 

• d)  Particípios e numerais são fontes mais raras. 

As afinidades podem ser diacrônicas ou sincrônicas, manifestadas, por exemplo, 

através de processos de derivação. Os nomes e os verbos são as fontes mais comuns, sendo as 

outras, muitas vezes, apenas estágios intermediários no processo de gramaticalização. De 

nomes a grams, muitas características típicas se perdem. 

Sem dúvida, ela chama a atenção, nomes e verbos são elementos fundamentais em 

todas as línguas, não apenas como categorias lexicais, mas também discursivas, com posições 

sintáticas específicas. Todas as línguas têm, além disso, distinções morfológicas entre nomes e 

verbos. 

Os nomes que mais freqüentemente funcionam como fonte de gramaticalização 

pertencem a quatro classes semânticas maiores, a saber: a) partes do corpo; b) LMs 

ambientais; c) partes de objetos e d) noções espaciais abstratas. 

PARTES DO CORPO (SVOROU, 1993, p. 70-79) – importante fonte de grams espaciais, 

não só porque propiciam experiência sensorial concreta, como porque são mais salientes, 

devido à alta taxa de interação de que participam. Geralmente, nos discursos, são pertencentes 

a construções dependentes em relação a um elemento que refere o possuidor, o que se reflete 

no seu estatuto morfossintático, podendo, por exemplo, vir a desenvolver termos que indicam 

posse. Os nomes de partes do corpo são periféricos na sua classe, como uma classe fechada, 

por isso são bons candidatos a gramaticalização. Em geral, as línguas utilizam nomes 

referentes a partes do corpo como fonte de grams a partir de dois modelos fundamentais: o 

                                                           
66  WIERZBICKA, A. The alphabet of human thoughts. Linguistics Agency, University of Duisberg, ser. A, v. 

245. Duisburg: Universität Duisburg Gesamthochschule, 1989. 
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modelo antropomórfico e o zoomórfico (também chamado pastoralista por Heine, segundo 

Svorou (1993, p. 73). Como o homem é bípede, ereto e muitos animais se erguem sobre 

quatro patas, daí podem decorrer diferenças na interpretação e expressão de grams espaciais, 

como o vocábulo correspondente a cabeça como fonte de gram que significa no alto, a partir 

do primeiro modelo; ou o vocábulo correspondente a costas como fonte para o mesmo tipo de 

gram, a partir do segundo. O primeiro modelo pode ser exclusivo, o segundo nunca o é. Os 

nomes-base mais freqüentes são os correspondentes a fronte, rosto, coração, boca e parte 

interior (ventre) e as relações mais comumente expressas são região frontal, região 

posterior, topo, região lateral, e região de fundo/base. Ela chama a atenção para caminhos 

menos comuns, como vocábulo correspondente a olho dando origem a adposições alativas; ou 

o vocábulo mão produzindo grams ablativos; 

LMS AMBIENTAIS (SVOROU, 1993, p. 79-83) – esse tipo de fonte desenvolve mais 

freqüentemente grams que expressam região de topo, fundo/base, região posterior ou 

exterior, tendo como nomes-base geralmente os correspondentes a chão, terra, céu, campo, 

buraco. 

PARTES DE OBJETO (SVOROU, 1993, p. 83-86) – existem interlinguisticamente muitas 

homonímias/polissemias entre denominações de partes do corpo, LMs ambientais, partes de 

objetos e partes relacionais de objetos. Os grams mais freqüentemente referem as partes: 

frente, costas, topo, lado(s), meio e fundo. 

NOÇÕES ESPACIAIS ABSTRATAS (SVOROU, 1993, p. 86-89) – as noções mais 

freqüentes são as relativas a direção, lugar, presença, comprimento, proximidade, peso, 

intervalo, vazio e espaço intermediário. A motivação dos grams que as expressam ainda é 

bastante obscura. 

Na sua amostra, as fontes nominais de adposições espaciais oferecem a seguinte 

gradação (SVOROU, 1993, p. 87): 

• partes do corpo (modelo antropomórfico) – 88 grams 

• partes relacionais de objetos – 61 grams 

• LMs ambientais – 29 grams 

• noções abstratas – 10 grams 

• partes do corpo (modelo zoomórfico) – 9 grams 
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Quanto a verbos como fonte lexical de grams, observa que o seu conteúdo semântico é 

fundamental para a sua gramaticalização: verbos dinâmicos desenvolvem, em geral, grams 

direcionais (alativos, ablativos ou via) e os mais comuns na sua amostra são verbos 

correspondentes a ir, cair, passar por, encarar, vir, sair, pegar e ver; verbos estáticos 

(geralmente, estar e ficar) desenvolvem grams estativos, embora a noção de proximidade 

possa freqüentemente desenvolver-se a partir de nomes. Propõe que particípios sejam, muitas 

vezes, um ponto do trajeto V → PARTICÍPIO → GRAM, lembrando as formas inglesas 

preceeding e following como exemplos (SVOROU, 1993, p. 113). 

Sobre advérbios, afirma que línguas em que integram o percurso da gramaticalização 

apresentam forte correlação entre advérbios e adposições, podendo apresentar significantes 

idênticos ou desenvolver adposições compostas do advérbio correspondente acrescido de 

outra adposição. No caso desses grams compostos chama a atenção para o fato de que outros 

elementos podem intercalar-se entre seus componentes sem descaracterizar o composto, desde 

que o elemento intercalado seja opcional, ou seja, não decorra de exigência sintática. 

 

1.4.4.2   GRAMS ESPACIAIS E O PERCURSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 

 

Achamos interessante destacar aqui a aproximação que Svorou (1993, p. 118-121) faz 

entre o percurso diacrônico que produz grams espaciais e a aquisição de noções espaciais pela 

criança. Ela destaca os seguintes pontos: 

a) A referência a objetos precede a referência a locação de objetos; 

b) A egocentricidade precede a centricidade no objeto; 

c) O entendimento de alguns nomes ou grams de conteúdo espacial por parte das 

crianças ocorre primeiramente com referência a seus próprios corpos e só a seguir com 

referência a outras pessoas ou objetos. Assim, tomando para exemplo elementos como para 

cima, em cima, para baixo, embaixo, na frente, atrás, as crianças os entendem inicialmente 

como partes ou movimentos dos seus próprios corpos; 

d) A referência a características inerentes dos objetos é adquirida antes da referência 

a características dêiticas. Então, a locação dos objetos é inicialmente determinada por suas 

propriedades inerentes, antes da compreensão de referenciais de localização entre os objetos 

(o TR) e si mesmos (LMs); 

e) A direcionalidade, sobretudo o movimento alativo, é compreendida antes das 

relações estáticas e as relações espaciais, antes das temporais; 
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f) Nomes e verbos são adquiridos primeiro, o que reflete distinção cognitiva básica 

entre coisas e atividades. 

Pelo que se viu, as crianças e as comunidades lingüísticas partilham similaridades e, 

portanto, a aquisição da linguagem espelha passos da mudança lingüística. Ressalve-se, 

contudo, que Svorou não admite a hipótese de que a mudança lingüística relativa a grams se 

dê durante a aquisição (1993, p. 120). 

 

1.5   CONCEPTUALIZAÇÃO DO TEMPO 

 

Reflexões semelhantes às aqui apresentadas no que se refere aos conceitos espaciais 

podem ser desenvolvidas para conceitos relativos a tempo. Partimos, em princípio, da 

postulação bastante difundida de que a conceptualização de espaço fundamente, do ponto de 

vista cognitivo, a de tempo. Efetivamente isso pode ser observado em formulações familiares 

como: pelo espaço de duas horas; faixa temporal; pedaço de tempo. 

A bibliografia de que pudemos dispor não oferece análises da concepção de tempo tão 

detalhadas e ricas quanto aquelas referentes a espaço. As reflexões que apresentaremos 

baseiam-se principalmente em Lakoff e Johnson (1980), Lakoff (1998) e Bull (1960). 

Bull introduz assim o seu capítulo “Definição de tempo”: 

 

For the physicist time is the fourth dimension, an objective entity characterized and 
defined by three attributes: (1) linearity, (2) durational infiniteness, and (3) the 
capability of being divided into an infinite number of segments having an infinite 
variety of magnitudes. In less scientific but equally practical terms, time is what is 
measured by clocks, the phases of the moon, the revolutions of the earth upon its 
axis, and, on the verbal level, by minutes, hours, days, years, etc. [...] for the 
purposes of this discussion, time is an objective entity which man does something 
to, in, and with – the fourth dimension of objective reality.67 (BULL, 1960, p. 4). 

 

Ainda nessa linha de pensamento, Bull conceitua o que chama “tempo público”: 

 
[...] the revolution of the earth on its axis and its periodic positional relations to the 
sun, moon, and stars, the most spectacular of natural phenomena, have become the 
hands of cosmic clocks which have provided the basis for ‘modern’ public time. 

                                                           
67  “Para os físicos, tempo é a quarta dimensão, uma entidade objetiva caracterizada e definida por três atributos: 

(1) linearidade, (2) infinitude duracional, e (3) a capacidade de ser dividida em um número infinito de 
segmentos que têm uma infinita variedade de extensão. Em termos menos científicos, mas equivalentemente 
práticos, tempo é o que é medido por relógios, as fases da lua, as rotações da terra sobre seu eixo, e, no 
cotidiano, por minutos, horas, dias, anos, etc. [...] Para os propósitos dessa discussão, tempo é uma entidade 
objetiva para a qual, na qual e com a qual os homens fazem alguma coisa – a quarta dimensão da realidade 
objetiva”. 
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Ordinary clocks and similar mechanisms whose periods can be synchronized with 
these natural, cosmic phenomena are actually substitutes for them and in this 
intermediary role are also the basis for public time.68 (1960, p. 5). 

 

Por enfoque semelhante, Lakoff questiona: “Where does the internal structures of time 

come from?”69 (1998, p. 101-102). Sua resposta destaca que montamos um esquema 

conceptual para o tempo a partir de nossa experiência, nossa interação com eventos 

recorrentes no mundo: o nascer e o pôr do sol, o movimento dos pêndulos, o gotejamento da 

água, o acordar e o dormir, o batimento cardíaco, etc. Observa ainda que, para nós, o tempo 

“move-se” para a frente, nunca retorna. A sua unidade de quantificação são os eventos e a 

escala de medição é a sua recorrência. Sobre eventos, também Bull discorre: “The objective 

event axioms are; all events take place in time, have a beginning, a middle, and an end, and 

are either simultaneous or sequent. Any series of events takes place unidirectionally but any 

series may be contemplated bidirectionally.”70 (1960, p. 21). 

Segundo Lakoff (1998, p. 101-102), a idéia de que o tempo se move pode vir, por 

exemplo, da experiência de vermos coisas movendo-se para nós ou nós para elas e a 

conseqüente observação de que o deslocamento toma tempo. A percepção desse movimento 

pressupõe que concebemos um espaço no qual se produz o deslocamento, ou seja, o tempo é 

um objeto que se move em um espaço ou o eu/os fatos movem-se no tempo, portanto 

montamos o esquema temporal (mais abstrato) sobre o esquema espacial (mais concreto). 

Analisemos um pouco a impressão humana de que o tempo se move. Movimento é, 

em geral, deslocamento, portanto implica na conceptualização de um espaço. Mas o tempo 

não é concebido como um participante, agente, volitivo, assim é incapaz de deslocar-se de 

per si. Na verdade, a dêixis, instância instauradora da fala, situa o falante (pessoa) num ponto 

no espaço e no tempo, e ao falante é que cabe locar-se ou deslocar-se. Se se desloca, carrega 

consigo o ponto neutro dêitico espacial, enquanto o temporal “passa” pelo falante (eu–aqui–

agora). O espaço e o tempo são referidos, freqüentemente, em relação ao eu e neste a relação 

                                                           
68  “[...] a rotação da terra sobre seu eixo e seus periódicos posicionamentos em relação ao sol, lua e estrelas, os 

mais espetaculares fenômenos naturais, tornaram-se os ponteiros dos relógios cósmicos que proveram a base 
para o ‘moderno’ tempo público. Relógios comuns e mecanismos similares, cujos períodos podem ser 
sincronizados com esses fenômenos naturais, cósmicos, são verdadeiramente substitutos para eles e nesse seu 
papel intermediário são também a base para o tempo público”. 

69  “De onde vem a estrutura interna do tempo?” 
70  “Os axiomas dos eventos objetivos são: todos os eventos localizam-se no tempo, têm um começo, um meio e 

um fim,e são ou simultâneos ou seqüentes. Qualquer série de eventos ocorre unidirecionalmente mas qualquer 
série pode ser considerada bidirecionalmente.” 
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frente x costas é fundamental, ou seja, quando o eu se desloca, o espaço percorrido está às 

suas costas, atrás, e o espaço a percorrer, conseqüentemente, à sua frente. Desse modo, a 

relação eu/tempo oscila para o falante, entre considerá-lo como um objeto que se move (o 

tempo não pára/passa/corre/voa; espera-se o momento propício) e considerar que o eu/os 

fatos movem-se no tempo (já passei por isso; correr contra o tempo). Assim constroem-se as 

noções semânticas temporais dêiticas de simultaneidade/anterioridade/posterioridade, grosso 

modo, as noções de presente/passado/futuro. 

A relação tempo/espaço, do ponto de vista lingüístico, ganha interessante dimensão 

quando relacionada ao par fala/escrita. A fala se desenrola no tempo, a escrita é, para esse 

efeito, fala que se desenrola no espaço. Assim, usamos noções espaciais/temporais para referir 

a estrutura lingüística, por exemplo: primeira posição na sentença; palavra curtas ou longas; 

palavras juntas ou separadas; denominações como preposições. Assim, curiosamente, a 

escrita, embora suceda historicamente a fala, recupera de certa forma a espacialidade 

fundamental do tempo, substância da fala, possibilitando sua concretização, visualização, o 

que, aliada ao seu prestígio social, pode psicologicamente explicar, arriscamos, o tão 

freqüente desejo de fazer a fala submeter-se à escrita. 

A relação espaço/tempo possibilita a aplicação ao conceito de tempo de duas outras 

noções, não amarradas à locação do eu: a de que o tempo é um continente e a de 

quantificação, desde que mais tempo é mais espaço. Daí decorrem algumas noções temporais 

não-dêiticas, como a categoria semântica aspecto: enquanto a categoria lingüística tempo 

considera o tempo físico como um grande espaço, um grande continente (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 59) em que o eu/os fatos estão incluídos, a categoria lingüística aspecto 

toma por continente uma determinada situação/fato (uma seção/ fração de tempo), que conterá 

tempo (portanto espaço) interno, que pode ser quantificado, com todas as implicações da 

quantificação total ou parcial. Assim, a categoria lingüística tempo considera o tempo físico 

como o continente e o eu/os fatos como neles contido, enquanto a categoria lingüística 

aspecto não toma o eu como referente, e sim o fato enfocado, e considera esse fato como o 

continente e o tempo físico necessário à sua existência como o conteúdo, ao qual se aplicam 

as noções de quantificação parcial ou total. 

É a noção de quantificação do tempo que nos parece fundamentar a tão citada 

metáfora tempo é recurso – time is a resource (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 66-67). O 

tempo é considerado um recurso de que dispomos – “uma mercadoria avaliável” (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 8), cujo uso podemos otimizar ou desperdiçar, aproveitar, gastar ou 
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poupar, (perdi duas horas no trânsito; viajando de avião ganho dois dias; você precisa 

aproveitar o tempo). 

Curiosa extensão ideológica faz-se dessa concepção básica através da formulação time 

is money, que Lakoff e Johnson (1980, p. 8) consideram metáfora típica de determinada 

cultura, que vem sendo inserida em outros grupos culturais. O tempo como recurso que se 

aprende a aproveitar, otimizar, parece-nos fundamentar a formulação future is up, associado à 

metáfora espacial up is good e ainda à concepção de que o futuro pode ser resultado da soma 

dos eventos passados (future is more; more is up; up is good). 

 

1.6  ADVERBIAIS 

 

1.6.1  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Estudar os advérbios provoca-nos a impressão de que as línguas dispõem de muito 

mais possibilidades de dizer do que já vimos conseguindo capturar em esquemas. Parece que 

os advérbios sempre sobram: nos esquemas mórficos, nos esquemas sintáticos e nos 

semânticos. 

Observando o tratamento que lhes é dado nas abordagens tradicionais, podemos 

apresentar uma definição-padrão da classe, que figura, por exemplo, em manuais de 

gramática: “Advérbio é a palavra invariável que indica circunstância, modificando o verbo, o 

adjetivo ou o próprio advérbio”. 

Não são poucas as abordagens que vêm criticando esse tipo de tratamento, apontando-

lhe imprecisões e incoerências (por exemplo, o que deve ser entendido por “circunstância”). 

Apesar de observações comprováveis, como uma relativamente abrangente constatação das 

suas características semânticas e distribucionais, o tratamento tradicional dos advérbios 

enfatiza o conteúdo semântico dos elementos da classe, mas o trata aligeiradamente, e pouco 

tem colaborado para sua precisa conceituação e mesmo para um seu inventário satisfatório. 

Forte indício das dificuldades que envolvem a delimitação da classe se configura no 

procedimento dos responsáveis pelo estabelecimento da Nomenclatura Gramatical Brasileira, 

que excluíram muitos itens da classe dos advérbios, tal como delimitada pela anterior 

classificação, e os incluíram numa outra heterogênea e fugidia classe, a das “palavras 
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denotativas” – uma proposta de Oiticica71, segundo BONFIM, (1976, p. 63 e ss.) –, ou, como 

querem muitos, “palavras de difícil classificação”. 

Elia (1980) traça um excelente itinerário do tratamento da classe pela tradição 

gramatical do ocidente e levanta questões de ordem semântica e sintática que lhe permitem, 

privilegiando classificação a partir de abordagem semântica, oferecer importantes dados para 

a reflexão. Dentre esses, ressalta que, considerados, ao nosso ver, desde uma perspectiva 

sintático-semântica, os advérbios encontram, como já apontado por Jespersen (apud ELIA, 

1980, p. 245), uma característica privativa, pois só essa classe apresenta incidência semântica 

de nível terciário, ou seja, pode incidir sobre elementos de nível secundário que, por sua vez, 

podem incidir sobre elementos primários (referenciais). Dito de outra forma, os advérbios 

podem predicar predicados. 

No Brasil, a abordagem do tema muito deve ao “Projeto Gramática do Português 

Falado” que, na última década, trabalhou sobre material de língua falada culta, recolhido pelo 

“Projeto NURC”. Maria Helena de Moura Neves, coordenadora de um dos subgrupos do 

“Projeto Gramática do Português Falado”, publicou em 2000 a Gramática de Usos do 

Português (GUP), cujo capítulo intitulado “Advérbios” privilegiamos como ponto de partida 

para a presente reflexão, por julgá-lo um texto de condensação crítica dos trabalhos do grupo, 

acrescido da contribuição pessoal da autora, o que o torna texto atualizado quanto ao estado 

da questão, no Brasil, hoje. 

Com efeito, Moura Neves (2000) consegue ordenar, de modo bastante satisfatório, o 

caos de informações de que já se dispõe sobre essa classe, no que diz respeito ao uso culto do 

português brasileiro da segunda metade do século XX, sistematizando características, 

detectadas, arguta mas esparsamente, pelos estudiosos do assunto, e parece-nos de grande 

interesse, principalmente quanto à abordagem sintática. Destaque-se que as reflexões 

advindas da análise de corpora de língua falada (“Projeto NURC”) foram aplicadas a corpora 

de língua escrita (“Banco de Dados do Centro de Estudos Lexicográficos da 

UNESP/Araraquara”), que compreendem textos contemporâneos do Brasil, de literatura 

romanesca e dramática, jornalismo, textos técnicos e de oratória, totalizando setenta milhões 

de ocorrências.  

A seguir, destacamos, de maneira resumida e com comentários, algumas 

características sintáticas dos advérbios, apresentadas pela autora na citada obra. 

                                                           
71  OITICICA, José. Manual de análise. 5. ed. refund. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1947. 
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1.6.2  CARACTERÍSTICAS SINTÁTICAS DOS ADVERBIAIS 

 

1.6.2.1  OS ADVÉRBIOS SÃO SATÉLITES DE UM ELEMENTO SINTÁTICO (MOURA NEVES, 2000, P.  

234-236) 

 
Segundo a autora, “de um ponto de vista sintático ou relacional, o advérbio é uma 

palavra periférica, isto é, ele funciona como satélite de um núcleo”. Concordamos com essa 

afirmação e reconhecemos ser esta a única característica sintática que pode funcionar como 

traço caracterizador dos advérbios, visto que essa classe parece atualizar diversificados 

conteúdos semânticos, que não estão veiculados pelos elementos sintático-semânticos 

essenciais: quer pelos conteúdos semânticos primitivos ou morfologicamente derivados das 

demais classes de palavras – portanto, no nível do léxico; quer pelas flexões e o conseqüente 

mecanismo da concordância – portanto, no nível morfossintático; quer pela ordem sentencial, 

por relações de transitividade ou por preencher posições de argumentos – portanto sintáticas. 

Deve-se a essa função de, aparentemente, preencher lacunas, acrescer informações adicionais, 

a alegada abrangência da classe que, no entanto, com as limitações naturais às categorizações, 

precisa ser recortada, ainda que seja pela caracterização negativa, ou seja: caracterizar-se-ia 

um advérbio por não ser um nome, nem um adjetivo, nem uma preposição, nem uma 

conjunção, nem um determinante, nem um pronome, nem um verbo. 

Julgamos que é um passo adiante, em relação a abordagens tradicionais, caracterizá-lo 

como um satélite, entendido como um elemento que incide sobre variados elementos 

lingüísticos, desde uma palavra até todo um enunciado (até mesmo sobre todo o discurso?). 

Atendo-nos ao âmbito máximo dos denominados períodos pela gramática tradicional, esse 

elemento-satélite é aquele que incide semanticamente sobre um elemento sintático, sem que 

possa ser identificado a outra classe de palavras, a partir da alegada caracterização negativa, e 

trabalhando-se com uma caracterização que considere os protótipos de cada categoria. 

Explicitando, um advérbio pode ter por escopo um nome, mas não será um determinante ou 

um adjetivo, porque estes mantêm com o nome relações de concordância e o advérbio, não; 

pode ter por escopo um adjetivo (e é a única classe que pode fazê-lo); pode ter por escopo um 

verbo, mas não preencherá posições de seus argumentos; pode ter por escopo uma preposição, 

mas não será nem seu antecedente, nem seu conseqüente; pode ter por escopo uma conjunção, 

mas não será qualquer dos elementos que essa classe interliga. Naturalmente, também, o 
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advérbio não será um nome, por não poder, por exemplo, ser argumento de um verbo e não 

poder ser semanticamente considerado um participante, além de não aceitar flexões; não será 

um pronome, porque não é substituto, não pode ser participante e não pode ser argumento de 

verbos; não será um adjetivo, porque pode incidir semanticamente sobre outras classes que 

não o nome e porque não aceita flexões; não será uma preposição, porque não é juntivo 

subordinante; não será uma conjunção, porque não interliga elementos sintáticos, e assim por 

diante. 

Concordamos com o ponto de vista, já referido em relação ao trabalho de Elia (1980), 

de que há elementos sintáticos primários, secundários (incidem sobre primários) e terciários 

(incidem sobre elementos secundários ou sobre blocos primários e secundários já 

relacionados). Lobato diz, em raciocínio semelhante, que “os advérbios predicam diretamente 

de outra propriedade [...] predicam uma propriedade, não um indivíduo” (1995, p. 25), sendo, 

portanto, predicadores de segunda ordem. Castilho e Castilho (1993, p. 228), assumindo a 

metáfora da língua-cebola de Dascal, vêem os enunciados como contendo um elemento 

central, o conteúdo proposicional (dictum), envelopado pelas modalizações, depois 

contextualizado pela pragmática, ascendendo da significação para o sentido, e ressaltam que 

os advérbios podem incidir sobre cada uma dessas camadas, “transitam” por todas elas. 

Moura Neves explicita o processo do que chama “arranjo da predicação”, a saber: a) escolha 

da natureza do predicado; b) seleção dos argumentos; c) eleição dos satélites, e define os 

predicados como elementos “semanticamente interpretados como designadores de 

propriedades ou relações” (2000, p. 23-24). Em geral, a predicação designa um estado de 

coisas, ou seja, é “uma codificação lingüística que o falante faz da situação” que se lhe 

apresenta, e implica na atribuição de papéis semânticos (esquema de valências, seleção de 

argumentos). Esse estado de coisas, por ser algo que ocorre “em algum mundo (real ou 

mental)”, está sujeito a determinadas operações, por exemplo, localização, deslocamento ou 

distribuição no espaço ou no tempo. A amarração de um estado de coisas a essas 

contingências é muitas vezes operada pelos satélites, que provêem informação suplementar. 

Por isso, ao nosso ver, parecem sobrar nos esquemas sintáticos estritos. 

Elia (1980, p. 245), ainda lembrando Jespersen, reafirma que o advérbio pode ser 

adjunto (secundário) ou subjunto (terciário), mas só o advérbio pode ser subjunto. Só não 

concordamos inteiramente com essa afirmação, porque entendemos que também 

determinantes podem ser subjuntos, já que podem incidir sobre blocos de elementos primários 

e secundários já relacionados: em um sintagma como estes meninos pequenos, ao nosso ver, o 
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adjetivo é secundário e o determinante é terciário, embora, inegavelmente, o determinante se 

distinga do advérbio porque, como já dissemos, o último não admite flexões. Uma 

característica sintática interessante é que o advérbio parece poder incidir sobre elementos de 

sua própria classe, traço que, aventamos aqui, pode também ser encarado como pertencente 

aos determinantes (pelo menos, alguns quantificadores) e aos adjetivos, o que se atesta em 

exemplos como: 

 

(15)  Aqueles cinco meninos. 
 
(16)  Vestido vermelho claro. 
 

Voltando à incidência do advérbio sobre sua própria classe, podemos admitir em 

frases como: 

 

(17) Ele chegou [muito [mais [cedo]]]. 
 
(18) É um livro [tecnicamente [muito [mais [interessante]]]] 
 

que o advérbio é um elemento de terceiro e até de quarto grau, em relação aos elementos cedo 

e interessante. Parece, contudo, que essa incidência de terceiro e quarto graus restringe-se a 

composições em que coocorrem elementos de quantificação (incluídos os intensificadores). 

Moura Neves (2000, p. 234-235), a esse respeito, observa que os advérbios podem, 

conforme a subclasse a que pertençam, operar sobre: verbos; adjetivos (ou sintagmas com 

valor adjetival, nos quais inclui SPs); advérbios (ou sintagmas com valor adverbial, também 

incluindo SPs); numerais; substantivos; pronomes e a conjunção embora. Admitindo que já 

comentamos a incidência sobre as demais classes, nos próximos subitens oferecemos 

reflexões acerca das relações entre advérbios e conjunções. 

 

1.6.2.2  OS ADVÉRBIOS PODEM OPERAR JUNÇÃO DE SINTAGMAS OU ORAÇÕES (MOURA NEVES,  

2000, P. 261-272) 

 

A autora defende a idéia de que alguns elementos, classificados, pela gramática 

tradicional, como conjunções coordenativas, são advérbios. As formas expostas à 

argumentação são: porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, que não preencheriam, 
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sob testes que propõe, condições típicas de conjunções, a saber: a) nem sempre ocorrem 

encabeçando a oração; b) podem coocorrer com outras conjunções coordenativas, inclusive 

com e e mas, apontadas como conjunções coordenativas prototípicas. 

Podem-se observar essas características nos exemplos que apresenta: 

 

(19) E a tribo está revoltada contra o teu procedimento? Esteve no começo [...] 
Quando, porém, souberam da verdade, não deram mais ao caso a mínima 
importância. (MOURA NEVES, 2000, p. 272). 

 
(20)  Não havia ninguém. Pôde escutar entretanto pisadas rápidas se afastando, em 

seguida um como tropel de cavalo. (Id., ibid., p. 275). 
 
(21)  ...dinheiro fica aqui em cima. Eu disse que dava os cem pacotes e dou, claro! 

Mas dou, porém, com uma condição. (Id., ibid., p. 273). 
 
(22) Sem chuva fenece. Mas porém resiste. (Id. ibid., p. 273). 
 
(23) Aí está Minas: a mineiridade. Mas, entretanto, cuidado. (Id. ibid, p. 273). 
 
(24)  Dante é um homem da Idade Média e Petrarca é um homem do Renascimento 

e, no entanto, são homens de uma mesma época. (Id. ibid., p. 273). 
 

Em outro trabalho (1999, p. 12-13), a autora apresenta argumentos para incluir a forma 

embora entre os advérbios, enquanto na GUP ela a inclui entre as conjunções. 

Alerta para o fato de que os elementos adverbiais são diacronicamente fontes de 

conjunções coordenativas e “que são fluidos os limites entre um papel semântico-discursivo e 

um papel basicamente relacional de tais elementos” (2000, p. 273). Admitimos que não temos 

condições de apresentar análise própria para esse fato e que os testes parecem-nos bem 

motivados, sobretudo por serem testes também sintáticos, raros no tratamento dos advérbios. 

Parece-nos fundamental, no entanto, o estabelecimento do caráter não-juntivo dos advérbios 

e, paralelamente, o estabelecimento de clara distinção entre traços como, por um lado, “incidir 

sobre” ou “ter por escopo” e, por outro lado, “selecionar argumentos”. A incidência, por ser 

de natureza predicativa de, pelo menos, segundo grau (o que distingue, fortemente, os 

advérbios dos verbos e adjetivos, estes últimos, predicadores de primeiro grau), estaria nos 

limites da semântica discursiva, adentrando a sintaxe, enquanto a seleção de argumentos é já 

de natureza essencialmente sintática. Bonfim (1988, p. 49-57), também pelas mesmas razões, 

advoga a exclusão desses elementos do rol das conjunções, mas não os assume como 
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advérbios, principalmente porque os vê como transitivos, preferindo incluí-los na fugidia 

classe das palavras denotativas. 

Do nosso ponto de vista, repetimos, é fundamental o estabelecimento do caráter não-

juntivo dos advérbios, aliás o traço que os distingue das demais classes de palavras 

“invariáveis” na língua portuguesa, as conjunções e as preposições (permitimo-nos não referir 

as interjeições, classe (?) abandonada pelas abordagens recentes, e que está por merecer 

reconsideração). Enquanto os advérbios são não-juntivos, as conjunções e preposições são 

juntivos por excelência, operando ligação sintática necessária, de natureza completiva ou 

adjuntiva, para a coerência e/ou coesão discursivas. Afinal, o que distingue advérbios (ou 

locuções adverbiais) de preposições (ou locuções prepositivas) e de conjunções (ou locuções 

conjuntivas) é o caráter não-juntivo do primeiro, já que muitas possibilidades semânticas são 

preenchidas igualmente pelas três classes, ocorrendo inclusive identidade lexical parcial entre 

elas, ou seja, elementos cognatos (por exemplo, depois/depois de/depois que; sempre/sempre 

que; atrás/atrás de). 

Interessante para explicitar nossa compreensão dessa característica dos adverbiais é o 

ponto de vista de Lobato quanto à distinção entre locuções prepositivas (incluídas na classe 

de preposição) e advérbios. Estamos assumindo, com Lobato, que seqüências como adiante 

de (locução prepositiva) distinguem-se de itens como adiante (advérbio), principalmente 

porque, enquanto a função sintática dos advérbios é a predicação de segunda ordem, a função 

sintática das preposições é a especificação de uma relação entre dois elementos, 

caracterizando-se, assim, por “projetarem uma estrutura de complementação, da qual são o 

núcleo” (1995, p. 24-25). As preposições (e as locuções prepositivas) selecionam dois 

argumentos. Já os advérbios “não conseguem atuar como marcadores de caso, não projetam 

relações sintáticas”. Quando a ligação se faz necessária, diz Lobato, precisam da preposição 

que, esta sim, é marcador de caso. Em outro trabalho, contra-argumentando Lemle (1984), 

Lobato critica ter esta partido do pressuposto de que atrás de é um sintagma preposicional, 

porque atrás seria uma preposição, mas, continua Lobato, “a gramática tradicional considera 

que essa mesma seqüência é uma locução prepositiva, porque de (e não, atrás) é uma 

preposição!!” (1989, p. 103). Importante para elucidar esse ponto é o fato, lembrado por 

Bonfim (1988, p. 46), de que uma preposição não só interliga dois elementos, mas subordina 

o segundo ao primeiro, o que pode provocar formas oblíquas pronominais como nos 

exemplos: 
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(25)  O carro vai adiante de mim. 
 
(26)  A cadeira está atrás de mim. 
 
(27)  Procure chegar junto comigo. 
 

Quanto ao confronto com conjunções a partir dos exemplos 19 a 24 apresentados no 

item 1.6.2.2, pensamos que, se os elementos são juntivos e se, após eles, não ocorre uma 

preposição que operacionalize a subordinação, são eles os operadores da transitividade 

discursiva e portanto são conjunções. Lembramos que, em alguns dos exemplos apresentados, 

esses elementos não coocorrem, propriamente, com as consideradas conjunções, visto que 

representam redundância (exemplos 21, 22 e 23). Nos demais, concordamos que os elementos 

em destaque são fronteiriços entre advérbios e conjunções, sobretudo nos exemplos 19 e 24, 

em que coocorrem com conjunções prototípicas. Ao nosso ver, contudo, dependerá da sua 

interpretação como juntivo ou não a sua classificação, respectivamente, como conjunção ou 

como advérbio.  

Esses raciocínios nos levam à argumentação relativa à terceira característica sintática 

dos advérbios, segundo Moura Neves (2000). 

 

1.6.2.3   ADVÉRBIOS PODEM SER TRANSITIVOS OU INTRANSITIVOS (MOURA NEVES, 2000, P. 261) 

 

Tendo preservado a característica não-juntiva dos advérbios, parece-nos importante, 

agora, distingui-la do traço de transitividade ou intransitividade, que nos parece mais 

fielmente caracterizado se o tratarmos a partir do enfoque de valências. Admitir a existência 

de advérbios valenciais (MOURA NEVES, 2000, p. 261), ou seja, advérbios que são 

completáveis, é natural, visto que outras classes também o podem ser. 

 

(28)  Ele é um homem coerente com as suas posições (sintagma adjetival, cujo 
núcleo é o adjetivo valencial coerente). 

 
(29)  Ele agiu coerentemente com a sua posição (sintagma adverbial, cujo núcleo é o 

advérbio valencial coerentemente). 
 
(30)  Ele demonstrou a coerência da proposta (sintagma nominal, cujo núcleo é o 

nome valencial coerência). 
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Entretanto, esse tipo de transitividade (que preferimos identificar como valência) 

precisa ser nitidamente distinguida da capacidade de promover junção. A valência é traço que 

implica na seleção de argumentos internos: o sintagma resultante pode, portanto ser, em 

conjunto, intransitivo, visto que não promove junção. 

Vendo com os olhos da Teoria da Gramaticalização, advérbios valenciais podem ser 

fronteiriços de locuções prepositivas, consolidáveis em preposições. Será a freqüência de uso 

e o espraiamento em estruturas possíveis que transferirá um advérbio ou um item de outra 

classe, quando seguido de preposição (geralmente o de, preposição prototípica), para a classe 

das preposições, tornando-se locuções prepositivas; assim como transferirá um advérbio ou 

um item de outra classe, quando seguido (ou não) da conjunção prototípica que, para a classe 

das conjunções. E o que determinará essa passagem será a natureza transitiva, subordinadora, 

a natureza de marcador de caso (como quer Lobato) que o conjunto assumirá (e essa é a 

natureza prototípica das preposições) ou a ligação, a necessária junção sintático-semântica-

pragmática, subordinadora ou não, entre orações (e essa é a natureza prototípica das 

conjunções). 

 

1.6.2.4   ALGUNS ADVÉRBIOS SÃO ARGUMENTOS DE VERBO (MOURA NEVES, 2000, P. 257) 

 

A autora admite, entre as funções sintático-semânticas dos advérbios circunstanciais, a 

função argumental. Segundo ela, isso ocorre quando o advérbio preenche uma casa de 

valência do verbo, integrando o sistema de transitividade, “o que lhes permite funcionar como 

argumentos: Atuam como participantes ou argumentos que carregam circunstanciação, 

preenchendo uma casa de terceira pessoa” (2000, p. 260). Denomina-os proformas ou 

advérbios pronominais. Parece-nos surpreendente essa argumentação, vez que ela desfaz 

toda a caracterização sintática dos advérbios, qual seja, a sua natureza de satélite que, ao 

nosso ver, aliada ao caráter não-juntivo, compõe a face sintática da classe. Para nós, 

concordando com análises do grupo “Gramática do Português Falado”, as formas referidas 

são pronomes. Assim, em frases como: 

 

(31)  Gostei imensamente de lá. (MOURA NEVES, 2000, p. 260). 
 
(32)  Meus filhos comiam rápidos e distraídos quando moravam aqui. (MOURA 

NEVES, 2000, p. 260). 
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(33)  Lá é muito bom. 
 
(34)  Hoje é meu aniversário. 
 

constatamos que formas semanticamente circunstanciais preenchem posições argumentais de 

verbo, típicas de SNs. Não podemos incluí-los, portanto, numa classe cuja maior característica 

sintática é ser satélite, ou seja, serem predicadores de segundo, terceiro ou quarto graus. Para 

Bonfim (1988, p. 39), seriam pronomes demonstrativos. Ilari et alii (1990, p. 136) também 

não os vêem como advérbios, e sim, como uma classe gramatical à parte. 

Formas, que propomos sejam consideradas homônimas dessas, podem, no entanto, 

funcionar como satélite de predicações, sendo, portanto, adverbiais, como se vê dos 

exemplos: 

 

(35)  Hoje eu vou ao cinema. 
 
(36)  Eu vejo você amanhã. 
 
(37)  Não se vêm mendigos aqui. 
 
(38)  Eu faço minhas compras lá. 
 

Algumas formas desses circunstanciais (lá, aí) configuram homonímia também com 

elementos de outra sub-classe de advérbios (modalizadores focalizadores) ou de outra classe 

sintática (marcadores discursivos). Observações a respeito serão feitas no item 1.6.4.2. 

 

1.6.2.5  OS ADVÉRBIOS APRESENTAM GRANDE MOBILIDADE NA SENTENÇA 

 

Já é tradicional o reconhecimento da grande mobilidade dos advérbios na ordem da 

frase ou do enunciado. São poucas as observações a esse respeito encontradas na GUP. Ao 

tratar de advérbios de verificação, Moura Neves diz que “atuam como focalizadores da parte 

do enunciado que vem a seguir” (2000, p. 241). No item 5.3 (p. 254-255), lista casos em que 

os advérbios modalizadores podem ser antepostos (a SADJs, a SNs) antepostos ou pospostos 

(a SADVs, a uma predicação); podem vir intercalados entre elementos do sintagma verbal; 

podem vir no início ou no final do enunciado. No item 7.1 (p. 272-273), há referência à 

mobilidade de elementos considerados pela gramática tradicional como conjunções e que ela 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
109

considera advérbios, inclusive por não virem, obrigatoriamente, no início da oração (cf. item 

1.6.2.2). 

Não parecem muitas as contribuições que esclareçam esse ponto. Observam-se, 

contudo, alguns detalhes que podem, no futuro, tornar explícita essa característica sintática 

dos advérbios. Para Samara (1989, p. 163), advérbios tendem a seguir-se a verbos, embora 

também ocorram antes, e a posição pré-adjetival é quase categórica, como se pode ver dos 

exemplos abaixo, em que a posição pós-adjetival produz, quando não agramaticalidade, pelo 

menos ambigüidades de interpretação: 

 

(39) As histórias comoventemente humorísticas agradaram ao público (SAMARA, 
1989, p. 153). 

 
(40) As histórias humorísticas comoventemente agradaram ao público (SAMARA, 

1989, p. 153). 
 
(41)  Ele estuda muito. 
 
(42)  Ele está muito alegre. 
 

A sua observação se completa pela citação de advérbios que fogem a essa distribuição, 

como demais e deveras, que se seguem a adjetivos e cuja explicação é, para ela, de caráter 

diacrônico, vez que são itens provenientes de SPs, cuja posição é, naturalmente, posterior. A 

principal ressalva que se pode fazer à sua posição é que sua conclusão se fundamenta apenas 

na observação de intensificadores e advérbios de modo. À observação de Samara (1989) pode 

ser associada a de Lobato (1995), que verifica a importância da posição de advérbios de modo 

na sentença para a determinação do escopo, vez que, se a frase é negativa e o advérbio 

precede o elemento sobre o qual incide, toda a predicação será negada, enquanto que, quando 

se segue ao elemento, a negação só atinge o advérbio. 

 

1.6.2.6 ALGUNS ADVÉRBIOS DETERMINAM FORMAS INTEGRANTES DE SEU ESCOPO (MOURA 

NEVES, 2000, P. 248-249) 

 
No texto em exame há algumas referências a adverbiais que interferem na seleção 

mórfica de formas que integram o elemento sintático sobre o qual incidem: as formas talvez e 

eventualmente (para a autora, advérbios modalizadores asseverativos relativos) selecionam, 
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respectivamente, o modo verbal subjuntivo, com raras exceções, e o futuro do pretérito do 

indicativo, preferencialmente, como se vê dos exemplos abaixo: 

 

(43)  Talvez tenhamos entrado numa outra dimensão que tenha modificado o tempo. 
 
(44)  Eventualmente, poderia testar o conhecimento teórico utilizado. 
 
(45)  Eventualmente, quase por farra e não por prazer ou necessidade cometia uma 

reincidência. 
 

A capacidade de um elemento determinar a expressão mórfica de outro, ao nosso ver, 

deve ser tratada no âmbito da sintaxe, pois é a explicitação da incidência do primeiro sobre o 

segundo. A relação sintática fica também explicitada pelo fato de esses advérbios 

asseverativos, assim como o delimitador quase, poderem ocorrer seguidos do subordinador 

que, como nos exemplos abaixo: 

 

(46) Evidentemente que isso não serve de desculpa. 
 
(47)  Certamente que minha nora se lembra da senhora, Dona Teresa. 
 
(48)  Obviamente que não concordo com o ministro. 
 
(49) Naturalmente que a terra é de Deus. 
 
(50)  Ele quase que literalmente esticava o pescoço para enxergar bem. 
 

Obscura nos parece, contudo, a causa de apenas uma das formas de advérbios (talvez) 

selecionar expressão mórfica de outro elemento do seu escopo. 

 

1.6.2.7 ALGUNS ADVÉRBIOS PODEM FUNCIONAR SOZINHOS COMO RESPOSTA (MOURA NEVES,  

2000, P. 249) 

 
A autora afirma que: 

 

[...] na conversação, advérbios asseverativos podem empregar-se de maneira 
absoluta, valendo por um enunciado. Iniciando respostas, esses elementos 
funcionam predicando toda a fala anterior do interlocutor, sem que seja necessário 
repeti-la, embora a repetição possa acontecer. (2000, p. 249). 
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(51) Se você recorrer à História, verá que as concepções variam. 

 – Exatamente. (p. 250). 

 
(52) Claro, ora, pois ele é bruxo! (p. 250). 
 

Ocorre-nos o fato de que as respostas afirmativas em português, expressando quer o 

valor de verdade, quer o ponto de vista do interrogado sobre a formulação daquele que 

pergunta, constroem-se, em geral, pela repetição flexionada do elemento mais importante da 

predicação, expresso pelo verbo, ou, muitas vezes, pelo advérbio que focaliza, modaliza, 

delimita ou temporiza a predicação, o que prova que esses são predicadores sobrepostos à 

predicação primária. Observem-se os exemplos: 

 
(53)  – Você escreveu para ela? 

 – Escrevi. 

 
(54)  – Ele já chegou? 

 – Já. 

 
(55) – Você gosta de café? 

 – Muito. 

 
(56) – Você vai à praia? 

 – Nunca. 

 

Possivelmente um estudo sistemático sobre o uso de formas adverbiais em respostas 

poderá oferecer conclusões ou, pelo menos, caminhos produtivos. 

 

1.6.3  CARACTERÍSTICAS MÓRFICAS DOS ADVERBIAIS 

 

1.6.3.1   O ADVÉRBIO É UMA PALAVRA INVARIÁVEL (MOURA NEVES, 2000, P. 233) 

 
Esta é uma característica freqüente na definição tradicional da classe e que 

efetivamente se faz presente na quase totalidade das ocorrências. Também Perini atribui aos 

advérbios “a propriedade de ocorrer em um sintagma com um verbo não de ligação, sem 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
112

concordar com nenhum termo” (1985, p. 83). A autora, muito apropriadamente, apresenta 

exemplos em que o advérbios de intensidade meio, identificável em um exemplo como: 

 

(57)  Ele está meio nervoso. 
 

apresenta flexão de gênero: 

 

(58)  É que ela tá meia doente, já não tem vontade. (MOURA NEVES, 2000, p. 
234). 

 

Sabemos todos que esse exemplo patenteia uso muito generalizado, inclusive entre 

falantes cultos. Lembramos que a prescrição gramatical não o chancela, mas admite a flexão 

de elementos possivelmente adverbiais em frases como: 

 

(59) Ela está toda nervosa. 
 

e, tanto quanto os mais escolarizados, rejeita frases como: 

 

(60) Tenho menas tarefas agora. 
 

e vacila em frase como: 

 

(61)  É uma senhora que tem bastante/bastantes filhos. 
 

A questão é complexa e interessante, se vista sob a perspectiva de possível mudança 

lingüística. Os três elementos destacados são quantificadores adverbiais (intensificadores), 

sobre os quais o falante parece querer marcar a coesão semântica e o escopo sintático com o 

elemento que modifica, e o faz através do mecanismo da flexão. Esse fenômeno parece ter 

paralelo em certos usos de elementos que se gramaticalizam como adjetivos, como no 

exemplo: 

 
(62)  Tenho muitas tarefas extras hoje. 
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tanto quanto na seleção de uso entre formas de adjetivos/advérbios de modo, como em: 

 

(63) Vender caro a fruta (BONFIM, 1988, p. 23). 
 
(64) Vender cara a fruta (BONFIM, 1988, p. 23). 
 
(65) Selecionou as questões mais difíceis possível/possíveis. 
 
(66) Comprou vestidos vermelhos claro/claros. 
 

Sem dúvida exemplos como esses são de grande pertinência para a questão do estatuto 

do advérbio como classe de palavras, além de representar ponto de interesse para estudos de 

gramaticalização. 

 

1.6.3.2 OS ADVÉRBIOS PODEM SER SIMPLES, PERIFRÁSTICOS E DERIVADOS (MOURA NEVES, 

2000, P. 231-234) 

 
Além das formas simples, a autora admite os advérbios perifrásticos (locuções 

adverbiais). Lembra que não é um critério seguro admitir-se a plena correspondência 

semântica entre advérbios e as alegadas locuções para acolher-se a seqüência como uma 

locução, como na relação do advérbio totalmente com a locução de todo, “já que a existência, 

ou não, de um advérbio correspondente é questão do léxico e não da gramática da língua” 

(2000, p. 231). Concordamos com essa observação, mas pensamos que a questão mais 

complexa relativamente às locuções adverbiais prende-se à fronteira entre estas e sintagmas 

preposicionais ou nominais com função sintática e papel semântico típicos de advérbios, mas 

que não são locuções adverbiais. 

Nosso primeiro argumento, em concordância com o ponto de vista exposto por Moura 

Neves, esteia-se na convicção de que apenas um paralelismo de função sintática não é 

suficiente para isolarem-se e alegarem-se identidades entre classes de palavras ou de 

sintagmas, senão todo SP em função adnominal seria um adjetivo perifrástico e não caberia 

distinguir SNs de Ns. Esse é um critério que, se aplicado com exclusividade, isolaria classes 

de abrangência inabarcável, visto que a possibilidade de formação de SPs é porta aberta para 

o léxico. Observe-se, por exemplo, o paralelismo entre orações relativas e SADJs ou, ainda, 

orações encaixadas e SNs ou SPs. Ao nosso ver, a função sintática de adjunto adverbial pode 

ser exercida pela classe dos SADVs, cujo núcleo é um advérbio (ou uma locução adverbial), 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
114

pela classe dos SPs (iniciados por preposições simples ou locuções prepositivas), pelas classes 

dos SNs (cujos núcleos são SNs ou PRONs), assim como a função sintática de adjunto 

adnominal pode ser exercida pela classe dos SADJs (cujos núcleos são adjetivos simples ou 

compostos), pela classe dos SPs ou pela classe das orações. Não nos parece conveniente 

identificar função com classe. 

Em outro trabalho (COSTA, 1996) discutimos a questão e propusemos os seguintes 

critérios para a distinção entre SPs com função sintática de adjuntos adverbiais e locuções 

adverbiais, da qual mantemos a convicção: 

1.  São considerados SPs com função adverbial (ex.: com sede, de longe):  

a) se a seqüência permite intercalações ou inversões;  

b) se há grande possibilidade de comutação do elemento núcleo (principal 

item lexical), que mantém seu significado literal;  

c) se, citadas em seqüência, podem dispensar a repetição da preposição;  

d) se a freqüência de uso da seqüência é baixa; 

2) São consideradas locuções adverbiais (ex.: outra vez, de fio a pavio): 

a) se a seqüência não permite intercalações, ou, se isso ocorre, o elemento 

intercalado é sintaticamente opcional (SVOROU, 1993, p. 108); 

b) se o elemento núcleo (principal item lexical) está afastado do seu 

sentido literal;  

c) se, citadas em seqüência, não dispensam a repetição da preposição;  

d) se a freqüência de uso da seqüência é alta. 

A necessidade de caracterizar devidamente as locuções adverbiais ou advérbios 

perifrásticos parece-nos de extrema importância, sobretudo quando se observa essa classe de 

palavras sob o enfoque da Teoria da Gramaticalização. Com efeito, parece haver um caminho 

que se inicia por SPs com múltiplas possibilidades de preenchimento lexical do elemento 

núcleo (geralmente nominal), que continua quando alguns desses se rotinizam, tornando-se 

locuções, visto que mantêm, ainda que ambiguamente, a individuação dos seus elementos 

constitutivos, e, no fim do percurso, passam a ser reconhecidos como um único vocábulo.  

Lembramos a propósito a afirmação de Rubio72 de que “as preposições habilitam o 

nome para uma função não-nominal e a nova função resultante é sempre, em princípio, 

‘adverbial’” (1983, p. 165, apud POGGIO, 2000, p. 95), que se combina com a posição de 

                                                           
72  RUBIO, L. Introducción a la sintaxis estructural del latín. Barcelona: Ariel, 1983. 
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Cervoni73 de que “a preposição faz parte da morfologia nominal, em sentido amplo” (1991, p. 

94, apud POGGIO, 2000, p. 96). Para nós as preposições funcionam como uma ponte entre 

morfologia e sintaxe: tanto sintaticizam o que pertence à morfologia, quanto morfologizam 

uma seqüência sintática. 

Observe-se a típica locução adverbial de cima. Confrontando-a com SPs, a partir dos 

critérios acima expostos, consideramos que essa forma é uma locução; confrontando-a com 

itens adverbiais “simples”, também a consideramos locução porque o seu primeiro elemento é 

reconhecido como uma forma dependente, que goza de relativa autonomia no discurso. 

Reparemos, contudo, que a locução é constituída de um item lexical (cima) e de um item 

gramatical (de), que se justapuseram. Temos ou não um processo de gramaticalização? Vê-se 

que não se trata de um item lexical isolado, uma forma livre, que avança no sentido da 

gramática ou de um item gramatical, uma forma dependente, que avança no sentido do mais 

gramatical. São dois itens que se juntam: uma forma gramatical, forma dependente, junta-se a 

uma forma lexical, forma livre, para dar origem a uma nova forma gramatical. Propomos aqui 

que se interprete o fenômeno como um flagrante de um processo de gramaticalização: o 

elemento lexical, forma livre, perde sua iconicidade, característica semântica prototípica para 

sua inclusão no léxico, e perde também sua autonomia, característica funcional básica para 

sua inclusão como forma livre. Caminha para reduzir-se a uma forma presa, um morfema 

lexical básico. Quanto ao elemento gramatical, forma dependente, perde sua parca autonomia 

e caminha para se tornar uma forma presa (um morfema composicional, um prefixo?), 

fenômeno que se evidencia quando locuções passam, indiscutivelmente, a advérbios 

(depressa, devagar). São elementos lingüísticos que estão embraced, na classificação de 

Svorou isto é, seus componentes “constituem unidades fonológicas independentes, embora 

componham uma unidade maior, figurando em formas estereotipadas com tendência à 

cristalização” (1993, apud POGGIO, 2002, p. 70). 

Essa interpretação encaixa-se mais pacificamente nas locuções em avançado estágio 

de gramaticalização como, por exemplo, de chofre, cujo item nominal-base praticamente não 

tem existência autônoma nos discursos, como, aliás, ocorre com a forma cima. Em outras 

locuções como às vezes, a consciência da autonomia do item lexical perturba a interpretação 

do item nominal como componente de um item lexical maior, enquanto o paralelo com outras 

locuções de base lexical idêntica (por vezes, por vez, de vez, algumas vezes, outra vez, cada 

                                                           
73  CERVONI, J. La préposition:étude sémantique et pragmatique. Paris: Duculot, 1991. 
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vez) trabalha nesse sentido. Se considerarmos a questão do estatuto morfossintático do 

elemento inicial, a “preposição”, discutir-se-ia se temos um clítico ou um morfema 

composicional. Observe-se que o processo não é diferente daquele que produz itens lexicais 

diversos, a partir de junção de morfemas composicionais (prefixos) ao mesmo morfema 

lexical básico (por exemplo, regredir, transgredir, progredir; portar, transportar, 

comportar). 

Quanto aos advérbios derivados, Moura Neves não os refere explicitamente, mas lista 

exemplos em que advérbios se formam a partir de sufixação, ao nosso ver, um processo 

derivacional: 

 
(67)  Agorinha mesmo; 
 
(68) Os castigos vinham depressinha; 
 
(69) O povo esquece loguinho. (2000, p. 234). 
 

Sem maiores considerações teóricas, que aqui nos parecem descabidas, com relação ao 

entendimento do conceito de derivação, trazemos à baila outras formas de advérbios 

semelhantes às apresentadas pela autora como lonjão, nunquinha, muitão e pouquíssimo. 

Parece pacífico que alguns advérbios aceitem morfemas derivacionais de intensificação, um 

dos argumentos em favor de sua classificação como palavras do léxico. Resta a averiguação 

de quais deles os aceitam e qual a natureza do traço que os licencia ou bloqueia. 

Ainda sobre a questão derivacional, trazemos o caso das formas curtas de advérbios 

derivados em [–mente], provável gramaticalização de adjetivos. De fato, Moura Neves (2000, 

p. 243) os cita como adjetivos gramaticalizados em advérbios, como no exemplo: 

 

(70)  Corinthias jogou limpo, foi melhor em campo e derrotou o Grêmio. 

 

Basílio (1991, p. 143) também os estudou, admitindo que esse advérbios são formados 

a partir de adjetivos, pelo processo de conversão (derivação imprópria, na gramática 

tradicional), apresentando numerosos exemplos: 

 

(71)  Aí ele foi falando macio. 
 
(72)  João está namorando sério. 
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(73)  Conhaque bom desce gostoso. 
 
(74)  Esse carro eu vendo fácil. 
 
(75)  João trabalhou duro. 
 
(76)  João já começou errado. 
 
(77)  Ele olhou enviesado para mim. 
 

aos quais ela acrescenta expressões como liberou geral, vai fundo, sujou geral, e nós 

acrescentamos fazer bonito, votar certo, pensar positivo. Para Basílio, essa é regra muito 

produtiva e seu percurso de implantação na língua passa por construções denominadas pela 

gramática tradicional de frases de predicado verbo-nominal. Para a compreensão do seu 

raciocínio apresenta o par: 

 

(78)  Maria falou engasgada. 
 
(79)  Maria falou engasgado. 
 

e argumenta que a passagem da interpretação da expressão do estado de Maria para a 

interpretação do modo como ela falou é fácil de se dar, ficando mais evidente quando se 

observa a ambigüidade desses pares, se o sujeito da frase é masculino singular. 

 

(80)  João falou engasgado. 
 

Lembra, ainda, que adjetivos reportados a verbos ou orações ocorrem na forma não-

marcada (masculino, singular): 

 

(81)  Correr é gostoso e saudável. 
 
(82)  É estranho eles não terem vindo. 
 

Atenta também para o fato de que, quando a forma é um adjetivo, apresenta mais 

mobilidade na frase e, naturalmente, aceita a concordância de gênero e número, enquanto as 

formas adverbiais, além de invariáveis, têm posição fixa, pós-verbal; respondem à pergunta 
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como? e podem coocorrer com o modo imperativo. Destaca, também, que construções com 

verbos do tipo achar ou julgar favorecem a ocorrência da forma adverbial curta e, por serem 

(ainda?, perguntamos) formas típicas de registro informal, não se observam advérbios curtos 

gramaticalizados de adjetivos, se estes são próprios de registros formais, como os derivados 

em [–ico, –ório, –al, –ivo]. Lembra que muitas dessas formas preenchem lacunas deixadas 

pela natureza assistemática do processo de derivação, que não provê formas atualizadas em [–

mente] para todos os adjetivos, embora lembre a existência de doublets. 

Observamos que, tanto Basílio quanto Moura Neves, com as quais concordamos, 

admitem essas formas como advérbios e, ao nosso ver, ambas as vêem como resultado de 

processos de gramaticalização, a última explicitamente, quando afirma:“Um adjetivo pode, 

porém, ser gramaticalizado como advérbio mesmo sem o acréscimo de –mente” (2000, p. 

243); e a primeira, implicitamente, quando formula hipótese de trajetória de reanálise pelos 

falantes que vêm a produzir esses advérbios, como citamos acima. 

 

1.6.4  CARACTERÍSTICAS SEMÂNTICAS DOS ADVERBIAIS 

 

1.6.4.1   OS SUBGRUPOS  

 

Moura Neves (2000) condensa e, conseqüentemente, aprecia propostas anteriores, 

representadas sobretudo por Castilho e Castilho (1993) e Ilari et alii (1990), mas não apenas 

estas. Eis o quadro que se depreende do seu tratamento: 
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1.1   DE MODO (qualificadores)    (ex.: depressa) 

1.2   INTENSIFICADORES   (ex.: muito) 

1.3.1 epistêmicos asseverativos: 

 afirmativos (ex.: evidentemente) 

 negativos (ex.: de jeito nenhum) 

 relativos (ex. talvez) 

1.3.2 delimitadores 

 com generalização plena (ex.: geralmente) 

 com generalização aproximada (ex.: quase) 

 com restrição (ex. teoricamente) 

1.3.3 deônticos (ex. obrigatoriamente) 

1.3.4 afetivos (atitudinais) 

 subjetivos (ex.: felizmente) 

1  MODIFICADORES 

1.3 MODALIZADORES 

 interpessoais (ex.: francamente) 

de afirmação (ex.: sim) 2.1 OPERAM SOBRE VALOR 

DE VERDADE 
de negação (ex.: não) 

circunstanciais: 

fóricos (ex.: aqui, hoje) 

2.2.1 

não-fóricos (ex.: atrás, sempre) 

2.2.2 de inclusão (ex.: também) 

2.2.3 de exclusão (ex.: exclusive) 

2.2 
 

NÃO OPERAM SOBRE 

VALOR DE VERDADE 

2.2.4 de verificação (ex.: justamente 

2.3.1 contraposição sem eliminação 

 contraposição em direção oposta (ex.: porém) 

 contraposição na mesma direção (ex.: porém) 

 contraposição em direção independente (ex.: 
porém) 

contraposição com eliminação: 
eliminação no tempo (ex.: porém) 

2.3.2  

eliminação sem relação temporal (ex.: porém 

2  NÃO-
MODIFICADORES  

2.3 
 

JUNTIVOS ANAFÓRICOS 

2.3.3 conclusão (ex.: portanto) 

Quadro 2 – Características semânticas dos adverbiais a partir da leitura de Moura Neves (2000) 
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Observamos, inicialmente, que a curiosa seqüência da forma porém, na última seção, 

explicita a superposição de traços semânticos que recobre. 

Algumas das denominações que a autora adota estão em paralelo com outras, 

assumidas pelos autores citados, quais sejam: 

• a)  Modificadores x não-modificadores: “predicativos” e “não-predicativos” 

(ILARI et alii, 1990); 

• b)  Modalizadores epistêmicos: “quase modais” (CASTILHO; CASTILHO, 

1993); 

• c)  Modalizadores delimitadores: “hedges” (ILARI et alii, 1990); 

• d)  Modalizadores atitudinais: “de atitude proposicional” (ILARI et alii, 1990); 

• e)  Não-modificadores que operam sobre valor de verdade: “focalizadores” 

(ILARI et alii, 1990). 

Além disso, Castilho e Castilho (1993) incluem os não-modificadores que não 

operam sobre valor de verdade nos “modalizadores epistêmicos”, e apresentam, em relação 

à obra sob análise, algumas pequenas diferenças de classificação dos modalizadores em geral. 

Interessante é, também, notar que Ilari (1993) distingue uma sub-classe dos advérbios, 

os “aspectualizadores”, que Moura Neves inclui nos circunstanciais de tempo, o que nos 

parece mais adequado. Ilari os destacou com a justificativa de que são um tipo semântico 

importante porque mantêm relações de compatibilização com o conteúdo semântico do verbo, 

com o tempo verbal e com a quantificação dos SNs da oração. Essas observações também são 

feitas por Moura Neves. 

A rigor, ainda reina alguma imprecisão nessas subcategorizações semânticas, não só 

devido à sua inerente complexidade, mas também devido às inter-relações, sobretudo 

sintáticas. A proposta de Moura Neves (2000) parece-nos, por enquanto, a mais satisfatória, 

como seria, aliás, de se esperar, pelo amadurecimento das reflexões que ela e os demais 

citados vêm desenvolvendo nessa última década.  

Abordando a questão da inclusão dos advérbios no rol dos itens lexicais ou dos itens 

gramaticais, há argumentos em favor de uma ou outra opção: a possibilidade de formação por 

derivação e a dificuldade de definir-se o seu elenco, em favor de ser um item lexical; o fato de 

poder resultar de processos de rotinização de SPs e a invariabilidade da quase totalidade das 

formas, em favor de ser um instrumento gramatical. Advérbios são, parece-nos, vias de 

fixação de possibilidades semânticas ilimitadas em expressões fixadas, operacionalizadoras de 
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processos gramaticais, dos mais periféricos (discursivos) aos mais interiorizados (posições 

argumentais), deixando, nessa etapa final, de ser precisamente advérbios. São ricos, porque 

limítrofes do domínio do léxico na direção do domínio da gramática, e confundem-nos porque 

chegam até a ser categorialmente contrastivos, se se analisa a fronteira de ingresso ou a 

fronteira de saída. 

Tratando as subclasses de advérbios não se pode deixar de referir as “palavras 

denotativas” ou “palavras de difícil classificação”. São elas elementos que, semanticamente, 

expressam inclusão (inclusive, até), exclusão (salvo, exceto, fora, afora) e seleção 

(principalmente, sobretudo) e que a gramática tradicional brasileira considerou por muito 

tempo como advérbios, mas a Nomenclatura Gramatical Brasileira separou em uma classe 

marginal, sem definição que as abranja e as recorte precisamente face às demais, seguindo 

proposta de Oiticica (apud BONFIM, 1988, p. 49-57). Para Bonfim, esses elementos não são 

advérbios, porque são transitivos; não são preposições, porque os elementos que interligam 

são paralelos sintaticamente, portanto, não estabelecem subordinação; não são conjunções 

porque podem coocorrer com conjunções prototípicas (mas, por exemplo). Admite que têm 

em comum serem elementos terciários nas frases e serem “palavras subjetivas”, o que faz com 

que, juntamente com as interjeições, mereçam tratamento à parte. 

Parece-nos que não se devem excluir elementos de classes de palavras pelo fato de 

serem “subjetivas”, visto que esse é, por excelência, um critério muito pouco objetivo. 

Algumas dessas formas poderiam ser incluídas nos advérbios, se admitirmos que advérbios 

são sintática e semanticamente satélites de elementos sintáticos, dos menores aos maiores, 

essa característica explicando, provavelmente, muito da sua mobilidade e até certos casos 

interpretados como configuração de transitividade. Útil também seria estabelecer critérios de 

distinção entre alguns desses elementos e os chamados marcadores discursivos. Infelizmente, 

não nos é possível oferecer proposta de testes ou critérios de subclassificação, pelo menos até 

o presente momento. Alguns desses itens são incluídos por Moura Neves (2000) no subgrupo 

dos não-modificadores que não operam sobre valor de verdade, portanto no mesmo 

subgrupo dos circunstanciais. Seriam os advérbios de inclusão, de exclusão e de 

verificação. Em princípio, julgamos necessário avaliar esses elementos quanto à sua 

transitividade, já que advérbios são não-juntivos, embora não tenhamos procedido a análise 

mais acurada. 

Quanto aos denominados juntivos anafóricos por Moura Neves (2000) por exemplo, 

porém, entretanto, não os consideramos advérbios, porque entendemos que a junção é uma 
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função gramatical diversa da função de satélites que os advérbios preenchem, (cf. item 

1.6.2.2). 

 

1.6.4.2  OS ADVÉRBIOS CIRCUNSTANCIAIS (MOURA NEVES, 2000, P. 256-272) 

 

As formas habitualmente consideradas advérbios de lugar e de tempo, que são 

provavelmente as responsáveis pela definição tradicional, de motivação semântica, dos 

advérbios como “palavras que indicam circunstâncias” (MOURA NEVES, 1993a, p. 263) 

merecem muitas considerações da autora na GUP. São subdivididos semanticamente em 

fóricos e não-fóricos e têm suas nuances de significação detalhadamente descritas. 

Para Moura Neves, são advérbios não modificadores que não operam sobre valor 

de verdade e, como dito, dividem-se em fóricos e não-fóricos. São fóricos os que 

“expressam circunstanciação ancorada no circuito da comunicação, referida aos participantes 

do discurso ou a pontos de referência do texto, numa escala de proximidade espacial” (2000, 

p. 258), configurando casos de exófora e de endófora, enquanto, naturalmente, os não-

fóricos expressam circunstâncias de tempo e espaço, sem vinculações de referência, quer 

relativas à enunciação, quer ao texto/discurso. 

Como já afirmamos no item 1.6.2.4, com apoio em trabalhos desenvolvidos sobretudo 

pelo grupo “Gramática do Português Falado”, algumas formas que expressam circunstâncias 

de espaço e tempo podem preencher posições argumentais, casos em que, naturalmente, não 

são advérbios, ao nosso ver. Contudo, formas homônimas a essas podem ocorrer em sentenças 

cujas posições argumentais estão preenchidas e a forma em questão é um advérbio, satélite de 

um dos elementos sintáticos. 

Resguardadas as características fundamentais de serem satélites de um elemento 

sintático e serem não-juntivos, adotamos em grande medida a compreensão dos 

circunstanciais exposta em Moura Neves (2000), na recolha dos itens adverbiais em textos 

portugueses do século XVI a que procedemos. Contudo, para a identificação das nuances 

semânticas que expressam, vamos nos afastar da subdivisão proposta e adotaremos a que se 

verá no item 2.4 do Capítulo 2. 
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1.6.5  CONCLUSÃO 

 
Julgamos que nosso entendimento de advérbio prototípico pode ser resumido nos 

seguintes pontos: 

• a)  sintaticamente são satélites de um elemento sintático, intra ou extra-sentencial, 

são não-juntivos e bastante deslocáveis na sentença; 

• b) morficamente são invariáveis e podem ser: simples, perifrásticos (locucionais), 

derivados e compostos; 

• c) semanticamente podem ser modificadores ou não do elemento que satelizam. 

É com base nesse critérios que temos procedido à recolha dos itens adverbiais simples 

ou locucionais de conteúdo semântico espacial e temporal no corpus da tese. 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGIA 

 

2.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisa que desenvolvemos partiu de algumas premissas: 

a)  CONCEITUAÇÃO DE ADVÉRBIO – para o estabelecimento da natureza adverbial 

do item em exame, aplicamos as características de advérbios que explicitamos no capítulo 1, 

item 1.6.5; 

b)  LOCUÇÕES ADVERBIAIS – distinguimos locuções adverbiais (advérbios 

locucionais, advérbios perifrásticos) de SPs ou SNs com função sintática e papel semântico 

típicos de advérbios, mas que, sobretudo por sua baixa freqüência e baixa coalescência, não se 

constituem em itens fixados no léxico da língua como uma lexia, mas são apenas conjuntos 

léxico-sintáticos não sistemáticos (cf. capítulo 1, item 1.6.3.2.). Exatamente devido ao seu 

maior grau de paradigmacidade, no sentido de Lehmann (1982), selecionamos, para o caso 

das locuções introduzidas por preposições, aquelas cujos elementos iniciais são: a, até, de, 

em, para/pera, por/per. 

c)  ADVERBIAIS – esta é a denominação que assumimos para os itens em que 

concentramos a análise, renunciando a separar advérbios de locuções adverbiais, por não nos 

parecerem viáveis critérios que distingam, seguramente, elementos considerados unitários de 

elementos considerados locucionais; 

d)  ADVERBIAIS ESPACIAIS E TEMPORAIS – a escolha dos itens que expressam 

noções semânticas de espaço e tempo deveu-se, em primeiro lugar, à constatação de que a 

abordagem de todo o conjunto dos itens adverbiais do corpus seria inviável, devido à sua 

abrangência; em segundo lugar, por desejarmos testá-los face às propostas da Semântica 
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Cognitiva e da Teoria da Gramaticalização, entendidas no quadro teórico geral do 

Funcionalismo. 

e)  CATEGORIZAÇÃO SEMÂNTICA – a cada ocorrência de todos os itens analisados 

foi atribuída categorização semântica que servirá de base para uma incipiente análise, sob o 

enfoque da Teoria da Gramaticalização. O nosso entendimento das categorias utilizadas está 

explicitado no item 2.4. 

 

2.2  OBJETIVOS 

 

a) Apresentar fundamentado entendimento, para efeitos da língua portuguesa, do 

conceito de advérbio e locução adverbial (incluídos conjuntamente na denominação 

adverbiais) como classe de palavras; 

b)  Produzir levantamento exaustivo das formas desses adverbiais no corpus 

constituído para a pesquisa; 

c)  Elaborar glossário das formas encontradas, referindo as variantes gráficas, a 

etimologia, o processo de formação morfossintática e número de ocorrências em cada texto 

pesquisado; 

d)  Classificar semanticamente cada ocorrência de cada forma, a partir das 

categorias que se explicitam no item 2.4, visando a fundamentar a análise sob o enfoque da 

Teoria da Gramaticalização; 

e) Apresentar indícios de processos de gramaticalização que porventura tenham 

afetado ou venham afetando os adverbiais levantados, a partir de confronto sistemático dos 

dados do corpus com textos dos séculos XIV e XV e, assistematicamente, com dados do 

português do Brasil, na atualidade. 

 

2.3  OS TEXTOS SELECIONADOS 

 

O corpus utilizado compõe-se de nove textos do século XVI, cujos adverbiais foram, 

para efeitos de análise que aponte indícios de processo de gramaticalização, comparados 

sistematicamente a formas encontradas em fases anteriores da língua portuguesa, 

representadas pelos textos dos Diálogos de São Gregório (séc. XIV), a partir da análise de 

Mattos e Silva (1989); da Lenda do Rei Rodrigo (séc. XIV), na edição de Cintra (1964) e da 

Crônica de D. Pedro, de Fernão Lopes (séc. XV), na edição de Macchi (1966), a partir de 
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nossa leitura. Os adverbiais foram comparados também, assistematicamente, com formas da 

atualidade. 

A eleição do século XVI como ponto central para a investigação – o que permitirá 

uma tomada de consciência do elenco de formas desses adverbiais usado à época e dos seus 

contextos de ocorrência – justifica-se pela grande significação desse século para a história da 

língua portuguesa. Com efeito, no século XVI concretiza-se o anseio/necessidade dos 

portugueses de estabelecer uma norma para a sua escrita, o que vem a explicitar, 

conseqüentemente, a sua norma falada de prestígio, ao lado de fundar um cânone literário, 

ambos, a normatização da escrita e o cânone literário, reconhecidos, em muitos pontos, como 

válidos até o presente. Conhecer-se o português do século XVI é fundamental ainda para a 

compreensão da história de cada um dos ramos em que frutificou, já que é seu ponto de 

partida. 

Mas não apenas essa importante característica sócio-histórica marca o significado do 

século XVI para a história do português. Estudos diacrônicos têm demonstrado à larga que 

esse século pode efetivamente ser visto como um marco divisor, pela confluência de 

fenômenos lingüísticos significativos para o estabelecimento de periodização na sua história 

intralingüística (MATTOS E SILVA, 1994). Não são comuns, contudo, abordagens que 

explicitem a situação dos adverbiais no século XVI. 

Em que pese a consciência de que jamais conheceremos a língua portuguesa do século 

XVI na sua inteireza (mas jamais conheceremos inteiramente qualquer língua em qualquer 

época!), tentativas de apreender partes de sua constituição, com todas as limitações inerentes à 

tarefa de estudiosos de estados pretéritos de línguas, poderão iluminar sua compreensão 

global. Pareceu-nos, portanto, válido, tomar o século XVI como ponto de referência para uma 

tentativa de compreensão da constituição mórfica e funcionamento semântico-sintático de 

adverbiais espaciais e temporais na história do português. 

Com a seleção de textos pretendemos, dentro das limitações que nos são impostas pela 

confiabilidade do tratamento lingüístico das edições disponíveis, diversificar a amostra, 

incluindo textos narrativos, epistolares, pedagógicos e metalingüísticos, que dispõem de 

edições confiáveis, que listamos a seguir: 

2.3.1  CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA (CPVC) – texto de 1500, na edição de Silvio 

Batista Pereira (1964); texto integral, perfazendo 919 linhas; 

2.3.2  CARTAS DE D. JOÃO III (CDJIII) – as de número 1 a 22, escritas entre 1521 a 1531, 

na edição de J. D. M. Ford (1931); quota de 1.400 linhas; 
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2.3.3  CARTAS DA CORTE DE JOÃO III (CCDJ) – as de número 3, 8, 9, 22, 43, 47 (enviadas 

pelo Infante Luís); as de número 50 a 79 (enviadas pela Rainha); as de número 84, 85, 

86 e 106 (enviadas pelo Duque de Bragança); as de número 163, 165, 167 (enviadas 

pelo Infante Henrique); a de número 169 (enviada pelo Conde de Castanheira); a de 

número 171 (enviada por Frei Duarte) e a de número 173 (anônima); escritas entre 

1530 e 1562, na edição de J. D. M. Ford e L. J. Moffatt (1933); quota de 1.141 linhas; 

2.3.4  GRAMÁTICA DA LINGUAGEM PORTUGUESA (GFO) – texto publicado em 1536, de 

autoria de Fernão de Oliveira, na edição de Amadeu Torres e Carlos Assunção (2000); 

texto integral, perfazendo 2.088 linhas. 

2.3.5  GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA (GJB) – texto publicado em 1540 de autoria 

de João de Barros, na edição de Maria Leonor Buescu (1971); texto integral, 

perfazendo 1.993 linhas; 

2.3.6  DIÁLOGO EM LOUVOR DE NOSSA LINGUAGEM (DLNL) – texto publicado em 1540, 

de autoria de João de Barros, na edição de Maria Leonor Buescu (1971); texto integral, 

perfazendo 437 linhas; 

2.3.7  DIÁLOGO DA VICIOSA VERGONHA (DVV) – texto publicado em 1540, de autoria de 

João de Barros, na edição de Maria Leonor Buescu (1971); texto integral, perfazendo 

1.266 linhas; 

2.3.8  ASIA DE JOÃO DE BARROS: PRIMEIRA DECADA (DA I) – texto de meados do século 

XVI, de autoria de João de Barros, na edição de Baião (1932a); quota de 1343 linhas. 

2.3.9  ASIA DE JOÃO DE BARROS: SEGUNDA DECADA (DA II) – texto de meados do século 

XVI, de autoria de João de Barros, na edição de Baião (1932b); quota de 1554 linhas. 

 

2.3.1  CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA (CPVC) 

 

Inicialmente justificamos a inclusão desse texto (a rigor, do último ano do século XV), 

no nosso corpus, o que se deveu à relevância sócio-histórica do texto, datado e localizado, 

mas também à sua relevância lingüística. Seria excesso de rigor desprezá-lo, já que pode ser 

visto como exemplar do estágio inicial da língua portuguesa no século XVI. A CPVC 

enquadra-se em dois tipos de textos que selecionamos: é uma carta e uma narrativa, visto ser 

uma crônica com características de diário, escrita que foi em dias seqüenciados de um período 

temporalmente delimitado, a saber, entre 26.04 e 01.05, exceto 29.05, como afirma Cortesão 

(1967) e é depreensível da leitura. Cortesão o considera uma narrativa de viagens. Essa 
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confluência de tipos textuais é um dos aspectos responsáveis pelo seu interesse lingüístico, 

porque permite, por exemplo, expressiva observação da exófora e da endófora, no plano 

espacial e temporal. A variedade de noções espaciais e temporais expressas é outro aspecto 

que corrobora seu interesse lingüístico e é devido ao apuro nos detalhes, demonstrado pelo 

seu autor, motivado pela novidade de cenário e das pessoas encontradas e pelo patente desejo 

de bem informar. 

Pero Vaz de Caminha, como se sabe, “era um homem culto, mas não literato” 

(MATTOS E SILVA, 1996, p. 14). Era afeito à modalidade formal da língua, porque 

funcionário, encarregado da redação de textos de alta relevância político-administrativa. 

Contudo, também por dever de ofício, deveria escrever “como praticava”, ou seja, 

aproximando-se da expressão oral (CORTESÃO, 1967, apud MATTOS E SILVA, 1995, p. 

15), naturalmente em sua prática culta. Para efeitos deste trabalho, o texto revelou-se rico em 

expressões, estando nele documentados alguns adverbiais que não ocorrem no restante do 

corpus, como se poderá aquilatar da relação completa das formas analisadas a ser exposta no 

glossário. 

O texto, que foi lido na íntegra, é composto por 13 fólios, frente e verso e mais a frente 

do fólio 14, este assinado por Caminha. Compreende novecentas e dezenove linhas. 

 

2.3.2 CARTAS DE D. JOÃO III (CDJIII) 

 

D. João III (1502-1557) foi rei de Portugal por 36 anos, coroado em 1521, portanto aos 

dezenove anos, por morte de D. Manuel, seu pai. Para os brasileiros, sua importância maior 

reside no fato de que foi o rei responsável pelo início da colonização do Brasil. Registram as 

crônicas (FORD, 1931, Introdução) que teve vida pessoal não muito feliz, sobretudo em 

decorrência de frustração amorosa, visto que, tendo perdido sua mãe por volta dos seus 17 

anos, viu seu pai, D. Manuel, desposar aquela por quem era apaixonado, D. Leonora, de 

Espanha. Mesmo após a morte de D. Manuel e apesar de opinião favorável, bastante 

generalizada, D. João não desposou D. Leonora, que foi chamada de volta por seu irmão, 

Carlos V de Espanha, e, mais tarde, dada em casamento ao rei Francis I, da França. D. João 

III veio a casar-se com D. Catarina, irmã de D. Leonora. Quis também o destino que D. João 

III tivesse que negociar, longa e dificultosamente, com o rei Francis I, novo marido de D. 

Leonora, interesses comerciais ligados ao transporte marítimo de mercadorias das colônias 

portuguesas, inclusive de pau-brasil, visto que, durante o seu reinado, defrontou-se 
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seguidamente com João Ango, corsário francês, portador de Carta de Marca outorgada por 

Francis I, que o autorizava a reembolsar-se de perdas comerciais havidas em desavenças 

anteriores com os portugueses. Observa-se nas cartas que D. João trata D. Leonora por 

“minha mãe”. 

Sua memória histórica também não se pode considerar feliz, já que foi o introdutor da 

Inquisição em Portugal. É apontado ainda como defensor dos Jesuítas que foram, por 

exemplo, grandes agentes da colonização do Brasil, e como possuidor de grande senso 

comercial, mas pouco afeito às Letras. 

Das vinte e duas cartas que lemos na íntegra, as de número 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, e 22 são dirigidas a D. Antonio D’Ataíde, seu ministro de Finanças (Veador da 

Fazenda) e embaixador, e tratam a questão “João Ango”74. Essas cartas são apresentadas por 

Ford (1931, p. xxiii) como fundamentais para o esclarecimento de todo o caso, pois versões 

diferentes circulavam como fidedignas, antes do conhecimento dessas cartas, dadas a público 

inicialmente por F. Palha (1882). Das demais, as de números 2, 7, 10, 12, 14 e 20 também são 

dirigidas a D. Antonio D’Ataíde, mas tratam outros assuntos. As de números 1, 3, 4, 5 são 

dirigidas, respectivamente, a D. Affonso de Albuquerque, um de seus capitães de ultramar; a 

D. Violante de Xanora, mãe de D. Antonio D’Ataíde; a D. Diogo de Meneses, um membro de 

se Concelho Real; e ao Papa Clemente VIII. As de números 3 e 4 são, na verdade, Alvarás. As 

cartas são escritas por quinze diferentes pessoas, sendo a carta 5 escrita de próprio punho. 

Compreendem o período entre 1523 e 1531 e perfazem o total de mil e quatrocentas linhas. 

 

2.3.3  CARTAS DA CORTE DE JOÃO III (CCDJ) 

 

Foram lidas na íntegra quarenta e seis cartas, perfazendo um total de mil cento e 

quarenta e uma linhas. 

Do Infante Luís (1506-1555), irmão de D. João III, foram lidas seis cartas, escritas 

entre 1533 e 1550. O Infante Luís (FORD; MOFFAT, 1933, p. xi) tornou-se estimado de 

Carlos V de Espanha, por ter lutado na expedição a Tunes, para a qual D. João III colaborou 

com uma armada. Era homem de Letras: poeta, autor de tratados científicos e protetor de 

eruditos. Teve um filho com D. Violante Gomes, D. Antonio, nascido em 1531, e é discutível 

se foi ou não legalmente casado com ela. A carta de número 43, de próprio punho, datada de 

                                                           
74  As cartas de números 18 e 19 são, na verdade, procurações. 
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1548 e dirigida a D. Antonio D’Ataíde, trata questões referentes à educação desse filho. As 

demais cartas lidas, todas dirigidas a D. Antonio D’Ataíde, exceto a de número 22, e escritas 

por diferentes pessoas, têm o seguinte conteúdo: as de números 3 e 8 tratam questões 

corriqueiras referentes a pagamentos; a de número 9, datada provavelmente de 1535, trata 

questões relativas a assuntos comerciais com a França; a de número 22, de próprio punho 

dirigida ao rei, seu irmão, não datada, mas provavelmente de entre 1534 e 1535, trata a 

ruptura entre o rei e o Conde de Linhares, tentando uma conciliação; a de número 47, de 

próprio punho e datada de 1550, trata “negocios de Roma e França” e refere seu precário 

estado de saúde, assim como a do cardeal, seu irmão. 

Da rainha D. Catarina, viúva de D. João III, foram lidas na íntegra todas as trinta 

cartas que constam da edição de Ford e Moffat (1933). Como os sete filhos que tivera com D. 

João haviam todos falecido, D. Catarina, em 1557, após a morte do seu marido, assumiu a 

regência em nome do seu neto, D. Sebastião, herdeiro do trono, que à época tinha 3 anos de 

idade. Durante a sua regência, teve que lidar com a ambição de seu cunhado, Cardeal D. 

Henrique, a quem, afinal, entregou a regência, em 1562. Todas as cartas são endereçadas a D. 

Antonio D’Ataíde. As vinte primeiras (números 50 a 69) são anteriores ao seu período de 

regência (1533 a 1551) e tratam, em geral, assuntos corriqueiros, como pagamentos e pedidos 

em favor de terceiros, exceto a de número 65, uma carta de pêsames pela morte da filha de D. 

Antonio D’Ataíde. As dez cartas restantes, escritas entre 1560 e 1562, são de seu período de 

regência e tratam assuntos relativos à administração do Reino, inclusive a solicitação da 

presença de D. Antonio D’Ataíde às Cortes que promoveu em Lisboa, em setembro de 1562, 

provavelmente quando apresentou a sua renúncia (carta 78). As cartas são escritas por 

diferentes pessoas, sendo as de número 65, 66, 70, 71, 72, 75, 76, 77 e 79 escritas de próprio 

punho, ao que tudo indica. 

Do Duque de Bragança, D. Jaime, foram lidas na íntegra as cartas de números 84, 85, 

86 e 106, escritas entre 1530 e 1531, de próprio punho. D. Jaime (1479-1533) quarto Duque 

de Bragança, era sobrinho de D. Manuel e, portanto, primo de D. João III. D. Manuel chegou 

a cogitar em torná-lo seu sucessor, caso morresse sem herdeiros, o que não veio a acontecer. 

D. Jaime era, segundo Ford e Moffat (1933), hipocondríaco, tendente a crises de melancolia, 

durante uma das quais assassinara sua esposa, em 1512. As cartas 84 e 85 são dirigidas a D. 

Antonio D’Ataíde e tratam o casamento da filha de D. Jaime, D. Isabel, com o Infante D. 

Duarte, irmão de D. João III. A carta 86, dirigida ao rei, trata também o mesmo assunto, que 
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veio a concretizar-se em 1537, portanto após a morte de D. Jaime. A longa carta 106, dirigida 

ao rei, trata o caso da Carta de Marca de João Ango. 

Do Infante Cardeal D. Henrique, irmão de D. João III, que foi Inquisidor-Mor do 

Santo Ofício em Portugal, foram lidas na íntegra as cartas de número 163, 165 e 167, escritas 

de próprio punho, dirigidas a D. Antonio D’Ataíde e datadas, respectivamente, de 1538, 1545 

(presumivelmente) e de 1563. A carta 163 é sobre uma cobrança a ser feita; a de número 165 

trata assuntos relativos à Inquisição e a de número 167 trata a ajuda solicitada pelo rei de 

Espanha para combater mouros em Oran e Fez. 

Lemos ainda três cartas, as de números 169, 171 e 173. A carta 169, escrita por D. 

Antonio D’Ataíde, de próprio punho, dirigida ao rei e datada de 04.02.1541, discute a 

organização de uma armada. A carta 171, escrita por Frei Duarte, filho bastardo de D. João, 

de próprio punho, dirigida a seu pai e datada de 05.03.1541, manifesta-lhe amor e obediência. 

A carta 173, anônima, dirigida ao Infante D. Luís, irmão de D. João III, datada de 09.04.1573, 

trata a ida do Infante ao imperador espanhol. 

 

2.3.4  GRAMÁTICA DA LINGUAGEM PORTUGUESA (GFO) 

 

Fernão de Oliveira (1507 – (?)1580/1581), criado na Beira, iniciou-se como noviço 

dos dominicanos de Évora aos treze anos, vindo a abandonar o convento em 1532. Dedicou-se 

então a lecionar jovens fidalgos, tendo sido, inclusive, preceptor dos filhos de João de Barros. 

Entre aproximadamente 1540 e 1547 aventurou-se por outras terras, tendo sido preso pela 

Inquisição em 1547, acusado de tendências heréticas, e novamente em 1555, denunciado 

como cismático. As últimas notícias registradas sobre seu paradeiro o apontam, em 1565, 

como professor em escola de uma ordem religiosa, em Palmela, quando recebia tença de D. 

Sebastião. É figura apontada como “aventureiro” (BUESCU, 1984, p. 11)75 e “batallador, 

malhumorado y original filólogo” (ASENSIO, 1991)76. É, portanto, homem culto e viajado, e 

escreveu outras obras, tratando de navegação e história de Portugal.77 

A sua Gramatica da Lingoagem Portuguesa, publicada em 1536, primeira gramática 

da língua, é considerada uma obra um tanto assistemática (ele a trata por “uma primeira 

anotação da língua portuguesa”), mas, talvez por isso mesmo, é plena de observações argutas, 
                                                           
75  BUESCU, M. L. C. Historiografia da língua portuguesa. Lisboa: Sá da Costa, 1984. 
76  ASENSIO, E. La lengua compañera del imperio: historia de una idea de Nebrija en España y Portugal. In: 

CASTRO, I. et alii. Curso de História da Língua Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta, 1991. v. 2. 
77  Dados apresentados por MATTOS e SILVA. R. V. Aula de LET293 – 2000.I – IL/UFBA. 
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detalhadas, sobre a produção dos sons e sobre o léxico da época, e também, muitas vezes, 

sobre a avaliação que os falantes faziam de variantes fônicas e lexicais. Compreende duas mil 

e oitenta e oito linhas, lidas na íntegra. 

 

2.3.5  GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA (GJB)  

 

João de Barros (1496 – (?)1570/1571), nascido provavelmente em Viseu, bastardo de 

origem nobre, viveu desde os treze anos na corte, tendo tido como primeira função oficial a de 

moço do guarda-roupa do futuro rei D. João III. Era homem letrado e foi “alto funcionário” 

durante todo o reinado de D. João III, exercendo cargos de grande responsabilidade em 

Lisboa, Índia e África e tendo recebido a capitania hereditária do Maranhão (Brasil) em 1535. 

Escreveu, além da gramática, outras obras de caráter pedagógico, além de ficção, narrativa 

histórica e reflexões filosóficas78. 

A sua gramática, juntamente com a Cartinha, o Diálogo em Louvor de Nossa 

Linguagem e o Diálogo da Viciosa Vergonha, constitui o conjunto de obras de caráter 

pedagógico. João de Barros, como se depreende da leitura dos seus textos, era fortemente 

preocupado com a educação moral da juventude, assim como com o seu conhecimento e 

proficiência de leitura e escrita em língua portuguesa. Como gramático, diferentemente de 

Oliveira, tem consciência de estar executando uma “arte de gramática”, ou seja, estar 

obedecendo a esquemas tradicionalmente utilizados por gramáticos latinos, e tem pretensões 

normativas, principalmente no que se refere a convenções ortográficas. Diferentemente de 

Oliveira, suas preocupações prendem-se mais à escrita que à fala, mais à convenção 

ortográfica que à realização fônica. 

A sua gramática compreende mil novecentas e noventa e três linhas, e foi lida na 

íntegra. 

                                                           
78  Dados apresentados por MATTOS e SILVA. R. V. Aula de LET293 – 2000.I – IL/UFBA. 
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2.3.6  DIÁLOGO EM LOUVOR DE NOSSA LINGUAGEM (DLNL) 

 

Este texto de João de Barros, como já citado, inclui-se na sua obra pedagógica. Trata-

se de um diálogo imaginário com seu filho, no qual, sobretudo, exalta as virtudes da língua 

portuguesa, que consistem, entre outros aspectos na “conformidade com a língua latina” e na 

riqueza do seu léxico. Curioso é observar a sua postura face ao latim como língua do ensino 

de gramática, na época, em Portugal: dever-se-ia ensinar a ler, escrever e refletir sobre a 

língua, em português, porque o português é tão louvável quanto o latim.  

O DLNL compreende quatrocentas e trinta e sete linhas, lidas na sua totalidade. 

 

2.3.7  DIÁLOGO DA VICIOSA VERGONHA (DVV) 

 

Trata-se também de um diálogo imaginário com seu filho, Pedro, e tem a finalidade de 

transmitir ensinamentos religiosos e morais, fundados no Cristianismo e na leitura dos 

clássicos latinos. Constitui-se de mil duzentas e sessenta e seis páginas e foi lido na íntegra. 

 

2.3.8  ASIA: PRIMEIRA DECADA (DA I) 

 

João de Barros deixou registrado no prólogo dessa sua obra que o registro escrito da 

história passada e das aventuras ultramarinas portuguesas era um seu desejo antigo, que 

coincidia com o desejo do rei D. Manuel, ao qual se dedicou às noites, após as suas tarefas 

diárias. Escreveu então quatro Décadas da Ásia. A Primeira Década foi publicada em 1552 e 

trata acontecimentos desde a Reconquista até o reinado de D. Manuel. Lemos os nove 

capítulos iniciais, perfazendo mil trezentas e quarenta e três linhas. 

 

2.3.9  ASIA: SEGUNDA DECADA (DA II) 

 

A Segunda Década da Ásia continua o relato das conquistas ultramarinas portuguesas. 

Lemos os sete capítulos de que se compõe o primeiro livro, perfazendo mil quinhentas e 

cinqüenta e quatro linhas. 
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2.4  LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DOS ADVERBIAIS DO CORPUS 

 

As formas foram recolhidas incluídas em segmento textual que permitisse a avaliação 

do seu contexto sintático/fórico e a partir da prévia leitura, na íntegra ou no limite das quotas 

estabelecidas, dos textos selecionados. Após o estabelecimento da etimologia, foram então 

analisadas em dois níveis: no nível morfossintático, para o estabelecimento do seu processo 

de formação e no nível semântico, a partir das categorias que explicitamos abaixo.  

Foram detectados cento e sessenta e um adverbiais, incluindo-se espaciais e temporais, 

recolhidos dos nove textos. Para o tratamento adequado desses adverbiais procedemos a sua 

separação por grupos de ordem semântica. Configuraram-se três grupos de adverbiais 

espaciais e quatro de adverbiais temporais, que identificamos como: 

GRUPO I – ESPACIALIZAÇÃO DE BASE EXOFÓRICA 

GRUPO II – ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL 

GRUPO III – ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL 

GRUPO IV – TEMPORALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 

GRUPO V – TEMPORALIZAÇÃO DE ORDENAÇÃO 

GRUPO VI – TEMPORALIZAÇÃO DE ASPECTO 

GRUPO VII – TEMPORALIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIA 

Para essa análise da face semântica dos adverbiais, utilizamo-nos das categorias que 

avultaram da própria análise, embora, naturalmente, nos tenhamos apoiado em propostas que 

encontramos na bibliografia consultada.  

 

2.4.1  A CATEGORIA ESPAÇO 

 

Para a macrocategoria espaço, sob inspiração principalmente de Svorou (1993), Lyons 

(1978; 1980) e Lakoff e Johnson (1980), e a partir de exame das formas encontradas e dos 

seus respectivos sentidos, adotamos, como visto acima, a subdivisão em: espacialização de 

base exofórica, espacialização vertical e espacialização horizontal. A primeira classe foi 

selecionada por ser significativo o número de adverbiais que expressam a referência espacial 

de um elemento, a partir da relação de distância/proximidade entre esse elemento e o falante. 

Já a verticalidade e a horizontalidade mostraram-se bastante pertinentes, evidenciando, para o 

português, observações feitas, pelos teóricos consultados, para outras línguas, ou seja, de que 

os falantes referem os elementos espacialmente quer no eixo vertical, quer no eixo horizontal. 
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No nosso corpus, o último aparece bem mais representado, e onze subcategorias, a saber: 

área interior, área exterior, área distante, área próxima, área precedente, área 

intermédia, área seqüente, área de frente, área de costas, área indeterminada e a 

referência ao próprio eixo horizontal. O eixo vertical é menos referido, com quatro 

subcategorias: plano superior, plano intermédio, plano inferior e a referência ao próprio 

eixo vertical. Além disso, distinguimos espaço restrito (físico, concreto) de espaço 

extensivo (não-físico, abstrato, estendido). 

Todas as ocorrências foram analisadas para os estabelecimento do valor estático ou 

dinâmico e para a avaliação do seu estatuto fórico 

 

2.4.2  A CATEGORIA TEMPO 

 

Para a macrocategoria tempo, a partir dos adverbiais encontrados e dos seus 

respectivos sentidos, adotamos a seguinte subdivisão: temporalização de localização; 

temporalização de ordenação; temporalização de aspecto; temporalização de freqüência. A 

localização temporal foi tratada a partir da clássica divisão em presente, passado e futuro, a 

que acrescentamos a categoria outros, para referir, por exemplo, tempo hipotético, evitando 

assim extrema segmentação. Essa classificação tomou em consideração o fato referido em 

relação ao ponto de referência no discurso. A ordenação foi subdividida em anterioridade, 

posterioridade e simultaneidade, levando em consideração a relação ordenatória entre o fato 

que se enuncia e o fato de referência. A expressão do aspecto foi subcategorizada em 

instantaneidade, duração (longa, curta, indeterminada e negativa) e fases (inicial e 

final). A expressão de freqüência incluiu as subcategorias repetição, irregularidade, 

habitualidade (precisa e imprecisa) e absoluta (positiva e negativa). 

Além disso, todas as ocorrências foram analisadas para o estabelecimento do valor 

estático ou dinâmico e para a avaliação do seu estatuto fórico 

 

2.4.3  PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

 

Para a descrição dos processos morfossintáticos de formação diacrônica dos itens 

adverbiais que recolhemos, quer simples, quer locucionais, levamos em consideração as 

seguintes classes de sintagmas, palavras e morfemas: sintagmas nominais (SN), sintagmas 

preposicionais (SP), determinantes (DET), nomes (N), adjetivos (ADJ), advérbios 
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(ADV), preposições (PREP), morfemas composicionais (MC) e morfemas derivacionais 

(MD). Por não oferecerem novidade face à tradição, não discorreremos sobre nossa 

compreensão de sintagmas nominais, sintagmas preposicionais, nomes, determinantes, 

adjetivos e preposições, e, por já termos apresentado nossa concepção de adverbiais (cf. item 

1.6), não a retomaremos aqui. Quanto aos morfemas derivacionais e morfemas 

composicionais, estamo-nos inspirando na distinção entre esses dois tipos de morfemas, com 

base em Câmara Jr. (1981, p. 39), quando atribui aos prefixos estatuto diverso dos sufixos, os 

primeiros, por ainda constituírem “um vocábulo fonológico de per si” e, portanto, 

configurarem processos de composição, enquanto os últimos, formas presas, não têm, 

segundo ele, valor significativo específico. 

Parece-nos importante também explicitar a seleção que procedemos em relação às 

preposições que consideramos para o levantamento das locuções. Como já dito (cf. item 2.1. 

b), consideramos as preposições a, até, de, em, por e para. 

Considerando nosso conceito de locução adverbial (cf. item 1.6.3.2), selecionamos 

essas preposições, inspirando-nos em Lehmann (1982) e o seu conceito de paradigmacidade 

(cf. 1.3.1.5). Com efeito, esses elementos, intermediários, ao nosso ver, no percurso entre 

preposição e morfema composicional apresentam grande sistematicidade, constituindo 

paradigmas, na formação de itens adverbiais, mas não só. São preposições em processo de 

desgaste semântico que se tornam operacionalizadores de processos de sintaticização e 

morfologização de itens lexicais diversos. O que nos leva a pensar assim são seqüências 

como: 

 

aos│a este│àquele│aonde│adiar│acima 
 
dos│deste│daquele│donde│delimitar│daqui│de cima│debaixo│decerto 
 
nos│neste│naquele│nonde (?)│naqui (?)│no meio│em cima 
 
pros│para este (pra este ~preste?)│praquele│pra onde (pronde?)│para aqui 
(praqui?)│para baixo (pra baixo)│para cima (pra cima) 
 
pelos│por este (peleste?)│por aquele (pelaquele?)│por onde│por aí (pelaí)│por cima 

 

A preposição a (<lat. ad), segundo Poggio (2000, p. 152 e ss.), já estava bastante 

gramaticalizada no latim, ocorrendo também em locuções prepositivas como usque ad e 

expressando também relação de finalidade, resultado, modo, conformidade. No cotejo a que 
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procedeu entre o texto latino dos Diálogos de São Gregório e sua tradução portuguesa, Poggio 

a encontrou expressando percurso (traduzida por por/polo), localização espacial (traduzida 

por en), limite final (traduzida por ata), situação superior (traduzida por sobre), lugar 

abstrato (traduzida por en) e causa (traduzida por per/pelo). Encontrou-a também 

constituindo várias locuções adverbiais. 

A preposição até apresenta grande complexidade para a compreensão do seu étimo e 

do seu percurso na língua portuguesa. Discute-se se o seu étimo é o latim ad tenus ou o árabe 

hatta. Em favor do étimo latino estão as formas portuguesas atestadas atees, ate, atem e atee. 

Em favor do étimo árabe estão as formas portugueas atestadas fasta, adta, ataa, ataes, atas e 

atá. Para Serafim da Silva Neto (apud POGGIO, 2000, p. 232) houve formas cruzadas das 

preposições resultantes dos dois étimos, havendo afinal a vitória de até, forma do norte de 

Portugal, de étimo latino. A acepção mais antiga e mais constante até o presente dessa 

variante parece ser o sentido espacial ou temporal que indica limite final, encontrado também 

por Poggio no texto português dos DSG. 

A preposição de (<lat. de), segundo Faria “é uma antiga forma casual fossilizada como 

advérbio” (1958, apud POGGIO, 2000, p. 181). Segundo Poggio, ainda no latim expressava 

espaço, (lugar de onde, afastamento de cima para baixo), tempo, conformidade e assunto de 

que se fala, e funcionava como reforço de muitas formas, como deinde, desuper. “Na 

passagem do latim para o português, [...] alcançou maior ampliação no seu campo semântico, 

sendo acrescida de muitas novas acepções; entre as preposições, de é a que se encontra em 

maior grau de abstração” (2000, p. 181 e ss.). No texto traduzido dos DSG, essa preposição 

entra na formação de muitas locuções prepositivas e adverbiais. 

A preposição latina in, étimo da preposição portuguesa em, era, segundo Lindsay79 

(1937, apud POGGIO, 2000, p. 189), resultado da confluência de duas formas do indo-

europeu, *en e *endo. Segundo Poggio, em latim já expressava espaço, tempo, modo e 

limitação, e funcionava como reforço de certos advérbios, como nas formas ĭnāntĕ, incontra. 

No texto latino dos DSG, ocorre com o sentido de ‘diante de’ (traduzida por āntĕ), de 

proveniência e afastamento (traduzida por de), situação inferior (traduzida por sô), 

situação superior (traduzida por sobre), percurso (traduzida por polo/por), companhia 

(traduzida por con), posterioridade (traduzida por depois) e em acepções mais abstratas, 

                                                           
79  LINDSAY, W. M. A short historical latin grammar. 2 ed. Oxford: Claredon, 1937. 
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como oposição (traduzida por contra), fim (traduzida por pera) e lugar abstrato (traduzida 

por en). Ocorre também compondo locuções prepositivas e adverbiais. (2000, p. 189 e ss.) 

A preposição por (~per) provém das preposições latinas per e pro. Per, segundo 

Lindsay “está relacionada com o indo-europeu *pero, ‘eu transporto’, ‘trago’ ou ‘passo 

através de’” e era empregada em várias acepções espaciais, além de apresentar sentido 

temporal e instrumental ou de meio. Já a preposição latina pro, provinda do indo-europeu 

*pro, expressava a noção espacial de ‘diante de’ e também os sentidos de ‘em defesa de’, 

passando posteriormente a expressar ‘em lugar de’ e noções como modo e conformidade e 

causa. (1937, apud POGGIO, 2000, p. 202). A preposição portuguesa por é resultante de 

metátese do latim pro. Como é sabido, no português arcaico, per e por competiam e, segundo 

Poggio, essa competição se estendeu até o século XVI, só ocorrendo per, a partir de então, em 

formas estereotipadas. (POGGIO, 2000, p. 202 e ss.). No texto português dos DSG, analisado 

por Mattos e Silva (1989, p. 630, apud POGGIO, 2000, p. 208), per expressava percurso 

(concreto ou abstrato), tempo, meio e causa, enquanto por expressava percurso (concreto e 

abstrato). Portanto, per encontrava-se mais gramaticalizada que por. Resultante de todo esse 

percurso de convergência e competição, a preposição portuguesa por passou a expressar 

nuances significativas muito variadas. Ainda no português arcaico ambas as preposições 

entravam na composição de muitas locuções adverbiais e prepositivas e por vem, 

posteriormente, a constituir conjunções, como portanto, porque, por isso. 

A preposição para tem etimologia controversa. As duas propostas mais gerais 

propõem o latim per ad ou o português por a. Como é sabido, concorria no português arcaico 

com pera, tendo-se estendido ainda essa variação até meados do século XVII (CUNHA, 1991, 

apud POGGIO, 2000, p. 239). Para alguns, teria havido também a forma pora, que concorria 

com pera em textos ainda em latim. Observa-se, com Poggio, que a formação da preposição 

per ad, em latim, já se constituiu em um processo de gramaticalização. No latim tardio, a 

forma per ad expressava percurso com direção definida. No texto português dos DSG, a 

preposição pera apresenta também sentido temporal e outros sentidos abstratos e constitui 

locuções adverbiais e prepositivas. Além disso, no seu percurso português, a preposição para 

estendeu o seu emprego da expressão da “relação entre vocábulos para a relação entre 

orações” (POGGIO, 2000, p. 239 e ss.) 

Retomando nossa abordagem dos processos morfossintáticos de formação dos 

adverbiais recolhidos, esclarecemos que, para a citada descrição, quando um processo de 

formação já se efetivou, introduzindo itens em uma das classes consideradas, o item incluído 
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é já considerado como elemento dessa classe para a descrição dos processos de formação em 

que figure. Por exemplo, o adverbial português agora, formado a partir do SN latino hāc hōră 

(DET+N), é tratado como adverbial na descrição do processo de formação do adverbial 

dagora (PREP+ADV). Da mesma forma, o adverbial detras, formado, em português, a partir 

da junção das preposições de e tras (PREP+PREP) é já tratado como adverbial na descrição 

do processo de formação do adverbial pera detras (PREP+ADV). Julgamos importante esse 

procedimento, inclusive por permitir descrição mais adequada dos caminhos morfossintáticos 

da gramaticalização. Disso decorre também que a descrição não representa necessariamente o 

étimo do adverbial, mas a(s) classe(s) de sintagmas, palavras ou morfemas constitutivas do 

adverbial em exame, portanto representa a seqüência morfossintática imediatamente anterior à 

forma sob análise. 

 

2.5  O EXEMPLÁRIO 

 

Resolvemos publicar todo o rol de segmentos de textos que analisamos para o 

estabelecimento dos valores semânticos e morfossintáticos dos adverbiais analisados, tanto 

para que se possam confrontar nossos resultados com os do leitor, como imaginando a 

possibilidade de que esse recorte de corpus possa contribuir para futuros estudos. 

A coleção de segmentos é apresentada para cada texto, em separado e, em cada um 

deles, a entrada dos adverbiais está organizada na ordem em que foi analisado neste trabalho, 

encimando cada bloco. A cada adverbial seguem-se os segmentos em que ocorre, em coluna, 

numerados; em uma segunda coluna apresenta-se o número da carta (para CDJIII e CCDJ) ou da 

página/fólio; em uma terceira coluna, o(s) número(s) da(s) linha(s); em uma quarta coluna, 

caso pertinente, o número do exemplo em que figura no texto da tese. 

 

2.6  O GLOSSÁRIO 

 

A estrutura do verbete que formulamos vai exposta a seguir: 

A entrada do verbete apresenta, de preferência, a forma do adverbial que coincide com 

a sua forma normatizada na atualidade. Quando isso não é possível, selecionamos a forma de 

maior ocorrência no corpus. 
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O primeiro elemento do verbete apresenta o(s) significado(s) do adverbial nos 

contextos em que foi detectado, podendo, portanto, corresponder, ou não, ao seu significado 

na atualidade. 

O segundo elemento do verbete apresenta as variantes gráficas encontradas no corpus, 

seguidas, cada uma delas, da(s) sigla(s) que identifica(m) o(s) texto(s) em que foram atestadas 

e do número de ocorrências da forma em cada texto. 

O terceiro elemento do verbete é a apresentação sumarizada da pesquisa etimológica 

que empreendemos. O item é segmentado nos seu elementos constitutivos, o que explicita se é 

formado ainda no latim ou já no português. 

O quarto elemento do verbete é a descrição sumária das categorias semânticas 

representadas nos usos do adverbial em todos os textos. 

O quinto elemento do verbete apresenta a descrição formal do processo 

morfossintático de formação do adverbial. Como já explicitado no item 2.4.3, a descrição não 

representa necessariamente o étimo do adverbial, mas a seqüência morfossintática 

imediatamente anterior à forma que se descreve. O processo formador do item considera as 

classes de palavras, de sintagmas ou de morfemas envolvidos. Alguns itens apresentam 

formação que pressupõe classe de palavra elíptica, que, na formalização, vem entre 

parênteses. 

O sexto elemento do verbete apresenta o número total de ocorrências do adverbial no 

corpus. Registramos também, para os dez primeiros em número de ocorrências, a sua posição 

relativa. 

O sétimo elemento do verbete apresenta os demais verbetes do glossário que possam 

interessar ao consulente, devido a relações semânticas ou morfossintáticas com o item 

descrito. 

Para operacionalizar leitura mais rápida, utilizamos nos verbetes siglas 

correspondentes aos nomes dos etimologistas, dicionaristas e gramáticos mais consultados. 

 




