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VII 

 

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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VIII 

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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CAPÍTULO 3 
 
ANÁLISE DOS DADOS 

 
3.1  ESPACIALIZAÇÃO ADVERBIAL 

 
3.1.1 GRUPO I – ESPACIALIZAÇÃO DE BASE EXOFÓRICA 

 
 INTRODUÇÃO 
 

No latim clássico, o subsistema dos advérbios espaciais de base dêitica (exofóricos) 

era paradigmaticamente cognato dos pronomes demonstrativos hīc, hœ@c, hōc; istĕ, istă, istŭd; 

illĕ, illă, illŭd, correspondentes às três pessoas do discurso, do que decorre um paradigma 

tricotômico quanto à exófora. Havia ainda outras formas de adverbiais espaciais, a saber, uma 

série de uso anafórico (correspondente ao demonstrativo is, eă, id e outra série de uso também 

anafórico reforçado (correspondente ao demonstrativo īdĕm, ĕădĕm, ĭdĕm). Essas séries de 

adverbiais eram declinadas, ou seja, ofereciam formas privativas, morfologicamente 

diferenciadas, para expressar o lugar onde, o lugar de onde, o lugar por onde (noções 

freqüentemente associadas ao caso ablativo) e o lugar para onde (noção freqüentemente 

associada ao “acusativo de movimento”). 

Reproduzimos, em parte, para melhor visualização, os dados oferecidos por Faria: 

 

ADVERBIAIS ESPACIAIS 
DEMONSTRATIVOS 

lugar onde lugar de onde lugar para onde lugar por onde 

hic hīc hīnc hūc hāc 

iste istīc īstīnc istūc istāc 

ille illīc illīnc illūc illāc 

is ĭbī īndĕ eo ea 

idem ibīdem indĭdem eōdem eādem 

Quadro 3 – Extrato do quadro de pronomes demonstrativos e respectivos adverbiais espaciais latinos,  
Fonte: FARIA, 1958, p. 249. 
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Para compreendermos a passagem desse subsistema de vinte formas para o subsistema 

português, julgamos necessário depreender quais as noções semânticas e quais as formas 

selecionadas para expressá-las que vieram a compor nosso subsistema. 

Ao que se infere das descrições e análises a que tivemos acesso, por volta do século 

XIV80, a língua portuguesa oferecia: 

a) tripartição nos adverbiais exofóricos básicos, expressando a noção de lugar onde, 

como no latim, também correlacionável aos demonstrativos e, portanto, às três pessoas do 

discurso; 

b) ocorrência de três formas para o primeiro grau (primeira pessoa) e para o terceiro 

grau (terceira pessoa) de exófora, paradigmaticamente relacionáveis, enquanto o segundo grau 

(segunda pessoa) apresenta apenas uma forma; 

c) formas “analíticas”, ou seja, a forma básica precedida de preposições, para 

expressar as noções de lugar de onde, por onde e para onde. 

Como tentativa de sistematização, abaixo explicitamos a relação desses adverbiais 

com os demonstrativos: 

 
EXÓFORA DEMONSTRATIVOS ADVERBIAIS 

1ª pessoa este aqui/acá/acó 

2ª pessoa esse hi 

3ª pessoa aquele ali/alá/aló 

Quadro 4 – Demonstrativos e respectivos adverbiais espaciais portugueses de base exofórica, no século XIV 
 

Ressalte-se que as séries triplas para a primeira e a terceira pessoas apresentam 

freqüência bastante variável para cada uma das formas, destacando-se a baixa freqüência das 

formas acó e aló. 

Do ponto de vista semântico, o português, portanto, para a expressão da exófora, 

reduziu o número de formas simples latinas, de vinte para sete, vez que tornou 

preferencialmente analítica a expressão do lugar de onde, por onde e para onde. 

Admitimos, contudo, que esse é raciocínio temerário e seguramente simplista, dado não 

termos elementos para discernir se as três formas referentes, respectivamente, a este e aquele 

guardavam entre si qualquer distinção semântica, morfossintática ou discursiva, ou se representavam 

apenas variantes. Há também a forma acolá (um quarto grau de exófora?), não registrada em 

                                                           
80  Cf., por exemplo, MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-239. 
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Mattos e Silva (1989), nem encontrada no texto da LRR, mas referida como existente desde o 

séc. XIII no Índice do Vocabulário do Português Medieval de A. G. Cunha81, referido por 

Houaiss (2001). A ela, voltaremos adiante. 

Do ponto de vista formal, é interessante observar os étimos das sete formas 

selecionadas pelo português: 

Aqui:  sua base é o exofórico de 1ª pessoa, lugar onde → hīc 

Acá:  sua base é o exofórico de 1ª pessoa, lugar por onde → hāc 

Acó:  sua base é o exofórico de 1ª pessoa, lugar para onde → hūc 

Hi:  provém do anafórico de 3ª pessoa, lugar onde → ĭbī 

Ali:  sua base é o exofórico de 3ª pessoa, lugar onde → ĭllīc 

Alá:  sua base é o exofórico de 3ª pessoa, lugar por onde → īllāc 

Aló:  sua base é o exofórico de 3ª pessoa, lugar para onde → īllūc 

Assim, das vinte formas latinas envolvidas, foram selecionadas, preferencialmente, as 

que expressavam noções semânticas de: exófora (seis étimos contra um, esse anafórico); 

lugar onde (três formas); lugar por onde (duas formas) e lugar para onde (duas formas). 

Não podemos esquecer ainda que, além das sete formas acima referidas, o português 

selecionou, para outros usos, as formas: a) ĭnde (anafórico de terceira pessoa, lugar de onde), 

que produziu o anafórico português ende, desaparecido por volta do século XV; b) ubi 

(advérbio interrogativo destinado à pergunta onde?, além de conjunção de conteúdo 

semântico espacial ou temporal), que produziu o pronome relativo e conjunção portugueses 

hu, desaparecidos por volta do século XIV; c) ŭnde (advérbio interrogativo destinado à 

pergunta de onde?, além de conjunção introdutória de completivas interrogativas de conteúdo 

semântico espacial), que produziu o amplamente produtivo pronome relativo e conjunção 

portugueses onde. No entanto, para o fim que nos ocupa no momento, essas formas não têm 

relevância. 

As duas séries triplas análogas (pelo menos, quanto ao étimo) aqui/acá/acó e 

ali/alá/aló foram reduzidas a séries duplas (aqui/cá e ali/lá) e assim se estabeleceram a partir 

do século XVI, aproximadamente. Assim, enquanto nos DSG82 registram-se as seis formas, na 

LRR registram-se quatro: aqui (nove ocorrências, de sentido estático espacial, lugar onde); 

acó (três ocorrências, sendo duas de sentido dinâmico espacial, lugar para onde próximo do 

                                                           
81  CUNHA, A.G. Índice do Vocabulário do Português Medieval. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 

Barbosa, 1986. v. 1 [a]. 
82  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232. 
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falante, e uma, ambígua); ali (quatro ocorrências, duas de sentido estático espacial, lugar 

onde, e duas de sentido dinâmico); aló (quatro ocorrências, sendo três de sentido dinâmico, 

lugar para onde distante do falante, e uma de sentido estático). Já na CDP registram-se seis, 

com a inclusão da forma lá; aqui (doze ocorrências, todas de sentido estático espacial); cá 

(uma ocorrência, de sentido dinâmico, um tanto impreciso, talvez lugar por onde)83; ali 

(sessenta e três ocorrências, de sentido espacial, sendo cinqüenta e quatro estáticas e nove, de 

sentido dinâmico, lugar para onde); alla (quatro ocorrências, de sentido dinâmico, lugar 

para onde); allo (duas ocorrências, sendo uma de sentido estático e uma de sentido dinâmico, 

lugar para onde); lá (seis ocorrências, sendo cinco de sentido dinâmico, lugar para onde, e 

uma, também de sentido dinâmico impreciso, talvez lugar por onde (cf. nota 83). 

No século XVI, com base no corpus que analisamos, registram-se quatro formas 

dessas séries: aqui (oitenta e nove ocorrências, sendo oitenta e uma com sentido estático, 

lugar onde, sete com sentido dinâmico, lugar para onde e uma, de sentido não-inferível); cá 

(vinte e uma ocorrências, sendo dezoito com sentido estático, lugar onde e três com sentido 

dinâmico lugar para onde); ali (cento e trinta e três ocorrências, sendo cento e quatorze com 

sentido estático, lugar onde e dezenove com sentido dinâmico, lugar para onde); lá (noventa 

e sete ocorrências, sendo sessenta e duas com sentido estático, lugar onde, e trinta e duas com 

sentido dinâmico, lugar para onde). Há ainda três ocorrências de lá não espacial. 

Assim, talvez possamos aventar a hipótese, para o português arcaico, de existência da 

distinção semântico-formal sentido estático (aqui/ali) x sentido dinâmico (acó/alla, aló, lá), 

ficando difícil uma hipótese para a forma aca>ca, por falta de dados. Essa distinção, embora 

tenha continuado a ser considerada semanticamente na língua, deixou aos poucos de ser 

expressa em termos morfológicos estritos, passando à expressão analítica (combinações com 

preposições) ou componencial (associação com verbos de sentido estático ou dinâmico, por 

exemplo).  

Observe-se que na LRR e na CDP não ocorrem as formas por aqui, por cá, para aqui, 

para cá, até aqui, até cá. Dessas, nos DSG, há registro apenas da forma ata aqui, com sentido 

temporal.84 

No século XVI, julgamos que o subsistema se estruturava: 

                                                           
83  “...começarom de correr hũuas ca e outras lá.” (CDP, p. 269, l. 67). 
84  “Assi como ora eu ouvi ata aqui”. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 233). 
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a) em cinco graus de exófora (aqui e cá; i ~aí; ali; lá; acolá), embora correlacionadas 

a apenas três pessoas, visto que à terceira pessoa, ou, se preferirmos com Benveniste (1988, p. 

283) à não pessoa, correspondem três graus. Essa nossa interpretação pode ser reforçada pela 

listagem, dada na GJB, dos advérbios de lugar: 

 

(83) De lugar: aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, algures. (GJB, p. 346, l. 10). 
 

b) em quatro noções espaciais: 

• lugar onde – formas simples;  

• lugar de onde – com o uso da preposição de;  

• lugar por onde – com o uso da preposição per~por; 

• lugar para onde – com o uso da preposição até, que marca o limite; 

com o uso da preposição para, não-marcada para limite. 

Propomos assim, para o século XVI, o quadro abaixo que, simplificadamente permite 

visualizar o subsistema: 

 
NOÇÕES ESPACIAIS 

EXÓFORA 
onde de onde por onde para onde 

1ª pessoa  1º grau aqui; ca daqui; de cá por aqui até aqui; pera qua 
2ª pessoa  1º grau i; aí; ali dhy, desi, daí per hy – 

 1º grau ali dali por aly te ly; pera aly 
 2º grau lá de lá – ataa la; pera la 3ª pessoa 

 3º grau acolá – – – 

Quadro 5 – Adverbiais exofóricos portugueses a partir do corpus do século XVI 
 

Por ser o século XVI objeto privilegiado por nossa pesquisa, apresentamos a seguir um 

estudo interpretativo sobre cada um dos vinte e cinco adverbiais espaciais (quinhentas e vinte 

ocorrências), o que evidenciará, seguramente, a simplificação, meramente facilitadora, do 

quadro acima. 

Os adverbiais serão apresentados em seqüência a partir de suas sete bases lexicais. 

 

3.1.1.1    ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL AQUI 

 

3.1.1.1.1 aqui 

 
A forma aqui é proveniente do latim eccum hīc segundo a maioria dos autores. Vem, 

assim, de um advérbio espacial exofórico, correspondente ao pronome demonstrativo de 
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primeira pessoa hīc, hœ@c, hōc, que indicava o lugar onde, portanto, estático. Há alguma 

divergência quanto ao seu étimo, mas, apenas quanto ao elemento que precederia o hīc 

(ēccŭm, ēccĕ, accu ou atque), havendo apenas um autor dentre os consultados, Coutinho 

(1976, p. 265), que aventa a hipótese de ser a sua base o advérbio ĭbī. Embora não possamos 

assumir a propositura de um étimo, parece-nos provável a base hīc, até pela constância de 

significado que a forma manteve em português, em relação ao seu conteúdo semântico em 

latim. Era forma reforçada por elemento que precede a base, observação sobre a qual não há 

divergência. Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. aqui) informam que a forma aqui em 

catalão tem o valor do latim īstīc, exofórico correspondente à segunda pessoa, indicando 

lugar onde; e que em langue d’Oc tem o valor de ĭllīc, exofórico de terceira pessoa, lugar 

onde. Em italiano, qui corresponde ao português aqui, e é derivado também de hīc. Há, 

portanto, consideradas várias línguas românicas, mudanças não coincidentes quanto ao valor 

exofórico do advérbio e quanto às nuances de dinamicidade. Em português, contudo, é forma 

freqüente, atestada desde 126785, e, ao que tudo indica, de significação básica constante 

(essencialmente espacial, exofórico de primeira pessoa e estático, portanto, expressando lugar 

onde). 

Nos DSG86, são vinte e duas as ocorrências (retiradas dos dois primeiros livros), 

incluídas as formas precedidas de preposição que, neste trabalho, se tratam em separado. Seu 

valor é espacial exofórico, de primeira pessoa. 

Na LRR, com nove ocorrências, é espacial exofórico referente à primeira pessoa, 

estático. 

Na CDP, com doze ocorrências, é sempre espacial estático. Quanto à foricidade, é 

sobretudo intrafórico (seis ocorrências), seguido de exofórico de primeira pessoa (cinco 

ocorrências), apresentando ainda uma ocorrência de uso anafórico. 

No corpus analisado para o século XVI, apresenta um total de oitenta e nove 

ocorrências (aqui ~aquy ~aq@ ~aq). É predominantemente espacial (oitenta e oito ocorrências) 

e estático (oitenta e uma ocorrências). As sete ocorrências em sentido dinâmico expressam 

lugar para onde, portanto, o alvo do deslocamento. Quanto à foricidade, apresenta uso 

predominante intrafórico (quarenta e cinco ocorrências), seguido de exofórico de primeira 

pessoa (vinte e cinco ocorrências), depois anafórico (dezoito ocorrências). Estamos 

                                                           
85  Cf. MACHADO, 1965, s.v. aqui. 
86  MATTOS E SILVA, 1989, p. 233-234.  
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considerando de sentido estático exofórico de primeira pessoa a ocorrência em uso 

metalingüístico (GJB), em que figura na série apresentativa dos advérbios de lugar.  

 

(84) De lugar: aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, algures. (GJB, p. 346, l. 10). 
 

Há ainda um conjunto de cinco formas de aqui (DVV) que estamos tratando como 

ocorrência única, visto que parecem configurar correlação aditiva.  

Do conjunto observado, avultam, ao lado da estabilidade formal, sentidos variados que 

podemos assim tentar descrever: do seu uso em latim, manteve preferencialmente o sentido 

espacial, estático e a expressão da exófora de primeira pessoa, embora, no corpus ocorra 

principalmente como intrafórico, expressando, assim, a referência ao texto ou ao trecho do 

texto que se escreve no momento. Trata-se, portanto, de exófora (a referência está estribada 

no momento espaço-temporal do falante), embora texto seja referência espacial mais abstrata 

que a referência ao espaço extralingüístico. É exófora aplicada à concretude espacial do texto 

escrito, relacionado à primeira pessoa, seu autor. Diferente poderia ser se se tratasse de fala 

(discurso falado), situação em que, pelo menos na atualidade, pode ocorrer a referência à fala 

que se está produzindo pelo temporal agora. Sem dúvida, o tipo de corpus favorece a 

ocorrência do aqui com o sentido intrafórico. As ocorrências de sentido exofórico claro são 

propiciadas pelo texto de cartas (CPVC, CDJIII, CCDJ). 

O sentido espacial é amplamente majoritário. Não ocorre o sentido temporal, mas 

registramos dezoito ocorrências em que a referência, sendo anafórica, vincula a forma 

adverbial a elementos mais abstratos que o texto escrito, qual sejam, ao ponto do raciocínio 

que se desenvolve ou ao ponto da narrativa em que se chegou. Para compreender essa 

distinção, confrontem-se os exemplos: 

 

(85)  ...aqual bem çerto crea q@ por afremosentar nem afear aja aquy de poer mais 
caaquilo que vy e me pareçeo. (CPVC, fl. 1, ls. 9-11). 

 aquy = neste texto 
 
(86)  ...se a prática das cousas onde estes defeitos aparéçem (como em tóque), é ante 

pessoas que conhéçem os quilátes de cada um, aqui está o trabalho de ôs 
encobrir... (DVV, p. 422, ls. 9-11). 

 aqui = neste ponto (do raciocínio) 
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(87)  Ruy Soarez como ya róta abatida com o recádo q@ leuáua, fez seu caminho 
entregando a capitania da náo a Jorge Botelho de Pombal q@ leuáua no seu 
navio, e assy lhe deu piloto: mas ajnda a fortuna della nam acabou aquy, mas 
em hũa angra onde se meteo junto de Páte... (DA II, p. 40, ls. 6-10). 

 aquy = neste ponto (da narrativa) 
 

Curiosas são essas dezoito ocorrências com sentido anafórico, porque, no corpus 

analisado, à anáfora são mais freqüentemente reservadas as formas ali e aí. Há um exemplo 

bem interessante em GFO, no qual aqui e ali são ambos anafóricos, parecendo marcar dois 

graus de distanciamento do elemento anaforizado: 

 
(88)  ...e o .n. não e nosso porq@ a nossa lĩgua e mui chea e .n. corta muito: somos 

cõtrairos aesta letra .n. como diz quintiliano dos latinos: e e propria aos 
castellanos como elle diz dos gregos. E nos aq vemos e sentimos co as orelhas 
q@ soa ali hũ til sobre ambas as letras vogaes do ditongo... (GFO, p. 27, ls. 3-7). 

 

Há também de curioso a observar a ausência da forma em todo o texto do DLNL e do 

DA I. Nesse, há duas ocorrências de cá, mas, naquele, ambas as formas não ocorrem. 

Em latim clássico, o adverbial espacial exofórico de primeira pessoa hīc havia sofrido 

reforço fônico, mas não há notícias de processos de gramaticalização. Já no português, fixou-

se a forma aqui, que representa interesse para a teoria exatamente pela curiosa questão das 

formas estáveis. 

Em João de Barros, apesar do seu uso da forma aqui (doze ocorrências), aparece a 

forma qui, na locução té (até) qui, no trecho em que trata da prótesis (cf. item 3.1.1.1.3). 

 

3.1.1.1.2  daqui 

 
De formação portuguesa, o adverbial daqui é constituído pela anteposição da 

preposição de ao adverbial aqui. 

Nos DSG87, a forma não parece ocorrer; pelo menos não está registrada nos exemplos 

citados. Ocorrem dois casos de des aqui, de sentido temporal, exofórico de primeira pessoa. 

Na LRR, há três ocorrências, todas espaciais, indicando a região fonte do 

deslocamento, duas exofóricas e uma anafórica, essa de sentido correspondente a dali, daí ou 

                                                           
87  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 233-234. 
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de lá, visto que o referente do elemento anaforizado não é o lugar em que se encontra o 

falante, como seria de esperar, mas um lugar distanciado dos interlocutores, a ver: 

 

(89)  ...e ir-me-ei pera Cospi, que é minha herdade, e pera outros castelos que tenho, 
que forom de meu padre, e daqui lhe farei fazer tanto mal que... (LRR, p. 58, 
ls. 33-36). 

 

Na CDP, há apenas uma ocorrência, de sentido espacial, indicando a fonte do 

deslocamento, exofórica de primeira pessoa. 

No nosso corpus do século XVI, a forma ocorre vinte e nove vezes (daquy ~d’aquy). 

Uma ocorrência é não-inferível. Vinte e oito ocorrências são de sentido espacial, nove 

referindo espaço em sentido estrito e dezenove referindo espaço extensivo (abstrato), como no 

exemplo: 

 

(90)  ...a obrigação da qual me não deixara degenerar d’aquy donde descendo 
(CCDJ, c. 171, ls. 29-30). 

 

Vinte e quatro ocorrências apresentam sentido dinâmico, indicando a fonte do 

deslocamento, preenchendo, portanto, o sentido de um tipo de ablativo (FARIA, 1958, p. 

310), enquanto quatro casos apresentam sentido estático. A rigor, uma dessas ocorrências 

preenche função semântica de caracterização restritiva típica de adjetivos, explicitando 

fronteira entre as classes de adjetivo e de advérbio: 

 

(91)  Assy que estes Arabios encheram esta cósta de que falamos, e como hũ nã é 
subdito a outro lógo se chama Xéque ou rey: donde vem a ver per toda ella hũ 
grande numero. Porẽ entrelles todolos outros sam auidos por Xeques ajnda que 
se chamẽ reyes, somẽte o de Quilloa e da jlha Zenzibar que está defrõte de 
Mõbáça: e o daquy posto q@ ao presente seja mais rico e poderoso... (DA II, p. 
11, ls. 32-37). 

 

Quanto à foricidade, há nove casos de exófora de primeira pessoa e dezenove de 

anáfora, a saber: uma ocorrência em que o adverbial tem como antecedente elemento cujo 

referente é lugar estrito, uma que retoma elemento referente a lugar abstrato e dezessete que 

remetem ao ponto do raciocínio desenvolvido pelo autor como ponto de partida de espécies 

variadas de conclusão. É interessante observar a utilização do adverbial aqui e seus 
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compostos como anafórico, vez que essa função discursiva é preferencialmente ocupada por 

i~aí, ali ou lá. 

Ressalte-se, ainda, que não há ocorrências de daqui, forma simples, com sentido 

temporal, embora haja uma ocorrência do adverbial daquy por diante com esse sentido (cf. 

item 3.2.1.1.1 do Grupo IV – Temporalização de Localização). 

Sabemos que em latim clássico havia a forma adverbial hīnc, correlata ao adverbial 

estático hīc e ao demonstrativo hīc, hœ@c, hōc, específica para o sentido correspondente a 

daqui, ou seja, sobretudo espacial, exofórico, que expressava o ponto de partida, de origem, a 

fonte do deslocamento, o lugar de onde, um tipo de ablativo, portanto. Há informações de 

que a forma hīnc também podia apresentar sentido temporal. A forma não persistiu em 

português, mas o conteúdo semântico permanece, expresso pela forma “nominativa” aqui, 

precedida por preposição. 

 

3.1.1.1.3 ate aqui 

 
De formação portuguesa, o adverbial ate aqui é constituído pela anteposição da 

preposição portuguesa até ao adverbial português aqui. 

As suas possíveis ocorrências nos DSG foram incluídas por Mattos e Silva (1989, p. 

233-234) nas ocorrências de aqui, o que nos impede de estabelecer números precisos. No 

único exemplo registrado, ata aqui, o sentido é temporal, dinâmico, exofórico (“até este 

momento”). 

Na LRR e na CDP a forma não ocorre. 

No corpus do século XVI que analisamos, a forma ocorre nove vezes (ate aqui 

~ataaquy ~te qui ~té qui). Há duas ocorrências de uso metalingüístico que não permitem 

inferências quanto a traços semânticos, como no exemplo: 

 

(92)  ...cométe-se este víçio quando se acreçenta algũa lêtera ou sílaba ao princípio 
de qualquér diçám, como quando dizemos até qui por té qui, acreçentando a 
lêtera a. (GJB, p. 358, ls. 2-4). 

 

Restam, assim, sete ocorrências, seis de valor espacial em sentido abstrato e apenas 

uma de sentido temporal, todas de sentido dinâmico, determinado pela preposição que refere 

lugar para onde, com limite, ou ponto no tempo para o qual se dirigem os eventos, no caso, 
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devido à composição com aqui, o ponto preciso no espaço ou no tempo em que se encontra o 

autor ou em que se encontra o relato ou raciocínio desenvolvido no texto. Por isso, quanto à 

foricidade, seis ocorrências são intrafóricas, ou seja, aqui refere o que está sendo escrito ou o 

ponto do relato a que se chegou. A ocorrência de sentido temporal é anafórica. 

Em latim clássico, havia forma adverbial privativa de sentido correspondente, a saber, 

hu@c. Havia também a forma hāctĕnŭs, de mesmo sentido, embora, ao que parece, mais 

aplicável a limite exofórico no tempo, conforme se pode depreender do exemplo de Cícero, 

citado por Saraiva (s.d., p. 539; s.v. hāctĕnŭs). 

 

(93)  Hāctĕnŭs fuit quod a me scribi posset... 
 

No português arcaico, houve a forma acó, resultante diacrônica de hu@c, aparentemente 

de sentido dinâmico lugar para onde, portanto de possível correspondência semântica a até 

aqui, como se pode ver dos exemplos: 

 

(94)  Eu ti mando eno nome de Jesu Cristo que guardes esta entrada e non leixes acó 
entrar homen que no mundo seja. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 235). 

 
(95)  – Pois, dom Juliam, que vos fez vĩĩr acó per tam forte tempo como este?… 

(LRR, p. 52, ls. 22-23). 
 

Observe-se que a forma acó não aparece acompanhada de preposição direcional, o que 

reforça a hipótese da manutenção do sentido latino de hūc na sua forma diacronicamente 

resultante. Tendo a forma acó desaparecido (nenhuma ocorrência registrada no nosso corpus), 

a forma analítica composta até aqui veio reproduzir o sentido da antiga forma em português, 

ou seja, o paradigma de base mórfica latino é substituído por um paradigma morfossintático. 

 

3.1.1.1.4 por aqui 

 
De formação portuguesa, o adverbial por aqui é constituído por preposição (per ou 

por) e o adverbial aqui (~aquy). 

Não há registro nos exemplos dos DSG em Mattos e Silva (1989, p. 233-234). 

Na LRR e na CDP não ocorre. 
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No corpus do século XVI, foram registradas duas ocorrências com a preposição per e 

duas com a preposição por, totalizando quatro ocorrências (por aqui ~per aqui ~per aquy). 

Todas são de valor espacial em sentido estrito (espaço físico), duas de sentido estático 

(associado aos verbos prenosticar e ver) e duas de sentido dinâmico (associado aos verbos 

trazer e estar). Três são exofóricas de primeira pessoa; apenas uma preenche anáfora de 

elemento referente a “lugar físico”, mas com nuance semântica interessante: o espaço é 

referido como a via de acesso, o caminho para a consecução de um propósito de conquista, o 

que nos permite detectar um tipo de contexto que, embora de referente básico espacial, pode 

facilmente assumir sentido abstrato de meio, instrumento, propiciando posterior utilização da 

expressão diretamente no sentido abstrato: 

 

(96) ...como foy o cometimento e tomáda daq@lla cidade Cepta. E posto q@ cõ a pósse 
della, parecia este negócio de cõquistar os mouros muyto leue, por a entráda e 
pórta q@ per aqui estáua aberta: o Infante dõ Anrique pera seu propósito achaua 
tudo ao cõtrairo. (DA I, p. 12, ls. 14-17). 

 

Em latim, havia a forma hāc, adverbial espacial de lugar por onde, exofórico de 

primeira pessoa, correspondente ao demonstrativo hīc, hœ@c, hōc, e que preenchia o sentido 

correspondente ao atual por aqui. Hāc é o étimo-base da forma arcaica portuguesa aca, cujas 

nuances de sentido são difíceis de captar à leitura atual, mas provavelmente mais dinâmicas 

que a da forma aqui. Na seqüência diacrônica (ēccŭm) hāc>acá>cá, o sentido etimológico de 

região circunstante foi sendo substituído por um sentido mais estático. Assim, o sentido 

clássico latino de hāc foi recuperado em português pela locução por (~per) aqui. 

Na atualidade, tem sentido exofórico espacial, expressando o lugar através (a região 

via, segundo SVOROU, 1993) ou o espaço circunstante. Não ocorre com sentido temporal. 

Pode também ser anafórico, portanto discursivo, correspondendo a “dessa maneira”. 

 

3.1.1.1.5 per aqui adiante 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído por PREP+ADV+ADV. 

Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 233-234), nem na LRR, ou na 

CDP. 
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No corpus analisado para o século XVI, há apenas uma ocorrência, em que tem 

sentido espacial, extensivo (abstrato), dinâmico e anafórico, reportando-se ao raciocínio que 

se vinha desenvolvendo no texto: 

 

(97) E per aqui adiante vái na continuaçám déstas palávras té concluir a sua 
epístola com dizer que... (DVV, p. 432, ls. 17-18). 

 

Confrontando-se esse adverbial com um seu assemelhado, daquy por diãte (cf. item 

3.2.1.1.1), observa-se que se distinguem, pois que, enquanto o último expressa ponto de 

partida temporal, per aqui adiante indica o trajeto, o percurso e, por conseqüência, a maneira 

através da qual o autor constrói o seu texto. 

 

3.1.1.2     ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL CÁ 

 

3.1.1.2.1 cá 

 
A forma cá é proveniente da forma aca, advérbio do português arcaico, vindo, por sua 

vez, do latim ēccŭm hāc. Tem como base, portanto, um advérbio espacial exofórico 

correspondente ao pronome demonstrativo de primeira pessoa hīc,hœ@c,h@ōc que indicava o 

lugar por onde, portanto dinâmico, expressando a região do trajeto (por aqui). Seu étimo é, 

assim, forma adverbial latina reforçada por elemento que a precede. Estamos assumindo aqui 

a seqüência diacrônica aca>cá, discordando, assim, de Machado (1965, s.v. cá), para quem a 

seqüência é ca>aca. 

Em português arcaico, a forma acá concorria com acó e aqui, sem que se tenha 

conseguido detectar se representavam quaisquer nuances significativas ou se funcionavam 

como variantes, embora possivelmente as formas acó e acá fossem mais utilizadas com 

sentido dinâmico, enquanto aqui cobrisse preferencialmente o sentido estático. Assim, nos 

DSG88, a forma acá é registrada apenas uma vez, com sentido espacial exofórico dinâmico 

(em co-ocorrência com o verbo dar). 

Na LRR, não ocorre a forma acá e a forma acó é registrada três vezes, duas com 

sentido dinâmico e uma ambígua. 

                                                           
88  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-233. 
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Na CDP, ocorre apenas uma vez, com sentido dinâmico impreciso, talvez expressando 

lugar por onde, aliás, seu valor etimológico. (Cf. nota 83, item 3.1.1). 

No corpus analisado do século XVI, em nenhuma das variantes registradas ocorre a 

vogal inicial (cá ~ca ~caa ~qua). São vinte e uma ocorrências que apresentam sempre sentido 

espacial, estrito, predominantemente estático, lugar onde (dezoito ocorrências), com baixa 

incidência do sentido dinâmico lugar para onde (três vezes). Há uma ocorrência em uso 

metalingüístico (a relação de advérbios de lugar em GJB) que incluímos como de sentido 

estático. Quanto à foricidade, é exclusivamente exofórico correspondente à primeira pessoa, 

ainda que se excetue (por incerteza) a ocorrência em uso metalingüístico, como se vê do 

exemplo: 

 
(98) ...se ha de necesidade se veer a sentença que ca se deu... (CDJIII, c. 15, ls. 21-

22). 
 

Vista em diacronia, a forma, que recebera reforço em latim, sofreu gradativa redução 

fonológica na passagem para o português arcaico e desse para o português do século XVI. 

Semanticamente seu conteúdo etimológico lugar por onde ainda é registrado no século XV 

(CDP), mas, no século XVI, seu uso para a expressão da dinamicidade é reduzido e não mais 

expressa lugar por onde e sim lugar para onde. Assim, vai ganhando sentido mais pontual, 

mais preciso, estático, aproximando-se do sentido da forma aqui. A co-ocorrência aqui/cá é 

patente e viva até a atualidade, mas o cá se coloca em desvantagem face a aqui, tanto no 

século XVI (oitenta e nove ocorrências contra vinte e uma), quanto na atualidade. De fato, 

não apenas em número de ocorrências, o cá se apresenta em desvantagem: enquanto o aqui 

também cobre uso intrafórico e anafórico, o cá é exclusivamente exofórico. Quanto à 

atualidade, pelo menos no Brasil, cá é bem mais raro que aqui e parece restrito a expressões 

fixas (dê cá; venha cá; olhe para cá; de lá para cá; de um tempo para cá), significativamente 

de sentido dinâmico, embora possa substituir perfeitamente a forma aqui, com sentido 

estático. Observe-se também, que no último exemplo que acima citamos, o cá, na atualidade, 

assume sentido temporal. 

 

3.1.1.2.2 de cá 

 
De formação portuguesa, o adverbial de cá é constituído pelo processo morfossintático 

PREP+ADV. 
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Não está registrado em Mattos e Silva (1989, p. 232-257)89 e não ocorre na LRR ou na 

CDP. 

Para o século XVI, foram registradas treze ocorrências (~de ca ~de qua ~de caa ~de 

cá), todas espaciais (sentido estrito) e exofóricas de primeira pessoa. Nove delas apresentam 

sentido dinâmico, indicando o lugar em que se encontra o falante como o ponto de partida de 

um trajeto, a fonte do deslocamento, um tipo de ablativo, portanto. Quatro ocorrências 

apresentam sentido estático, expressando o lugar onde de primeira pessoa como o lugar a que 

pertence o elemento imediatamente antes mencionado ocupando, a rigor, função semântica de 

restrição, de caracterização, típica de adjetivos, apontando, portanto, para as fronteiras entre 

as classes de adjetivo e advérbio. Vejam-se os exemplos: 

 

(99)  ...as quaees cousas de ca se nam podem mais declarar... (CDJIII, c. 22, ls. 107-
108). 

 
(100)  ...isto faz parecer os trabalhos de ca mui leves. (CCDJ, c. 43, ls. 52-53). 
 

Parece-nos importante ressaltar que, confrontados seus usos com os do adverbial 

daqui, de cá é sempre exofórico, tal como sua forma base cá (cf. item 3.1.1.2.1) enquanto 

daqui preenche exóforas e anáforas, tal como sua forma-base aqui. Vai-se configurando, 

assim, o uso mais restrito de cá face a aqui. 

 

3.1.1.2.3 pera qua 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela preposição pera e o adverbial qua. 

Não está registrada em Mattos e Silva (1989, p. 232-257)\ nem na LRR ou na CDP. 

No corpus do século XVI, foram registradas apenas duas ocorrências (pera qua), de 

sentido dinâmico, exofórico, uma espacial e uma temporal, indicando o lugar ou o ponto 

temporal em que se encontra o autor como o alvo do deslocamento. 

Observe-se a ocorrência de sentido espacial: 

 

(101) ...porque haa mester ser olhado com muita sutileza e Resguardo, pera qua e 
pera laa. (CCDJ, c. 106, ls. 79-80). 

 

                                                           
89  As páginas referidas da obra de Mattos e Silva compreendem o tratamento dos espaciais. 
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É curioso observar que no corpus não ocorreu a forma pera (para) aqui, assim como 

não ocorreu a forma até cá. Talvez a seleção das preposições se vinculasse, então, à maior 

precisão locativa do adverbial aqui, mais marcado nessa fração de sentido que o cá, tal como 

a preposição até que, além de marcar direção, expressa o atingimento de um ponto-limite, 

portanto também mais marcada que para, preposição direcional. Essa distinção entre alvo 

atingido e não necessariamente atingido é reconhecida, por exemplo, por Svorou (1993, p. 

237) que denomina os elementos distintos, respectivamente, como sentido do alativo x 

direção (allative x towards). 

Interessante é a constatação de que, como já referido no item 3.1.1, não mais ocorre a 

forma acó, herdeira formal e talvez semântica do adverbial latino hu@c, que expressava lugar 

para onde. A forma simples cá, formalmente herdeira de ha@c que, em latim expressava lugar 

por onde, torna-se cada vez mais estática, “nominativa”, expressão de lugar onde, 

expandindo seus contextos analiticamente, através da composição com preposições. 

 

3.1.1.2.4  por ca 

 
Adverbial de formação portuguesa constituído pela preposição portuguesa por e o 

adverbial português ca. 

Não está registrado em Mattos e Silva (1989, p. 232-257) e não ocorre na LRR ou na 

CDP. 

Para o século XVI, foi registrada uma ocorrência (por ca), em CCDJ, com sentido 

espacial estrito, dinâmico e exofórico de primeira pessoa: 

 

(102)  Ou esta nova que por ca ande nõ he verdadeira... (CCDJ, c. 169, l. 16). 
 

3.1.1.3    ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL I 

 
3.1.1.3.1 i 

 
A forma i é proveniente do latim ĭbī, segundo os autores consultados, que aventam 

ainda “uma provável interferência de hīc”. Em latim clássico, ĭbī era um advérbio espacial 

anafórico. Como tal, não é vinculado à categoria de pessoa e expressa o lugar onde, portanto 

de sentido estático. Embora houvesse uma forma adverbial específica para a exófora de 
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segunda pessoa, istīc, essa forma não continuou em português, enquanto o adverbial i (com as 

variantes hy e hi) é amplamente documentado, em português, desde 1272 (HOUAISS, 2001, 

s.v. aí), e apresenta correspondentes largamente presentes em muitas línguas românicas. Ao 

lado de uso exofórico espacial de segunda pessoa, apresenta também uso anafórico de valores 

variados e crescentes, dentre os quais um uso de difícil percepção para o leitor atual, 

sugerindo que sofreu progressivo esvaziamento, enquanto outros usos se mantinham ou se 

incrementavam, e vieram a ser assumidos pela forma reforçada aí, de futuro profícuo na 

língua portuguesa. 

Nos DSG90, as variantes hi e i perfazem um total de cento e vinte e sete ocorrências, 

com valor espacial anafórico (foram analisadas 20% das ocorrências). 

Na LRR, com vinte ocorrências, em dezenove a forma i apresenta sentido espacial, 

anafórico, estático. Em uma ocorrência, parece, à leitura atual, vazia de conteúdo semântico, 

embora possa ter uma leitura causal-consecutiva: 

 

(103)  E, senhor, todo meu conselho é que nom faças i nada e que leixes esto em 
Deus… (LRR, p. 60, ls. 53-54). 

 

Na CDP, em que ocorre trinta e nove vezes, (i ~hi) é, em geral, de sentido espacial 

estático (trinta e quatro ocorrências), contra sete de sentido espacial dinâmico, lugar para 

onde. Em relação à foricidade, é primordialmente anafórico, com uma ocorrência apenas de 

uso exofórico de segunda pessoa e uma de uso catafórico. Relativamente ao uso exofórico de 

segunda pessoa, trazemos aqui o ponto de vista de Teyssier (1981, p. 24),de que o hi não 

ocorre como exofórico na CDP. É que, enquanto ele registra a seguinte ocorrência como 

exemplo de “locution figée” em uso anafórico, nós a interpretamos como exemplo da forma 

simples, em uso dêitico de segunda pessoa. Observe-se o exemplo, aliás, bastante ilustrativo, 

por reproduzir suposta fala, ou seja, por representar o discurso direto: 

 

(104)  E el-rrei mandou-o deitar na rrua per hu)ua janella da casa honde pousava, e 
disse aos bizcainhos que estavom hi muitos: “Vedes hi o vosso senhor de 
Bizcaia que vos demandava por seus!” (CDP, p. 183, ls. 61-64). 

 

                                                           
90  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 236-237). 
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O mais curioso é que Teyssier cita especificamente esse exemplo, mas para interpretá-

lo, conforme já dito, como incluindo uma “locution figée”, vedes hi, significando, segundo 

ele, ‘eis aqui’ (“voici”). Por causa dessa interpretação, para ele, o subsistema adverbial é 

binário. Não vemos assim. Preferimos atualizar a seqüência pela forma eis aí ou vede aí, a 

última, aliás, perfeitamente reconhecível na atual forma vejam aí, em que o aí é nitidamente 

um dêitico de segunda pessoa. A esse respeito observe-se o que diz Teyssier: 

 

Il suffirait d’un emploi de hi nettement déictique, c’est-à-dire se référant à un endroit 
qu’on designe et non à un endroit qu’on rappelle, pour que le “saut” qui fera de hi le 
troisième terme de la microstructure aqui/hi/ali soit réalisé. Il est parfaitement 
possible que ce “saut” se soit produit à l’époque de Fernão Lopes, et même avant... 
(1981, p. 24).91 

 

Não poderia ser esse um exemplo do emprego que atestaria o “salto” do sistema de 

bipartido para tripartido?  

No corpus do século XVI que analisamos, com um total de cinqüenta e sete 

ocorrências, (i ~hy ~hi) apresenta sempre valor semântico espacial, estático na quase 

totalidade dos casos, a não ser em um, no qual expressa lugar para onde, ou seja, o alvo 

direcional do deslocamento, como se vê: 

 

(105) ...mandou a térra hũ recádo per Diogo Fernãdez Piteira que ya por mestre da 
náo Cirne Dafonso Dalbaquerque e fora já hy em companhia de Antonio de 
Saldanha... (DA II, p. 15, ls. 31-33). 

 

Quanto à foricidade, é exofórico de segunda pessoa em seis ocorrências, nas quais se 

inclui a de uso metalingüístico, a saber, sua citação como advérbio de lugar em GFO. Temos, 

então, um total de cinqüenta e uma ocorrências com sentido anafórico variado, na maioria dos 

casos muito obscuro para a leitura atual, que tentaremos explicitar a seguir. 

O uso anafórico da forma é realmente intrigante. Há casos claros de sentido espacial, 

em que o elemento retomado tem referente extra-lingüístico (quatorze ocorrências), como nos 

exemplos: 

 

                                                           
91  Seria suficiente um emprego de hi nitidamente dêitico, isto é, referindo um lugar que se designa e não um 

lugar que se retorna, para que o “salto” que fará de hi o terceiro termo da microestrutura aqui/i/ali seja 
realizado. É perfeitamente possível que este “salto” se tenha produzido à época de Fernão Lopes, e mesmo 
antes... 
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(106) ...e acenauam peraa trra como que os avia hy. (CPVC, fl. 3, ls. 10-11). 
 
(107)  ...porque soube daquelles captiuos q@ na outra jlha que hy estáua perto a que 

chamáuã Tider podia fazer outra tal presa... (DA I, p. 33, ls. 32-34). 
 

Há casos de referência espacial mais abstrata, textual, em que o elemento anaforizado, 

explicitado anteriormente, não refere um lugar no sentido extra-lingüístico do termo (seis 

ocorrências): 

 
(108) E quanto à primeira, que é dor, [h]á i ũa vergonha que tem respeito ao tempo 

passádo... (DVV, p. 416, ls. 4-5). 
 
(109) Onde [h]á sapiênçia, [h]á i virtude, [h]á i constânçia e fortaleza. (DVV, p. 456, l. 8). 
 

Em outros, o elemento anaforizado é o ponto do raciocínio em que se encontra o autor 

(quatro ocorrências), como no exemplo: 

 

(110)  E este perdám conseguira Judas <Mat. XXVII> se, quando disse: ‘Pequei em 
trair o sangue do justo’, esperára na sua misericórdia, porque, sem ésta 
esperança, pouco aproveitam lágrimas, vergonha e dor. Outra vergonha [h]á i 
que corresponde à torvaçám e tempo presente... (DVV, p. 416, ls. 14-18). 

 

Além desses, há dois outros usos do anafórico i difíceis de identificar quanto ao 

conteúdo semântico e que tentaremos captar como expomos a seguir: 

a) o i retoma anaforicamente elemento de sentença anterior que pode ser interpretado 

como a causa da declaração da sentença em que o i se insere ou o explicitador da sua 

conseqüência (causal-consecutivo), em quatro ocorrências, como no exemplo: 

 

(111)  ...e suas vergonhas tam nuas e com tamta jnoçemçia descubertas que nõ avia 
hy nhuũa vergonha. (CPVC, fl. 7, ls. 11-13). 

b) o i retoma anaforicamente elemento de sentença anterior, considerado como 

conjunto, do qual foi retirado o elemento que é objeto de declaração da sentença em que o i se 

insere: 

 
(112)  Désta régra açima em que disse os nomes terem dous números, singulár e 

plurár, se tiram os nomes irreguláres: porque [h]á i uns que tem sòmente 
singulár e nam plurár... (GJB, p. 309, ls. 16-18). 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
160

(113)  Ũa cousa notei, que todalas repóstas com que exemplificou âs que eu pósso dár 
a quem me requerer injustos requerimentos, todas sam de Gregos e Romanos. 
Nam [h]á i algũas doutras nações... (DVV, p. 462, ls. 5-7). 

 

A esse último uso estamos chamando partitivo, acompanhando, por exemplo, Tavares 

(2001, p. 211) no entendimento do partitivo como elemento que “mantém uma relação de 

inclusão – de subconjunto – com referentes mencionados anteriormente”. Esse uso é o 

primeiro em número de ocorrências (vinte e três, em cinqüenta e uma). Ao leitor atual, pelo 

menos, o i parece “sobrar”, portanto representa um vazio semântico. Em todos os casos, esse 

uso partitivo está em co-ocorrência com o verbo haver, no sentido existencial. Precisaria o 

verbo haver existencial ser acompanhado por um elemento com traço semântico espacial, que 

se foi tornando paulatinamente desnecessário? Em outras palavras, o verbo existencial por 

excelência, no século XVI, era o verbo haver i? (Na GJB, também ocorre i haver). Não se 

pode deixar de fazer paralelo, como faz Teyssier (1981, p. 16), com o verbo existencial 

francês y avoir, de mesma estrutura formal e mesmo étimo. Para um falante francês médio 

atual, o y que se inclui nesse verbo não tem conteúdo semântico em separado; o y é hoje 

elemento fônico integrado no conjunto y avoir, de valor fonológico, é certo (avoir : y avoir), 

mas sem autonomia semântica nesse conjunto, embora o y permaneça em uso, com valor 

anafórico preferencialmente espacial, em co-ocorrência com outros verbos. 

A propósito é também interessante trazer o testemunho de Margarit (1947, p. 28) que 

informa ter sido freqüente, na fase românica primitiva, as formas impessoais do verbo habere 

que muitas vezes está precedido de ĭbī (ĭbī habet) segundo o autor, para reforçar a idéia de 

lugar. Aliás, em outro trecho da obra citada, pode-se depreender que, para esse autor, a 

associação de ĭbī + habēre configurou caso de gramaticalização: 

 

Los comienzos de este uso se puedem suponer debidos a la necessidad anecdótica de 
destacar la idea local de algo, probablemente, en su origen, para oponer este algo a 
otro determinado; y, como sucede muchas vezes, lo que en un principio fué sólo 
necessidad de determinación en unos casos concretos, se fundió con el verbo, y llegó 
a adquirir valor general. 

Ahora tenemos IBI + HABERE que ya es el enunciado de un solo infinitivo (por ej. 
cat. haver-hi; fr. y avoir); este infinitivo, sin IBI, ya es otro verbo. (TEYSSIER, 
1981, p. 49).92 

                                                           
92  Os primórdios desse uso se podem supor devidos à necessidade eventual de destacar a idéia local de algo, 

provavelmente, em sua origem, para opor esse algo a outro determinado; e como sucede muitas vezes, o que 
no princípio foi só necessidade de determinação em alguns casos concretos, se fundiu com o verbo, e chegou 
a adquirir valor geral. Então temos IBI+HABERE que já é o enunciado de um único infinitivo (por ex., cat. 
haver-hi; fr. y avoir; este infinitivo, sem IBI, já é outro verbo. 
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Um ponto talvez interessante para o acompanhamento do progressivo esvaziamento 

semântico da forma nos usos referidos é que, em muitos casos, o i retoma anaforicamente 

elemento constituinte da mesma sentença em que se insere, soando, senão vazio, com certeza 

redundante, como nos exemplos: 

 
(114)  Neste nosso .a. b. c. ha hi trĩta e tres letras... (GFO, p. 20, l. 7). 
 
(115)  ...porque, dos irreguláres, [h]á i tanto número, que seria, como diz o provérbio, 

maior o cabelo que a cápa... (GJB, p. 345, ls. 3-5). 
 
(116)  E antre éstas cousas, sei que [h]á i vergonha... (DVV, p. 431, ls. 4-5). 
 

Observe-se que, embora não tenhamos procedido a recolha sistemática, podemos citar 

exemplos de ocorrência do verbo existencial haver não acompanhado de i, seguramente de 

ocorrência bem mais esporádica: 

 

(117)  Porque [h]á hómens que nam reçébem vergonha da má criaçám de seus filhos. 
(DVV, p. 443, ls. 1-2). 

 
(118)  ...porq# nesta pequena obra não ha lugar para falar mais particularidades e não 

somẽte nos verbos mas tambẽ nos nomes e em outras partes ha hi eiçeições... 
(GFO, p. 38, ls. 27-30). 

 

Mas três desses casos reforçam a impressão de que o haver existencial ocorria 

majoritariamente com acompanhamento de traço semântico espacial, no caso, não o i mas o 

onde: 

(119) ...e onde nam [h]á temor, nam déve [h]aver a vergonha. (DVV, p. 450, l. 4). 
 
(120)  Onde [h]á sapiênçia, [h]á i virtude, [h]á i constânçia e fortaleza. (DVV, p. 456, 

l. 8). 
 
(121)  ...e onde [h]á maiór ázo de pecár, aí se louva a austinênçia do pecádo. (DVV, 

p. 418, ls. 20-21). 
 

A forma ĭbī latina sofreu perda fonológica significativa, na passagem do latim ao 

português. A forma portuguesa i, bastante produtiva no período arcaico, vai, em alguns usos, 

caminhando para o estágio zero do processo de gramaticalização e, nos usos em que continua 

produtiva e em outros que passa a apresentar, passa a ser, a partir do século XVI, reforçada 
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pela precedência da preposição a (aí). Quanto ao conteúdo semântico, o uso anafórico estático 

do adverbial em latim, permanece em larga escala, mas o i (~aí) vai assumir também 

conteúdo exofórico de segunda pessoa (cf. item 3.1.1.4.1), enquanto a forma i no sentido 

partitivo vem a desaparecer. 

 

3.1.1.3.2 dhy 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante da junção de preposição (de) ao 

adverbial hy (~i), forma arcaica que co-existiu com a forma aí no século XVI e por essa veio a 

ser substituída, nos contextos em que persistiu a forma adverbial. 

Em Mattos e Silva (1989, p. 232-257) não há registro da forma (mas cf. item a seguir). 

Na LRR não ocorre (mas cf. item a seguir). Na CDP há dez ocorrências da forma d’hi, seis em 

sentido espacial, quatro em sentido temporal, todas anafóricas e dinâmicas, indicando o lugar 

de onde, portanto a fonte do deslocamento ou o ponto temporal a partir do qual a fração de 

tempo é considerada. 

No corpus analisado para o século XVI, ocorre nove vezes (dhy ~d’hy). Seis 

ocorrências apresentam sentido espacial, três, sentido temporal, todas de sentido dinâmico, 

indicando o lugar ou o ponto temporal a partir do qual o trajeto (fração de espaço) ou a fração 

de tempo são considerados. Quanto à foricidade, são todas anafóricas, tendo uma das 

ocorrências espaciais lugar extensivo como referência e cinco, elemento que refere lugar 

estrito como antecedente. Veja-se um exemplo: 

 

(122) ...te passarem aquelle temeroso cábo Bojador, e dhy fossem descobrindo o que 
mais achassem... (DA I, p. 14, ls. 30-31). 

 

É interessante observar a competição dessa forma anafórica com as formas desi, dali, 

daí e de lá, todas potencialmente capazes de preencher a mesma função. 

 

3.1.1.3.3 desi 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela anteposição da preposição do 

português arcaico des ao adverbial também arcaico i (~hy), provindo do adverbial do latim 

clássico ĭbī (cf. item 3.1.1.3.1). 
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Nos DSG, Mattos e Silva (1989, p. 237, nota 1) registra uma ocorrência “com valor 

temporal ou espacial de depois”. 

Na LRR, detectamos onze ocorrências, duas de sentido espacial anafórico relacionado 

a “lugar físico” e nove em sentido difícil de precisar, entre o correspondente ao atual daí (quer 

o anafórico espacial, temporal ou de “ponto de raciocínio”; quer um conector frasal causal-

consecutivo); ao atual depois (ordenador temporal) ou ao atual também (inclusivo). É 

importante ressaltar que, em todos os casos, percebe-se a referência anafórica, mesmo que 

redundante ou tênue. 

Na CDP, são dezoito as ocorrências, uma espacial anafórica de “lugar físico” e 

dezesseis com o sentido ambíguo a que referimos acima. Vejam-se os exemplos que ilustram 

a ambigüidade: 

 

(123)  Ca ela era molher de melhores manhas que homem sabia. E desi era de melhor 
palavra e mais filha d’algo que há de Cepta atá Marrocos… (LRR, p. 58, ls. 40-
42). 

 
(124)  E entom emprazarom a batalha pera em outro dia. E desi pousarom e folgarom 

aquele dia. (LRR, p. 71, ls. 122-123). 
 
(125)  ...e que nẽhũu nom ousava lá d’ir pollo que sabiam que o bispo fazia, des i 

juntando a esto a condiçom d’el-rrei e a maneira que em taaes feitos tinha... 
(CDP, p. 116, ls. 42-45). 

 
(126)  ...e achou que nom era bem morto, e feze-o matar a hũu seu moço da camara; 

des i foi-sse assentar a comer. (CDP, p. 180, ls. 73-75). 
 
(127)  E elle aa primeira começou-sse d’escusar de o fazer; des i, como he doce cousa 

rreinar, ante de muitas palavras outorgou que lhe prazia, e foi alçado entom por 
rrei... (CDP, p. 248, ls. 30-33). 

 

No corpus do século XVI que analisamos, são apenas quatro as ocorrências (desi 

~desy) de sentido dinâmico, uma, intrafórica e três, anafóricas, sendo duas ambíguas entre 

anáfora de ponto de raciocínio (cf. item 3.1.1.3.1) ou ordenador temporal (correspondente ao 

atual depois – exemplo 128). Uma ocorrência é mais claramente de sentido causal-

consecutivo (exemplo 129). 

 

(128)  Pois, se deçermos à térra, começando em nósso primeiro pádre Adám, e, desi, 
descorrendo per muitos dos seus filhos, que acharemos senám exemplos de 
condenáçam... (DVV, p. 425, ls. 6-8). 
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(129)  O Jnfante como seu principal jntento em descobrir estas terras éra atraher as 
bárbaras nações ao jugo de Christo, e desy a gloria e louuor destes reynos... 
(DA I, p. 29, ls. 8-10).  

 

A forma concorre, no corpus analisado, com dhy, dali, daí e de lá, de funções 

idênticas ou bastante próximas, das quais sabemos que a primeira, tal como desi, veio a 

desaparecer, enquanto as três últimas permaneceram. Quanto ao uso, percebe-se que é forma 

fronteiriça entre, por um lado, adverbial espacial e temporal, e, por outro, adverbial e conector 

frasal. 

 

3.1.1.3.4 per hy 

 
De formação portuguesa, o adverbial per hy é resultante da junção da preposição per a 

hy (~i), forma adverbial do português arcaico. 

Mattos e Silva (1989, p. 237), em nota, testemunha três ocorrências de per i, para ela, 

de sentido equivalente ao atual por isso, portanto, de provável sentido causal. 

Na LRR e na CDP não ocorre a forma. 

No nosso corpus do século XVI são três as ocorrências (per hy ~perhy), todas de 

sentido espacial, dinâmico, lugar por onde que poderíamos fazer corresponder ao atual 

através daí, por esse lugar. Quanto à foricidade, é anafórico de lugar estrito (cf. item 

3.1.1.3.1). 

Veja-se um exemplo: 

 

(130) ...epasarã huũ rrio que perhy core dagoa doce... (CPVC, fl. 3v, ls. 29-30). 
 

Observa-se que a expressão do conteúdo semântico de lugar por onde ou movimento 

via, (segundo SVOROU, 1993, p. 237) dispunha de formas privativas em latim clássico. Para 

a expressão da anáfora, a forma era ea, do paradigma adverbial correlato do demonstrativo is, 

cuja forma correspondente para a expressão do lugar onde era ĭbī, étimo da forma portuguesa 

i (~hy). Assim, per hy é a “reconstrução”, em bases portuguesas, de modo analítico, formador 

de locuções, da noção sinteticamente expressa em latim através de morfema específico, 

lembrando que, para a formação de locução, o português selecionou a forma que expressa o 

lugar onde, fazendo-a preceder-se de preposição. 
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3.1.1.4   ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL AÍ 

 

3.1.1.4.1 aí 

 
A forma aí é proveniente da forma portuguesa i, muito freqüente até o século XVI, 

como visto no item 3.1.3.1, reforçada pela vogal a inicial, provavelmente a preposição 

portuguesa esvaziada do seu conteúdo semântico. Não há registro da forma aí antes do século 

XVI.  

No corpus que analisamos, não ocorre na CPVC e, considerando o total dos textos, 

tem incidência menor que a forma i, com a qual compete (aí: vinte e três ocorrências; i: 

cinqüenta e sete ocorrências). Na verdade, as formas co-ocorrem, mas não se pode falar em 

formas variantes em todos os usos, vez que uma e outra apresentam seus usos preferenciais. 

Há vinte e duas ocorrências (aí ~ahy ~ahii ~ahi ~hahi ~ahi), com sentido espacial e apenas 

uma com sentido temporal. As vinte e duas ocorrências espaciais apresentam sentido estático 

(nas quais estamos incluindo as citações da forma em uso metalingüístico como “advérbio de 

lugar” por GFO e GJB); uma ocorrência parece configurar sentido dinâmico, de lugar para 

onde: 

 
(131) Aí irám de vólta os defeitos da vontáde, cometidos ou permitidos? (DVV, p. 

427, ls. 1-2). 
 

Quanto à foricidade, há seis ocorrências em uso exofórico de segunda pessoa, dentre 

as quais uma das ocorrências em uso metalingüístico (GJB); uma é não-inferível; as demais 

quinze apresentam sentido anafórico (estamos incluindo os poucos exemplos de catáfora), e 

para sua análise vamos utilizar as sub-categorias a que recorremos para a análise do i, 

tentando estabelecer algumas comparações.  

Como retomada de elemento referente a lugar, em sentido físico, extralingüístico, 

ocorre três vezes, uma das quais, rigorosamente, catafórica, reproduzimos abaixo: 

 

(132)  Porque sempre ahy ouue reyes e principes em Espanha desejósos de grandes 
jmpresas. (DA 1, p. 20, ls. 31-32). 

 

Quando o elemento anaforizado tem referência espacial mais abstrata, ou seja, refere 

um lugar extensivo, ocorre oito vezes. Vejam-se os exemplos: 
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(133)  ...o qual infinitiuo ou acaba em ar. como amar. ou em .er. como fazer. ou em 
.ir. como dormir. mas cõ tudo tambẽ ahi tem suas eiçeições... (GFO, p. 72, ls. 
4-6). 

 
(134)  Filho – Um dos primeiros latins que me ele mandou fazer foi este: ‘O fermosa 

maria nova ara cum tua vaca nova’. E eu cuidáva que em isto ser linguágem, 
nam podia ser latim, té que palmatoreádas mô fezéram entender. 

 Pái – Aí começarás tu de sentir o louvor da nóssa linguágem que, sendo nóssa, 
â entenderá o latino porque é sua. (DLNL, p. 398, ls. 15-20). 

 

Como anafórico que retoma o ponto do raciocínio do autor ocorre três vezes. Veja-se o 

exemplo: 

 

(135) ...e onde [h]á maiór ázo de pecár, aí se louva a austinênçia do pecádo. (DVV, 
p. 418, ls. 20-21). 

 

Como partitivo, ocorre apenas uma vez: 

 

(136)  Pái – Essas ármas que tu pédes, pera que óbrem em ti esforço de cavaleiro, da 
mam dos púlpitos, onde se ármam ôs que quérem militar por Cristo âs [h]avias 
de reçeber. Peró, com licença daquéla divina magestáde que fáz a todos 
liçençiádos em zélar a salvaçám do próximo (porque tenho ésta auçám e outra 
de pái), apresentár-te-ei algu)as, tirádas da armaria da Santa Escritura... 

 Filho – Essa árma é a máis gèrál que aí [h]á pera todalas tentações e, como é 
dobráda, nam é assi maneável a todos... (DVV, p. 464-5, ls. 21-16). 

 

Quanto à coocorrência com o verbo haver, registramos sete casos, inclusive aquele de uso 

“partitivo”. Um deles é destacável, pela leitura difícil (deve-se ler há aí, há i, aí?): 

(137)  E os vassallos a mesma estima tem, senam quanto agora ahii menos pera os 
homẽs os poderem aveer. (CCDJ, c. 86, ls. 233-234). 

 

Observe-se, por instigante, um outro caso (não considerado em nossa quantificação), 

também de leitura difícil (há aí? hay (por há)? há y?): 

 

(138)  Tudo ysto vejo sem oculos; e dando ordeẽs a seu irmão de que agora nõ hay 
necessidade, mostrava nõ lhe teer aquella võtade que me disestes. (CCDJ, c. 
84, ls. 17-19). 
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A coocorrência com outros verbos perfaz, portanto, quinze casos, lembrando as duas 

ocorrências em uso metalingüístico, sem verbo acompanhante. Ocorre também o verbo haver 

isolado, ou seja, sem acompanhamento de aí ou i, mas acompanhado de onde, como já 

mencionamos (cf. item 3.1.1.3.1). 

A forma aí não ocorre em anáfora com sentido “causal” A ocorrência temporal tem 

sentido anafórico equivalente a ‘nesse momento’. 

Assim, a forma aí compete principalmente com i, mas também com ali e lá (cf. itens 

3.1.1.5.1 e 3.1.1.6.1). 

O uso partitivo é domínio do i, forma que chegou ao ponto final do processo de 

gramaticalização em alguns usos, esvaziando-se semanticamente e depois chegando ao 

estágio zero como realização fônica. A forma aí, ou seja, o reforço da forma i, vai-se 

firmando em alguns outros usos, como na exófora de segunda pessoa e na expressão da 

anáfora de “ponto do raciocínio”, enquanto a anáfora de “lugar físico” e de “lugar abstrato” 

vai sendo assumida pelo lá e pelo ali. 

A forma aí é resultante de reforço da anterior forma i, bastante avançada no processo 

de gramaticalização, pela junção da preposição a, como afirma Margarit: “sin duda alguna se 

trata de composición con la preposición a”93 (MARGARIT, 1947, p. 91). Esse autor 

apresenta, ainda, a opinião de Place: “It is perhaps pertinent to remark en passant that modern 

ahí, rare in Old Spanish, may possibly be derived directly from a+O.S. hi, i, y rather than 

from ad hic, although it would require a special study to prove it”94 (apud MARGARIT, 1947, 

p. 227). Cambraia (2002, p. 60) é também de opinião de que foi a preposição a que reforçou a 

forma i, considerando-se que essa preposição no período arcaico marcava noção de lugar 

onde ou para onde, em oposição à preposição de, que marcava noção de lugar de onde. 

A forma adverbial aí, portanto, é resultante de reforço do antigo i, que chega ao 

estágio zero para alguns usos, mas em outros, permaneceu (exófora de 2ª pessoa e anáfora de 

ponto do raciocínio) e, ainda, ampliou seu âmbito, incluindo outros usos. A permanência e a 

ampliação se concretizaram pelo reforço fônico da forma, garantindo a sua “sobrevivência”. 

Observe-se que a forma adverbial i desenvolvera o mecanismo da divergência (HOPPER, 

                                                           
93  Sem qualquer dúvida, trata-se de composição com a preposição a. 
94  É talvez pertinente observar en passant que o moderno aí, raro em antigo espanhol, pode possívelmente ser 

derivado diretamente de a + antigo espanhol hi, y, i, mais que de ad hic, embora fosse requerido um estudo 
especial para prová-lo. 
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1991, p. 22) através do qual um item em processo de mudança lingüística toma rumos 

semânticos ou sintáticos distintos, vindo a constituir vias distintas de mudança. 

O adverbial aí tem longa e profícua história na língua portuguesa, como atestam os 

trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por Braga (1999, 2002, entre outros). Segundo a 

autora, na atualidade, o adverbial apresenta três usos: dêitico, fórico, juntivo e discursivo, 

como se pode observar, respectivamente, nos exemplos abaixo: 

 

(139)  De todo modo, no que diz respeito a você, gostaria muito de te encontrar: aqui, 
aí, onde for, e conversar um pouco sobre o trabalho. (NARO; BRAGA, 2000, 
p. 128). 

 
(140) que o melhor ano da minha vi- melhor ano escolar meu, no Pedro II, foi a 

minha segunda 5ª série. Que aí eu fiz, sabe? numa – numa higiene mental. 
(NARO; BRAGA, 2000, p. 128). 

 
(141)  Aí bota meio copo de óleo. Aí você bate no liquidificador e depois tira e bota 

numa vasilha. (NARO; BRAGA, 2000, p. 128). 
 
(142)  F: – ...mas eu não me machuquei não. E a outra vez foi... foi que eu trabalhava 

na kombi, essa kombi que faz frete de Santa Cruz para Antares... 
 E: – Opa! Você trabalhou nisso? Você fazia o que ali, Samuel? 
 F: – Era trocador. 
 E: – Hum. 
 F: – Aí o motorista ia pra entrar, pra gente chegar ali no ponto de Antares... 

(BRAGA; OLIVEIRA; DUQUE, 2002). 
 

3.1.1.4.2  daí 

 
Adverbial de formação portuguesa, pela anteposição da preposição de ao adverbial aí, 

forma documentada a partir do século XVI, apresenta, no nosso corpus, as variantes d’ahi 

~dahi ~da hi ~dahy. 

Nos DSG95, assim como na LRR e na CDP, a forma não ocorre, tendo alguns de seus 

usos preenchidos pela forma desi (cf. item 3.1.1.3.3). 

No corpus analisado para o século XVI, contam-se oito ocorrências, todas de sentido 

espacial, dinâmico, indicando o ponto de partida, o lugar de onde. Quanto à foricidade, duas 

são anafóricas de lugar estrito (como o exemplo 143); quatro são anafóricas de lugar 

                                                           
95  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-257. 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
169

extensivo (como o exemplo 144); duas são anafóricas de ponto do raciocínio (como o 

exemplo 145): 

 

(143)  ...e que d’ahi a passavam em embarcações... (CCDJ, c. 73, l. 7). 
 
(144)  ...nésta doçura de leite que tem a lêytera redonda ôs queria primeiro mamentár, 

e daí fossem levádos à côdea da tiráda... (DLNL, p. 409, ls. 2-4). 
 
(145) Agora ja poys notemos o falar dos nossos homẽs e da hi ajuntaremos preçeitos 

pera aprenderem os q� vierem e tambem os ausentes. (GFO, p. 10, ls. 14-16). 
 

Sabemos que em latim clássico havia a forma ĭnde, anafórico referente a lugar de 

onde, correspondente ao demonstrativo anafórico is, que produziu a forma portuguesa ende 

(~en), bastante produtiva no português arcaico, mas que teve seu uso reduzido à composição 

do juntivo causal-consecutivo porende (porém). A língua portuguesa produziu analiticamente 

várias formas para cobrir o conteúdo semântico da forma ende (~en), a partir de adverbiais de 

sentido estático (lugar onde) – i, aí, ali, lá – precedidos da preposição de, ou seja, desi, dhy, 

daí, dali, de lá, que concorrem no século XVI, recobrindo usos idênticos ou bastante 

próximos. 

Na atualidade, a forma daí tem expandido seus usos, inclusive variando com aí, com 

valor de juntivo. Varia também com as formas então e depois, como lembram Lopes e 

Morais: 

 
O exemplo que se segue procura ilustrar muitos enunciados que temos registado 
freqüentemente no dia-a-dia: 

 – Sim, é verdade que fui ver esse filme. E depois? Já tenho 17 anos! 

Logo numa primeira abordagem, notamos que e depois? é funcionalmente idêntico a 
expressões como e então? e e daí?, características de interacções orais. (1999-2000, 
p. 234). 

 

3.1.1.5   ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL ALI 

 

3.1.1.5.1 ali 

 
A forma ali é proveniente do latim ad ĭllīc, segundo a maioria dos autores. Apenas 

Nunes, segundo Nascentes (1932, s.v. ali), propõe ĭllīc, com dissimilação da primeira vogal, 

sendo, para ele, o a inicial analógico às formas aqui e aca (às quais, na verdade, poder-se-ia 
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acrescentar acó, alá, aló). Sua base etimológica é, portanto, um advérbio espacial que, no 

latim clássico, era exofórico de terceira pessoa, de lugar onde, portanto estático, expressando 

conteúdo semântico que, em português atual, está repartido em três formas, quais sejam, ali, 

lá, acolá. 

Nos DSG96 são trinta e cinco as ocorrências da forma, incluindo as que se precedem de 

preposições. Das sete ocorrências registradas como exemplos, seis parecem ser anafóricos 

espaciais e uma, anafórico temporal. A forma parece concorrer com alá (cf. item 3.1.1) e com 

aló. 

Na LRR são quatro as ocorrências de ali, sempre espacial e anafórico, duas de sentido 

estático e duas de sentido dinâmico. Também nesse texto a forma parece concorrer com alá e 

aló. Aló se apresenta em quatro ocorrências, todas espaciais anafóricas e preferencialmente 

dinâmicas – lugar para onde (três casos). Para a forma alá, consulte-se o item 3.1.1. 

Na CDP são sessenta as ocorrências, todas com sentido espacial, preferencialmente 

estático (cinqüenta e três casos). As ocorrências de sentido dinâmico (nove casos) são de 

lugar para onde. Quanto à foricidade, a forma é quase sempre anafórica (apenas uma 

ocorrência em exófora). Concorre com a forma aló (~allo), essa com duas ocorrências, ambas 

espaciais, uma dinâmica, de lugar para onde (com o verbo enviar) e uma estática (com o 

verbo fazer). Quanto à foricidade, a forma dinâmica é exofórica, a estática é anafórica. 

No corpus analisado para o século XVI, a forma ali apresenta um total de cento e 

trinta e três ocorrências (ali ~aly ~alli ~ally), sendo a terceira forma em freqüência, dentre as 

cento e sessenta e uma analisadas neste trabalho. Não há ocorrência de aló. O sentido é quase 

exclusivamente espacial (apenas uma ocorrência de sentido temporal) e preferencialmente 

estático (cento e doze ocorrências), enquanto são vinte as ocorrências de sentido dinâmico, 

lugar para onde. Quanto à foricidade, há dois únicos casos de exófora de segunda pessoa, 

um dos quais é a citação como “advérbio de lugar” em GJB. Já ponderamos que o tipo de 

corpus prejudica bastante a percepção do uso exofórico. Os cento e trinta casos de anáfora 

distribuem-se em: anáfora de elemento que refere lugar concreto, extralingüístico (cento e 

vinte casos) e anáfora de elemento que refere lugar abstrato (dez casos). Não há casos de 

anáfora de ponto do raciocínio, de anáfora causal ou de anáfora partitiva. 

Há um exemplo curioso, que ilustra talvez o valor anafórico do ali, preferencialmente 

ao uso exofórico: 

                                                           
96  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 234-235.  
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(146)  ...evieram logo todolos capitaães das naaos aesta naao do capitam moor e aly 
falaram. (CPVC, fl. 1v, ls. 20-22). 

 

Nesse exemplo, o ali, além de anafórico, tem um valor contra-dêitico, ou seja, se fosse 

interpretado como exofórico, entraria em contradição com o seu uso atestado como exofórico 

de segunda pessoa, vez que o elemento anaforizado é “esta naao do capitam moor”, a nau em 

que se encontra o escrivão. Seria de esperar-se um aqui ou um ca. O uso do ali nesse 

exemplo, para nós, só se pode entender como o uso preferencial do ali sobre o aqui, quando 

se trata de anáfora de lugar concreto. Lembramos que o aqui, quando endofórico, é 

sobretudo intrafórico e não foi registrado em nosso corpus como anafórico de lugar concreto 

(cf. item 3.1.1.1.1). Lembramos ainda que a forma cá apresentou uso exclusivamente 

exofórico (cf. item 3.1.1.2.1). 

Em outro exemplo, o aí e o ali anaforizam o mesmo elemento, que refere lugar 

abstrato (um texto) e parece que João de Barros quis evitar a repetição: 

 

(147)  Que fosse a esse tratádo, à parábula do livita e fariseu que aí trouxe a este 
propósito, porque os livitas como ele éra, éram ali respondidos. (DVV, p. 436, 
ls. 7-9). 

 

Outro exemplo interessante é: 

 

(148)  E o dãno q@ o Samorij mais sentio (peró q@ aquy morressẽ todolos capitães e 
muytas pesóas notauees) foy a perda do lugar e náos q@ aly estáuã carregádas de 
muyta fazenda. (DA II, p. 37, ls. 34-37). 

 

Nessa passagem, o aqui é anafórico de ponto da narrativa em que se encontra o autor 

(“neste episódio que agora narro”), enquanto o ali é anafórico de lugar concreto. 

Desse modo, observamos que a forma ali é quase exclusivamente espacial (uma só 

ocorrência de valor temporal), estático e anafórico correspondente a elemento que refere 

lugar concreto. 

Consideramos também a sua co-ocorrência com o verbo haver, motivados pela alta 

ocorrência desse verbo associado à forma i (cf. item 3.1.1.3.1) e, em menor grau, à forma aí 

(cf. item 3.1.1.4.1) num determinado tipo de anáfora (anáfora partitiva). Pois bem: as 
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ocorrências de haver associado a ali são poucas (sete) e, em todas elas o ali anaforiza 

elemento que refere lugar concreto, não se configurando a anáfora partitiva. 

Este adverbial, de alta freqüência no corpus analisado, mantém grande incidência na 

atualidade, configurando um primeiro grau para a exófora de terceira pessoa (cf. item 

3.1.1.7.10). É também um dos adverbiais que, advindo de forma de uso precipuamente 

exofórico em latim, desenvolveu usos anafóricos em português. 

 

3.1.1.5.2  daly 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela combinação da preposição de com 

o adverbial ali, este, muito produtivo no nosso corpus do século XVI, não só pelo número de 

ocorrências da forma simples (cento e trinta e três), como pela formação de locuções (foram 

registradas cinco). 

A forma não é registrada por Mattos e Silva (1989, p. 232-257), embora possa ter sido 

incluída nas ocorrências de ali. 

Na LRR, não ocorre exatamente essa forma mas há uma ocorrência de des ali, de 

sentido temporal (‘a partir daquele momento’). 

Na CDP, há trinta e cinco ocorrências, todas espaciais, dinâmicas e anafóricas de 

lugar estrito, concreto, indicando lugar de onde, ponto de partida. 

No corpus do século XVI que analisamos, há treze ocorrências, como na CDP, todas 

de sentido espacial, dinâmico e anafórico de lugar estrito, como no exemplo: 

 

(149)  daly se partirã os outros dous mançebos que nom os vimos mais. (CPVC, fl. 4, 
ls. 13-14). 

 

Apresenta, portanto, uso constante, de sentido exclusivo – espacial, dinâmico (lugar 

de onde), anaforizando elemento cujo referente é um lugar no sentido estrito, extralingüístico. 

Concorre no corpus, com as formas dhy, daí e de lá. Observe-se que a forma-base ali 

apresentou cento e vinte ocorrências com esse mesmo sentido, de um total de cento e trinta e 

três (cf. item 3.1.1.5.1). 
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3.1.1.5.3 daly por diãte 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído através do processo 

ADV+PREP+ADV. 

Mattos e Silva (1989, p. 232-257) não registra a ocorrência da forma. Há registro da 

locução des ali adeante no sentido de ponto de partida temporal (três ocorrências). 

Não ocorre na LRR nem na CDP. 

No corpus do século XVI, registramos apenas uma ocorrência, em DA I, no sentido 

espacial, dinâmico, indicando trajeto a partir de um ponto, anaforizando elemento de 

referência extralingüística, física: 

 

(150)  ...cõcebiam que o már daly por diãte era todo aparcelládo... (DA I, p. 13, l. 39). 
 

3.1.1.5.4 peraaly 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela anteposição da preposição pera ao 

adverbial português ali. 

Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 232-257), nem na LRR ou na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, há apenas uma ocorrência, na CPVC 

(peraaly), com sentido espacial, dinâmico, indicando lugar para onde, direção. Quanto à 

foricidade, é anafórico de elemento que refere lugar estrito: 

 

(151)  ...eaq@le que digo chamaua alguũs que viessem peraaly. (CPVC, fl. 12v, ls. 16-
18). 

 

3.1.1.5.5 por aly 

 
De formação portuguesa, a locução por aly é constituída pelo processo morfossintático 

PREP+ADV. 

Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 232-257). Tampouco ocorre em 

LRR. 

Na CDP, há duas ocorrências de sentido espacial, dinâmico (lugar por onde, lugar 

circunstante), anaforizando elemento com referente espacial extralingüístico. 
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No nosso corpus do século XVI, o adverbial ocorre cinco vezes (por aly ~per aly), todas 

com o mesmo sentido em que ocorre na CDP, mantendo, assim, o uso majoritário para a forma-

base ali (cf. item 3.1.1.5.1), como no exemplo: 

 

(152)  Finalmente o negócio se trauou de maneira que quando dom Lourenço per aly 
passou recolhendose a jnuernar a Cochij... (DA II, p. 29, ls. 25-27). 

 

Assim como já visto para outras locuções, vemos que, na passagem do latim para o 

português, o advérbio ali, resultante português da forma latina ad ĭllīc, de base adverbial 

exofórica de terceira pessoa que expressava lugar onde, expande seus usos, vindo a expressar 

nuances de dinamicidade através da formação de locução por anteposição de preposição. Já a 

forma que em latim clássico expressava lugar para onde para a exófora de terceira pessoa, 

illu#c, produziu a forma portuguesa aló, que veio a desaparecer, enquanto a forma eo, 

anafórico de lugar para onde nem chegou a introduzir-se no português. 

 

3.1.1.6     ESPACIALIZAÇÃO EXOFÓRICA DE BASE LEXICAL LÁ 

 

3.1.1.6.1  lá 

 
A forma lá é proveniente de alá (~alla), advérbio espacial do português arcaico, 

vindo, por sua vez, do latim ad īllāc. Tem como base etimológica, portanto, um advérbio 

espacial exofórico, correspondente ao pronome demonstrativo de terceira pessoa ĭlle, ĭlla, 

ĭllud, na forma denotadora de lugar por onde. Apresenta, portanto, um traço de exófora 

espacial de terceira pessoa, dinâmico, expressando a região do trajeto (por lá). 

Em português arcaico, a forma alá concorria com aló e ali, sem que se tenha 

conseguido detectar seguramente se funcionavam como variantes ou não, embora os dados 

sugiram um sentido estático predominante para a forma ali e predominantemente dinâmico 

para alá e aló. 

Nos DSG97 ocorrem as formas alá e aló, que parecem concorrer com a forma ali. 

Na LRR não ocorre a forma alá, apenas ali e aló (cf. item 3.1.1). 

Na CDP, a forma lá, com seis ocorrências, concorre com alla e allo. Para a última, 

pode-se observar o item 3.1.1.5.1. A forma alla, com quatro ocorrências, tem sentido sempre 
                                                           
97  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 235-236. 
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espacial, dinâmico – lugar para onde (três casos com o verbo ir, um caso com o verbo 

mandar) e anaforiza elemento que expressa lugar físico. Cinco ocorrências da forma lá 

apresentam esse mesmo conteúdo semântico. Na ocorrência restante, o lá tem um sentido que, 

embora espacial e dinâmico, é exofórico, opondo-se a cá, e expressa, um tanto 

imprecisamente, lugar por onde, aliás seu valor etimológico. 

O corpus do século XVI que analisamos não apresenta a forma alá. A forma lá, com 

noventa e quatro ocorrências apresenta sentido espacial (noventa e uma ocorrências), nunca 

sentido temporal; há três ocorrências que classificamos como de afastamento subjetivo, de 

que trataremos adiante. É predominantemente estático – lugar onde (sessenta e duas 

ocorrências) e, como espacial dinâmico – lugar para onde, ocorre vinte e nove vezes. Quanto 

à foricidade, é exofórico de terceira pessoa em quatro casos, e de segunda pessoa em 

dezesseis. É catafórico em um caso (que incluímos na anáfora), prenunciando elemento 

espacial de referência extralingüística. É anafórico em setenta e uma ocorrências e, em todas, 

anaforiza elemento de referente extralingüístico. Não ocorre como anafórico do tipo ponto do 

raciocínio, nem causal, nem partitivo. 

Além das noventa e uma ocorrências que descrevemos acima, apresenta, em três 

casos, um sentido muito vago, que definimos como de afastamento subjetivo e que 

reconhecemos, na atualidade, em expressões como: 

 

(153)  Isso é lá com ele; eu cá não quero me meter. 
 
(154)  Veja lá o que você vai fazer. 
 

Como são poucos os casos, apresentamos a seguir as ocorrências: 

 

(155)  ...das merces que neste caso me ffazees tenho muito contentamento, porque 
bem sey que aynda que m’as ffazees grandes todavia laa vãao leys. (CCDJ, c. 
84, ls. 2-4). 

 
(156)  ...e as letras sendo huũs characteres mórtos e nam animádos, contem em sy 

espirito de vida, pois ă dam a cerca de nós a todalas cousas. Lá ellas sam huũs 
elementos que lhe dam assistencia: e as fazem passar em futuro com sua 
multiplicaçam de annos em annos... (DAI, p. 2, ls. 4-8). 

 
(157)  ...day a isto a milhor desculpa que poderdes; que pode ser nã se saber á vossa 

partida, que foy muy depresa, que elle estava ahy ou outra se lla se vos ofrecer 
mais conveniente... (CDJIII, c. 7, ls. 17-20). 
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Na verdade, em alguns casos, que incluímos na exófora ou na anáfora, a interpretação 

bem poderia ser essa; ou seja, há ambigüidade, dando-nos a oportunidade de entrever como o 

lá pôde vir a expressar esse afastamento subjetivo, a saber, partindo da coincidência de estar o 

elemento, anaforizado ou referido em exófora, afastado fisicamente do falante que, além 

disso, dele deseja afastar-se psicologicamente. 

Vejam-se alguns exemplos: 

 

(158)  Se, alem do que por ella lhe mando, vos parecer la que ele deve fazer mais por 
meu serviço, asy pera a seguridade de se averẽ e cobrarẽ os ditos mil e 
seicentos cruzados, como pera qual quer outra cousa que vos la pareça que se 
deve fazer por meu serviço... (CDJIII, c. 10. ls. 15-19). 

 
(159)  E poderes dizer, se vos parecer necesario, que me chegou esta nova, sem 

dizerdes que o meu capitã he em busca das ditas naaos framçeses. E porque 
nam he bem que la pareça que vos sois avisado de my) d’esta nova, sem loguo 
fazerdes a obra que ẽ tal caso for bem que se faça... (CDJIII, c. 21, ls. 31-36). 

 

Quanto à exófora, o uso da forma la, além de expressar exófora de terceira pessoa 

(quatro casos) ocorre em variação com i, ali e aí para expressar o lugar em que se encontra o 

interlocutor, como, aliás, se pode depreender dos exemplos 160 e 161. Lá é a forma 

preferencial para a exófora de segunda pessoa se esse lugar foi referido antes, constituindo, a 

rigor, anáfora. Se não há anáfora, o uso preferencial para o lugar em que se encontra o interlocutor 

é o i ~aí (hy ~ahy) (cf. item 3.1.1.4.1). Observem-se os exemplos: 

 

(160)  E Corvarão, o embaixador do emperador, me pareçe que sera muy bõõ ficar hy, 
Requerẽdo despois de vos virdes. (CDJIII, c. 13, ls. 148-149). 

 
(161)  ...tirareis loguo os despachos, e fareys toda a deligemçia na pobricaçom e 

execuçom d’elles, asy ahy como ẽ todos os luguares que compryr. (CDJIII, c. 
6, ls. 235-237). 

 

A partir do latim temos, portanto, a seguinte possível trajetória: a forma īllīc, exofórica 

espacial de 3ª pessoa – lugar onde– vai ter seu conteúdo semântico assumido pela forma ad 

illāc. Ora, illāc era forma reservada à expressão do lugar por onde. Deve ter-se esvaziado 

semanticamente dessa noção dinâmica, vez que precisou ser reforçada pela preposição de 

sentido dinâmico ad – lugar para onde –, vindo provavelmente a concorrer com illūc, essa 

originalmente a expressão do lugar para onde, que também sofreu reforço de ad. As duas 
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possibilidades (ad illāc e ad illūc) entraram no português sob as formas alla e aló. Sobre essa 

última, veja-se o item 3.1.1.5.1, mas lembremos que, no século XV, aparecia com baixa 

freqüência, oscilando entre uso estático ou dinâmico. As formas ala ~la, no século XV eram 

preferencialmente dinâmicas – lugar para onde, mas no século XVI, a forma la é 

predominantemente estática, reforçando nossa hipótese de que, no processo de expansão dos 

contextos de ocorrência, muitos adverbiais portugueses vão de sentidos dinâmicos para 

estáticos. Do ponto de vista formal, a forma la se estabiliza, sustentando, sobretudo, a anáfora 

de elemento espacial de referente extralingüístico. Observe-se também que o seu uso 

freqüente distingue-o do seu par analógico (cá) que tem seu uso enfraquecido pela 

concorrência com aqui. 

 

3.1.1.6.2 de lá 

 
De formação portuguesa, o adverbial de la (~de lá ~de lla ~de laa ~dela) é constituído 

através do produtivo processo morfossintático PREP+ADV. 

Não há registro dessa forma em Mattos e Silva (1989, p. 232-257) nem tampouco de 

formas resultantes de combinação da preposição de ou mesmo des com o adverbial ala. 

Também não ocorre na LRR. Na CDP ocorre apenas uma vez, com sentido espacial, 

dinâmico, expressando lugar de onde, ponto de partida, anafórico de elemento que refere 

lugar em sentido estrito, extralingüístico, estrito. 

No corpus do século XVI que analisamos, há oito ocorrências, todas de sentido 

espacial, anafórico, retomando elemento que refere lugar estrito, duas dinâmicas, como no 

exemplo: 

 

(162)  ...e trouueram dela muitos arcos e baretes... (CPVC, fl. 8v, ls. 13-14). 
 

Três são claramente estáticas, configurando uso fronteiriço entre adverbial e adjetival, 

visto que restringem semanticamente elemento pronominal imediatamente anterior, como nos 

exemplos: 

 
(163)  ...asy os achauamos coma os dela... (CPVC, f. 13v, ls. 18-19). 
 
(164)  ...e que a de lla o nõ pode ser sem primeiro se provar que a de caa o não foy... 

(CDJIII, c. 6, ls. 248-249). 
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Há três ocorrências que consideramos ambíguas quanto à estaticidade/dinamicidade: 

 

(165)  ...que o ẽperador nam estaa sem Receo dos apreçebimẽtos de França, posto que 
la lhe deem outras cores, como veres pelo trelado da carta que me spreveo em 
çifra, que cõ esta vos emvio. Neem de laa tenho sabido, nem vejo por vosa 
carta, que as armadas dos Framceses sejam taes... (CDJIII, c. 22, ls. 87-91). 

 
(166)  E ao contrayro vemos em Africa/Guine/Brasil e India não amarẽ muyto os 

Portugueses q@ antrelles naçem so polla diferença da lingua: e os de la nacidos 
querẽ bem aos seus portugueses e chamanlhes seus porq@ falão assi como elles. 
(GFO, p. 10, ls. 9-13). 

 
(167)  ...todos no verã nauegáuã suas mercadorias destes lugares pera os pórtos de 

cima, até Cãbáya e os de lá té Ceilam... (DA II, p. 25, ls. 6-8). 
 

Na primeira e na terceira, a ambigüidade se prende à coocorrência com os verbos 

saber e nacer, não dinâmicos, o que faz sugerir uso do adverbial em sentido estático. Na 

terceira, a ambigüidade decorre da não clareza quanto ao referente do elemento os que 

precede o adverbial. Se o referente é o sujeito de nauegáuã (verbo em elipse), o adverbial 

indica ponto de partida, portanto, tem sentido dinâmico. Se o referente é objeto de nauegáuã, 

o adverbial é restritivo, fronteiriço entre advérbio e adjetivo, portanto, tem sentido estático. 

Observa-se que, enquanto, no nosso corpus, as formas dhy e daí expressam também 

anáforas mais abstratas, as formas daly e de la expressam a anáfora mais concreta, 

correlacionando-se com elemento de referente extralingüístico, espacial em sentido estrito. 

Contudo, na atualidade, o adverbial de lá assume também sentido temporal, em frases como: 

 

(168)  Ele chegou muito doente, mas de lá para cá melhorou muito. 
 

3.1.1.6.3  pera la 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição pera (~para) 

com o adverbial lá, provindo da forma do português arcaico alá. 

Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 232-257). Não ocorre na LRR 

nem na CDP. 

Para o século XVI, detectamos três ocorrências no corpus analisado, todas de sentido 

espacial, dinâmico, lugar para onde, uma exofórica de terceira pessoa e duas anafóricas, uma 
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retomando elemento que refere lugar em sentido estrito, físico (como o exemplo 169), e outra 

retomando elemento que refere lugar em sentido amplo, não-físico (como o exemplo 170): 

 

(169) ...e tamto que ele começou perala dhir acodirã pela praya homeẽs... (CPVC, fl. 
1v, ls. 24-25). 

 
(170)  ...mas como em a nóssa geographia tractamos a verdáde desta jlha, pera lá 

leixarmos a relaçam della... (DA II, p. 18, ls. 3-4). 
 

Como observado no item 3.1.1.6.1, no século XVI já não ocorre a forma aló que, no 

português arcaico, ao lado de ala, parecia preencher o sentido espacial de lugar para onde. A 

forma ala, mudada em la, preenche preferencialmente o sentido espacial estático, embora haja 

trinta ocorrências (de um total de noventa e sete) no sentido dinâmico, de lugar para onde. 

Poder-se-ia, então, dizer que, com sentido dinâmico de lugar para onde, lá e pera la 

concorrem. 

 

3.1.1.6.4 ataa la 

 
De formação portuguesa, este adverbial resulta da junção da preposição ataa (~até) 

com o adverbial lá, este, resultante da forma arcaica ala. 

A forma não ocorre nos DSG.98 Ocorre a forma alo, de sentido provavelmente 

correspondente, uma só vez. Na LRR também não ocorre até lá. Há quatro ocorrências de aló, 

três de sentido espacial dinâmico, lugar para onde, exofórico, portanto em sentido bastante 

aproximado de até lá. 

Na CDP, não ocorre até lá, mas as formas alla, allo e lá ocorrem em contextos que 

sugerem o mesmo sentido, ou seja, espacial, dinâmico, lugar para onde. 

No corpus analisado para o século XVI, em que não ocorrem as formas ala e aló, a 

forma ataa la ocorre apenas duas vezes na CPVC, com valor espacial em sentido estrito, 

dinâmico, lugar para onde, anafórico: 

 

(171) ...com huũ homẽ que logo ao sair do batel ho agasalhou e leuouo ataa la... 
(CPVC, fl. 3v, ls. 34-35). 

 

                                                           
98  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-257.  
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É interessante observar-se que, em latim, ao lado das formas illūc, exofórica de 

terceira pessoa, lugar para onde, e eo, anafórica de lugar para onde, havia a formação de 

locuções paralelas: usque illō, ‘até lá’; usque eo, ‘até esse ponto’, sendo a primeira mais 

naturalmente exofórica e a segunda, anafórica. O português refez a locução, utilizando 

preposições já portuguesas. 

 

3.1.1.6.5 acolá 

 
A forma acolá é proveniente do latim eccum illāc. Sua base latina, portanto, é um 

advérbio espacial exofórico, correspondente ao pronome demonstrativo de terceira pessoa ille, 

illa, illud, na forma que expressava, em latim clássico, o lugar por onde, o trajeto. Tem, 

como se vê, o mesmo étimo-base da forma lá. Parece-nos intrigante, contudo, o seu corpo 

fônico, à primeira vista sugestivo de uma composição de duas formas adverbiais 

documentadas na história do português (acó+lá). Não nos julgamos, contudo, absolutamente 

em condições de propor étimo, nem teríamos condições de sustentá-lo, inclusive devido à 

falta de dados. 

A forma não está referida em Mattos e Silva (1989, p. 232-257), portanto, deduzimos 

que não ocorre nos DSG. Não está presente, tampouco, na LRR e na CDP, embora os 

dicionários etimológicos refiram sua atestação desde o século XIII. 

No corpus do século XVI que analisamos, há apenas um registro da forma, em GJB, 

no trecho já referido neste trabalho em que o autor lista os advérbios de lugar (cf. nota 1, item 

3.1.1). Como é listado numa gradação, a partir da exófora de primeira pessoa, infere-se uso 

“para além do lá”, o que configuraria um quinto grau de exófora, considerando a seqüência: 

aqui (cá) aí–ali–lá–acolá. Esse nos parece ser, aliás, o seu uso no português atual, 

dialetalmente restrito, na verdade. 

 

3.1.1.7    CONCLUSÃO 

 

Com o intuito de propiciar melhor visualização dos dados, o que pode permitir 

comparações ou outras reflexões, apresentamos o quadro-resumo a seguir: 
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ADVERBIAIS – Numero de Ocorrências 
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 TOTAL 88 28 6 4 1 21 13 1 1 57 6 4 3 22 8 132 13 1 1 5 91 8 3 2 1 520 

ESTRITO 34 9 – 4 – 21 13 1 1 14 5 – 3 22 2 120 13 1 1 5 91 8 2 2 1 373 

EXTENSIVO 54 19 6 – 1 – – – – 43 1 4 – – 6 12 – – – – – – 1 – – 147 
   1                         

1ª PESSOA 25 9 – 3 – 21 13 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 73 

2ª PESSOA – – – – – – – – – 6 – – – 6 – 2 – – – – 16 – – – – 30 

E
X

O
FÓ

R
IC

O
 

3ª PESSOA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 – 1 – 1 6 

ANAFÓRICO 18 19 – 1 1 – – – – 51 6 3 3 15 8 130 13 1 1 5 71 8 2 2 – 358 

INTRAFÓRICO 45 – 6 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – 52 
                       –     

ESTÁTICO 81 4 – 2 – 18 4 – – 56 – – – 21 – 112 – – – – 62 3 – – 1 364 

E
SP

A
Ç

O
 

DINÂMICO 7 24 6 2 1 3 9 1 1 1 6 4 3 1 8 20 13 1 1 5 29 2 3 2 – 153 
             –                

TEMPO – – 1 – – – – 1 – – 3 – – 1 – 1 – – – – – – – – – 7 

AFASTAMENTO SUBJETIVO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 – – – – 3 

OUTROS 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 

NÃO INFERÍVEL – 1 2 – – – – – – – – – – *1 – – – – – – – °3 – – – 7 
                           

Nº de Ocorrências no Corpus 89 29 9 4 1 21 13 2 1 57 9 4 3 23 8 133 13 1 1 5 94 8 3 2 1  

* quanto à foricidade;   °quanto ao traço estático x dinâmico 

Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 

Quadro 6 – Número de ocorrências de adverbiais espaciais de base exofórica, por subcategorias semânticas e foricidade, no corpus do século XVI 
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3.1.1.7.1  No século XVI, o subsistema adverbial de base exofórica organizava-se quanto 

à foricidade: 

• em cinco graus de exófora, dos quais documentamos quatro, representados, em termos 

majoritários, pelas formas: aqui/cá; i/aí; ali; lá; 

• em três distinções de endófora: anáfora (com cinco subdistinções); catáfora (com apenas 

uma ocorrência); o que denominamos adverbial intrafórico (restrito à forma aqui). 

3.1.1.7.2  É um sistema, basicamente, para a expressão do espaço entendido 

horizontalmente, expressando a possibilidade de localização e de deslocamento de elemento 

(o trajector, na terminologia de Svorou, 1993) em relação ao ponto de referência (o landmark, 

segundo SVOROU, 1993). Daí decorre o não deslocamento (sentido estático) de grau único, o 

lugar onde, que se opõe ao deslocamento (sentido dinâmico), este mais marcado 

semanticamente, permitindo três graus (lugar de onde, por onde e para onde), raramente 

expresso por formas simples, e sim a partir de formas compostas com o contributo de 

preposições. É natural que o elemento marcado semanticamente seja expresso por locuções, 

pois, conforme afirma Pontes, isso pode ser explicado pelo “maior volume fonológico das 

mesmas, além do maior diferenciamento fonológico, correspondendo à diferença semântica”. 

Ainda segundo a autora, “a alternância, na história do latim ao português entre as formas 

sintéticas, mais arbitrárias, e as analíticas (locuções), mais motivadas, é bastante comum” 

(1992, p. 21). 

Quando expresso por formas simples, o deslocamento evidencia-se por interpretação 

semântica componencial (pela coocorrência com verbos dinâmicos). Vejam-se alguns 

exemplos: 

 

(172)  ...aly acodiram logo obra de ije homeẽs todos nuus... (CPVC, fl. 3v, ls. 21-22). 
 
(173)  ...e vỹr ca a menuta d’elle... (CDJIII, c. 22, ls. 219-220). 
 
(174) ...chegou aquy, segunda feira deradeira do dito mês. (CDJIII, c. 21, ls. 3-4). 
 
(175)  Ebem creo que se vosa alteza aquy mandar quem mais antreles de vagar ande. 

(CPVC, fl. 13, ls. 8-9). 

 

3.1.1.7.3  Como já referido, os usos anafóricos destes adverbiais são bastante freqüentes 

no corpus, representando mais do dobro da soma dos usos exofóricos e intrafóricos (trezentos 
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e quarenta e oito x cento e sessenta e um). Além de freqüentes, são diferenciados, permitindo 

uma subclassificação, que explicitamos através do quadro a seguir: 

 

ADVERBIAIS – Nº de Ocorrências 
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DE LUGAR ESTRITO – 1 1 – 14 6 – 3 3 2 120 13 1 1 5 61 8 1 2 242 

DE LUGAR EXTENSIVO – 1 – – 6 – – – 8 4 10 – – – – – – 1 – 30 

PONTO DO RACIOCÍNIO 18 17 – 1 4 – 2 – 3 2 – – – – – – – – – 47 

PARTITIVA – – – – 23 – – – 1 – – – – – – – – – – 24 

CAUSAL-CONSECUTIVA – – – – 4 – 1 – – – – – – – – – – – – 5 

Quadro 7 – Adverbiais espaciais de base exofórica, quanto aos tipos de uso anafórico, no corpus do século XVI 
 

3.1.1.7.4  Ainda sobre o uso anafórico destes adverbiais, no século XVI, parece-nos 

interessante que a escala de incidência no corpus, seja: 

a) anáfora de lugar estrito – 242 ocorrências 

b) anáfora de ponto do raciocínio – 47 ocorrências 

c) anáfora de lugar extensivo – 30 ocorrências 

d) anáfora partitiva – 24 ocorrências 

e) anáfora causal – 5 ocorrências 

Ou seja, decrescem as ocorrências seguindo escala de abstratização, que parte do 

extralingüístico na direção do intralingüístico (do sentido mais concreto para o mais abstrato), 

o que parece lógico, sendo a natureza dessas formas basicamente exofórica. 

O caso da anáfora partitiva é instigante quanto ao seguinte: o i, sua forma por 

excelência, é flagrado nas “estações finais” da gramaticalização, podendo ser considerado que 

veio a desaparecer ou que recebeu reforço para prosseguir (aí). Teria a anáfora partitiva 

desaparecido com a sua forma? Observe-se que o aí, que inicia sua jornada, ocupa outras 

posições semânticas do i, menos a de anáfora partitiva (apenas uma ocorrência). 

3.1.1.7.5  A possibilidade de uso mais abstrato dessas formas, basicamente espaciais, 

configura-se, seguindo escala proposta pela Teoria da Gramaticalização, na expressão de 

tempo (apenas sete ocorrências, neste grupo) e de outras noções abstratas a saber: 
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a)  espaço “mental” – por exemplo, a anáfora que retoma ponto do raciocínio; 

b)  espaço textual – por exemplo, o uso intrafórico; 

c)  pertinência a conjunto – por exemplo, a anáfora “partitiva”; 

d)  causa – anáfora “causal”. 

Exemplos desses usos foram citados no item 3.1.1.3.1. 

Para nós, é de observar-se que a abstratização do espaço não passa necessariamente 

pelo estágio tempo na cadeia da gramaticalização. Essa abstratização pode-se efetivar, quer 

através da temporalização, quer pela colocação do elemento referido pelo adverbial em 

espaços mentais vários, dentre os quais os próprios elementos já referidos no discurso: 

3.1.1.7.6 No século XVI, quanto à anáfora, podem-se apontar as formas preferencialmente 

associadas aos usos: 

a) anáfora de lugar estrito – ali, lá; 

b) anáfora de ponto de raciocínio – aqui, i; 

c) anáfora de lugar extensivo – ali, aí; 

d) anáfora partitiva – i. 

Assim, com o desaparecimento do i, parece ter havido, aos poucos, seleções que 

trouxeram ao uso atual, segundo nos parece (no português brasileiro), em que a anáfora de 

lugar estrito é principalmente expressa por lá, enquanto as demais, mais abstratas, expressam-

se preferencialmente por aí. Já a forma ali, embora eventualmente anafórica de lugar estrito é 

essencialmente exofórica de terceiro grau (cf. item 3.1.1.7.10). 

3.1.1.7.7 Apesar das restrições de percepção da exófora, devidas à natureza do corpus, 

observa-se, quanto ao número de ocorrências: 

a) exófora de primeira pessoa  –  (aqui/daqui/por aqui/cá/    

de cá/pera qua/por ca) 

 

73 ocorrências 

b)  exófora de segunda pessoa  –   (i/ai/ali)  30 ocorrências 

c)  exófora de terceira pessoa   –  (lá/pera la/acolá)  6 ocorrências 

Se, à exófora de primeira pessoa, juntarmos o uso intrafórico (formas aqui, ate aqui e 

desi), completaremos cento e vinte e cinco ocorrências e teremos um argumento interessante 

para um postulado da Teoria da Gramaticalização, a saber, o lugar em que se encontra o 

falante é, exoforicamente, o mais referido, pela percepção clara, precisa e psicologicamente 

mais nítida da ocupação no espaço do seu próprio corpo ou do objeto que detém, retém, 
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segura (no caso, o texto que escreve). Observe-se também esse confronto relativamente à 

espacialização horizontal (Grupo III, item 3.1.3). 

3.1.1.7.8 Há um movimento das formas básicas em direção ao sentido estático, de lugar 

onde, mesmo quando provêm de étimo de sentido dinâmico, ficando a expressão do sentido 

dinâmico cada vez mais preenchida por formas compostas, locucionais, constituídas por 

preposições que precedem as formas básicas. 

3.1.1.7.9 Para que se bem entenda a particular estruturação do subsistema adverbial 

espacial exofórico português face ao sub-sistema latino, dever-se-á correlacioná-los ao 

sistema de base exofórica de cada língua na sua totalidade, ou seja, a outros sub-sistemas, 

como o dos pronomes pessoais, dos demonstrativos e, no caso da passagem do latim ao 

português, ao surgimento do artigo definido. Só então poder-se-ia compreender, por exemplo, 

o “abandono” do advérbio espacial exofórico de segunda pessoa latino, īstīc, motivado, 

provavelmente pelo deslocamento do seu correlato demonstrativo ĭste, para a expressão da 

exófora demonstrativa de primeira pessoa, no português. Talvez assim a utilização de um 

advérbio anafórico, ĭbī, para preencher a posição de advérbio exofórico de segunda pessoa 

(i>aí) venha a ser compreendida, sem que se pleiteie um contra-exemplo para a proposta da 

Teoria da Gramaticalização, a saber, a hipótese de que a exófora precede a endófora (a 

anáfora, no caso). Na verdade, o ĭbī (>i) não preencheu a posição de exofórico de segunda 

pessoa imediata e exclusivamente. Documentamos oscilação entre i (seis casos), aí (seis 

casos) e lá (sete casos). Só posteriormente houve a seleção do aí. Assim, não analisamos o 

episódio como se um anafórico passasse a ter uso exofórico, direta e simplesmente. Ocorre 

que a exófora de segunda pessoa é lingüisticamente básica; não poderia ficar vazia. Se o 

exofórico adverbial foi deslocado, o lugar teria que ser preenchido. 

3.1.1.7.10  A nosso ver, a seleção que se veio a processar para os adverbiais, válida na 

atualidade, é o uso preferencial, de quatro graus de exófora: 

a)  exófora de primeira pessoa – aqui/ca 

b)  exófora de segunda pessoa – aí; 

c)  exófora de distância média – ali 

d) exófora de terceira pessoa – ali/lá/acolá. 

O ali, ao nosso ver, configura um meio termo, entre a posição exofórica compartilhada 

pelos participantes do discurso (campo do emissor e/ou do receptor), e aquela distanciada dos 

interlocutores, referindo posição que, embora deles distanciada, é alcançável pela 
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proximidade (e muito freqüentemente pela visão ou ostensão). Por isso, o uso do ali é muitas 

vezes acompanhado do gesto de apontar ou de golpes de vista ou de cabeça e é “sentido” 

como “mais perto” que o lá, como se pode depreender da seguinte frase, ouvida por nós, em 

conversa telefônica: 

 

(176)  Se sua mãe foi ali, dá pra esperar; se foi lá, não. 
 

Ou do uso da expressão logo ali (observe-se que não se usa logo lá) em frases como: 

 

(177) Minha casa fica logo ali. 
 

Trata-se de uma noção exofórica a mais, um grau de distanciamento compartilhado 

pelo emissor e pelo receptor, que não exclui as três outras. A propósito, lembramos 

formulação de Greenberg que, relativamente ao tratamento dos demonstrativos em línguas 

diversas, declara: “O traço primário envolvido parece ser distância visual em relação ao 

falante” (1985, apud PONTES, 1992, p. 18). Pontes destaca ainda que “a egocentricidade do 

ponto de referência é óbvia”. Para a autora, inclusive, em certos casos (ela enfatiza o aí), o 

traço de pessoa é mais característico que o de distância. (PONTES, 1992, p. 19).  

3.1.1.7.11  Quanto à interessante questão de admitir-se ou não que formas conviventes, 

expressões de pontos contíguos na escala diacrônica de gramaticalização, possam ser 

consideradas variantes (cf. NARO; BRAGA, 2000), pensamos que a observação do 

subsistema adverbial de base dêitica no português do século XVI nos aponta: 

a) i e aí parecem ser variantes em alguns usos, a saber: exófora de segunda pessoa, 

anáfora de lugar estrito de lugar extensivo e de ponto do raciocínio; 

b) i é essencialmente expressão de anáfora partitiva e, nesse uso, não pode ser 

considerado variante de aí (este só ocorre uma vez contra vinte e três ocorrências de i). 

Portanto, admitir-se variação do tipo descrito acima reafirma a necessidade de 

categorizar-se os elementos lingüísticos em bases prototípicas; melhor dizendo, o sentido de 

uma forma não é único nem indivisível, mas há vários usos. Assim, não se pode dizer que 

duas formas são variantes in totum, mas podem sê-lo em tal ou qual uso. 
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3.1.7.1.12 Foram detectadas dezoito formas locucionais: uma constituída com a 

preposição des; sete, com a preposição de; duas com a preposição até; seis, com a preposição 

por; e três com a preposição para, totalizando cento e doze ocorrências (Quadro 8): 

 

 Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

des 1 4 

de 7 81 

até 2 11 

por 6 15 

para 3 6 

Quadro 8 – Quantificação e número de ocorrências dos adverbiais locucionais de base exofórica, 
quanto às preposições que os compõem, no corpus do século XVI 
 

Não há formas constituídas com as preposições a ou em. Predomina, portanto, a 

expressão do ponto de partida (des e de), seguida da expressão do espaço veicular, o trajeto – 

região via segundo Svorou, 1993 – (por ~per); o alvo (ataa ~até) e, por fim, a direção (para 

~pera). Observe-se, ainda, que de é a única preposição que se combina com todas as formas 

simples, formando o maior número de locuções, incluindo três de estrutura mais complexa. A 

preposição por combina-se com quatro formas simples; até, com duas e para, com três. 

3.1.1.7.13 Enquanto, para as formas simples, predomina o sentido estático sobre o 

dinâmico, sendo trezentas e cinqüenta e duas ocorrências para o uso estático e sessenta e duas 

para o sentido dinâmico, para as locucionais é o sentido dinâmico (oitenta e nove ocorrências) 

que predomina sobre o estático (dez ocorrências). 

3.1.1.7.14  Ao observarmos as formas locucionais vemos que apenas o lá figura como 

base para a expressão da exófora (uma só vez), em que pese a consciência da dificuldade de 

registro de uso exofórico no tipo de corpus analisado. Confirma-se o ali como forma-base 

preferencial para a expressão da anáfora de elemento referente a lugar em sentido estrito 

(vinte ocorrências), enquanto são doze ocorrências de locuções com a forma-base i (~hy); 

doze ocorrências com a forma-base lá e duas com a forma-base aí. Já para a anáfora que 

retoma elemento cujo referente expressa lugar em sentido mais abstratizado, a formação com 

aqui apresenta vinte e uma ocorrências contra seis de base aí e uma de base la. Observe-se, 

ainda, que a forma desi só assume a posição de anáfora abstratizada (ponto do raciocínio e 

causal), compatível com estágios mais avançados de gramaticalização. 
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3.1.1.7.15  Como processo morfossintático de formação, a junção de preposição com 

advérbio constitui todas as dezenove formas locucionais, sendo que, em duas delas, há 

duplicação do processo (per aqui adiante e daly por diãte), embora o segundo conjunto já se 

encontre aglutinado em um advérbio. Esse já era um processo produtivo em latim. Lembrem-

se, por exemplo, ad īllāc, e usque illo ou, como lembra Bastardas Parera (1953, p. 81), 

desuper, incircum, ăbāntĕ, ĭnāntĕ. Esse autor afirma a respeito que “o uso das preposições 

para precisar o significado dos advérbios de lugar constitui uma inovação que teve grande 

transcendência nas línguas românicas” (BASTARDAS PARERA, 1953, p. 57). Essas 

locuções sofreram reduções morfofônicas ou a sua forma-base assimilou, por metonímia, o 

conteúdo semântico da preposição, que veio a cair em desuso. Mais tarde, a forma veio a 

expressar sentido estático e, para expressar dinamicidade, veio a associar-se, recursivamente, 

a preposições. Veja-se como exemplo, a seqüência diacrônica: 

 

 lat. ad illac> port. ala>la e, depois, para lá. 
 

3.1.1.7.16 As locuções espaciais e temporais de base exofórica constituem um grupo 

paradigmatizado, no sentido de Lehmann (1982, p. 137-138), ou seja, seus elementos se 

incluem em um paradigma bem estruturado, integrado, em que se organizam regulares 

distinções intraparadigmáticas. Senão vejamos: as quatro preposições que as iniciam (de, 

para, até, por) podem ser regular e sistematicamente utilizadas para expressar quatro 

possibilidades dinâmicas no espaço/tempo horizontalmente considerados: a origem, a direção, 

o alvo e a região do trajeto; e quatro graus de exófora. Mesmo nos casos em que não foram 

encontradas as formas no nosso corpus, sabemos da sua existência na atualidade. Assim, são-

nos perfeitamente familiares as formas: 

 

ADVERBIAIS PREPOSIÇÃO 
aqui cá aí ali lá 

até até aqui até cá até aí até ali até lá 

de daqui de cá daí dali de lá 

para para aqui (praqui) 
para cá (pra 
cá) 

para aí (praí) 
para ali 
(prali) 

para lá (pra 
lá) 

por por aqui (pela qui) por cá por aí (pelaí) por ali por lá 

Quadro 9 – Possível paradigma de adverbiais locucionais portugueses de base exofórica, constituídos 
pelas preposições até, de, para, por 
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Como alerta Lehmann (1982, p. 135), quando se trata de formas perifrásticas, como é 

o caso, é preciso observar se se organizam em paradigmas, que podem ser mais ou menos 

completos, a depender do grau de gramaticalização dessas formas, pois esse critério permite 

separar formas perifrásticas de meras combinações de palavras. É preciso ainda levar em 

conta que a variabilidade intraparadigmática decresce tanto mais quanto passe a haver seleção 

preferencial das formas face a variantes possíveis, o que implica que o grau de 

gramaticalização é mais avançado. 
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3.1.2  GRUPO II  ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL 

 

  INTRODUÇÃO 

 
No corpus analisado foram encontrados quatorze adverbiais (setenta e oito 

ocorrências) que referem o espaço tomado em verticalidade, quer expressando localização 

(plano superior, intermédio e inferior; eixo vertical), quer deslocamento (fonte, via, 

direção, trajeto, alvo). Para este grupo, não distinguimos formas simples de locucionais, por 

impossibilidade (ou, pelo menos, grande dificuldade) objetiva de distinguí-las, bastando-nos 

destacar que todas as quatorze formas incluem preposições como elemento inicial de sua 

formação. 

Com exceção do adverbial no meio (que também expressa horizontalidade), os demais 

são exclusivos da expressão de espaço vertical: nenhum deles é de base exofórica, nem 

expressa horizontalidade ou qualquer noção temporal. 

Trataremos os adverbiais de espacialização vertical a partir de suas cinco bases 

lexicais. 

 

3.1.2.1   ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL DE BASE LEXICAL CIMA 

 

Cima é originalmente um nome português, provindo de cymă, nome latino, ‘pimpolho, 

renovo, grelo de plantas’ (SARAIVA, s.d., s.v. cymă), por sua vez, proveniente de kyma, 

nome grego, ‘onda, vaga, qualquer produção, animal ou vegetal’. (HOUAISS, 2001, s.v. 

cima). Segundo Houaiss, no latim vulgar o termo assumiu o sentido de “o que avulta à 

superfície, extremidade, parte superior ou mais alta das coisas” e, no português arcaico, 

significou “cobro, remate, termo”, sendo citada uma expressão exemplificativa, “dar cima a 

um mal-entendido”. Mattos e Silva (1989, p. 249) registra a ocorrência de aa cima no século 

XIV, com o sentido do atual “finalmente, afinal, por fim”, tal como também encontramos na 

LRR e na CDP. Vejam-se alguns exemplos: 

 

(178)  E aa cima a piedade venceu a homildade. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 250). 
 
(179)  Pero, aacima, acordarom-se de ir por diante e entrar por Espanha... (LRR, p. 

73, ls. 47-48). 
 
(180)  Aacima, veendo el-rrei como perdia as gentes... (CDP, p. 165, l. 165). 
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O significado do lexema parece, portanto, ter sofrido mudança semântica de tipo 

metonímica, a partir da qual veio conceitualmente a predominar o traço de referência à 

extremidade, freqüentemente ponto mais alto das inflorescências ou germinações nos 

vegetais, de modo que, em português, veio a expressar a temporalização de um processo (fase 

final), sentido que aparentemente se perdeu e, desdobrado nas formas cimo (nome) e cima 

(nome e elemento formador de adverbiais e de locuções prepositivas), expressa a 

espacialização relativa ao plano superior. 

Do ponto de vista da gramaticalização, quanto ao continuum conceitual, parece ter 

ocorrido o mecanismo da divergência (HOPPER, 1991), pois que, ressaltado tal ou qual 

componente semântico, essas formas portuguesas selecionaram diferentes significados (‘parte 

final’ ou ‘parte mais alta’). A observar também que, no sentido de ‘fase final’, sentido mais 

abstrato, o lexema interrompeu seu curso, enquanto que, no sentido mais concreto, 

efetivamente espacial, manteve-se e veio a constituir elemento bastante produtivo na 

formação de adverbiais espaciais portugueses, sobrepondo-se a possíveis continuadores de 

adverbiais latinos como supra, ou ao continuador português do latim sursum, suso, este 

bastante documentado no português arcaico. No continuum semântico, o traço “parte mais 

alta”, portanto, manteve-se, enquanto, no continuum estritamente lingüístico, o morfema 

lexical caminhou de nome a componente de adverbial, portanto, de mais lexical para mais 

gramatical. 

 
3.1.2.1.1  acima 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático de 

formação: PREP + SN [N]. 

Nos DSG99, o adverbial ocorre duas vezes com sentido espacial e cinco vezes com o 

sentido de ‘por fim, finalmente’ (aa cima). Quando espacial, concorre com as formas suso e 

de suso, essas, segundo a autora, mais restritas, contextualmente, ao que tudo indica, 

relacionando-se a espaço abstrato (texto). 

Na LRR, ocorre a forma aacima (três ocorrências), no sentido de ‘fase final do 

processo’, portanto não-espacial. 

Na CDP, ocorre aacima (uma só vez) também com o sentido aspectual de fase final do 

processo. 

                                                           
99  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 249-250). 
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No nosso corpus do século XVI, o adverbial acima (~acyma ~açima) ocorre dezenove 

vezes. Todas as ocorrências são de sentido espacial, quatro expressando espaço em sentido 

estrito (físico) e quinze, em sentido abstrato (texto). Em quinze ocorrências, o sentido é 

estático, de localização, enquanto em quatro é dinâmico, expressando deslocamento 

direcional. Quanto à foricidade, apresenta onze ocorrências de sentido intrafórico; quatro, 

anafórico e quatro, não fórico. Observe-se que, em cinco casos, a forma exerce função 

semântica de restrição de nomes, o que configura uso fronteiriço entre adverbial e adjetival 

(ressalte-se que a forma não é afetada pela concordância). Vejam-se os exemplos: 

 

(181) ...os quáes se derivam dos três açima. (GJB, p. 303. ls. 18-19). 
 
(182) Désta régra açima em que disse os nomes terem dous números... (GJB, p. 309, 

ls. 16-17). 
 

3.1.2.1.2 de cima 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP + SN [N]. 

Mattos e Silva (1989, p. 249) registra uma ocorrência da forma nos DSG, em que 

concorre com a forma de suso (oito ocorrências), esta restrita ao uso em sentido de espaço 

abstrato (texto). 

Na LRR, há uma ocorrência da forma de cima em sentido não fórico, estático, espacial 

(espaço físico). De suso ocorre uma vez, também, como nos DSG, com sentido relativo a 

espaço abstrato (texto). Não ocorre na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, de cima (~de çima) ocorre doze vezes, cinco 

relacionadas a espaço estrito e sete, a espaço extensivo, das quais seis referentes a texto ou 

representação gráfica, e uma, ao que chamaríamos ‘a divindade’. Veja-se a ocorrência: 

 
(183)  Mas parece que assy estáua ordenádo de cima, que nam somente me coubesse 

per sórte da vida, os trabálhos de feitorizar os cõmercios de Africa e Asia: mas 
ajnda escreuer os feitos que vóssos vassallos na milicia e conquista dellas 
fizerã. (DA I, p. 4, ls. 2-6). 

 

Oito ocorrências são de sentido estático, de localização, e quatro são de sentido 

dinâmico (ponto de partida do movimento). Quatro são anafóricas, uma intrafórica e sete são 
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não-fóricas. As quatro ocorrências anafóricas apresentam uso fronteiriço entre adverbial e 

adjetival, pois são restritivas em relação a nomes ou pronomes que acompanham. Vejam-se os 

exemplos: 

 
(184)  Esta letra .e. pequeno tẽ figura darco de besta cõ a polgueira de çima de todo 

em si dobrada... (GFO, p. 16, ls. 11-12). 
 
(185)  Ésta maneira de nomes aumentativos é contráira à de çima. (GJB, p. 304, l. 22). 
 
(186)  ...e nele está o instrumento com que obramos algũa cousa, per o exemplo de 

çima. (GJB, p. 313, ls. 3-4). 
 
(187)  Tem duas figuras: a primeira de çima e esta seguinte: ç. (GJB, p. 380, l. 12). 
 

3.1.2.1.3 em cima 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante da junção da preposição em ao nome 

português cima. 

Nos DSG100, ocorre duas vezes. 

Na LRR, apresenta duas ocorrências, uma com valor espacial, estático, não-fórico, e a 

outra com o sentido de além de. 

Não ocorre na CDP. 

No corpus do século XVI que analisamos, a forma em cima (~encima ~em çima 

~ençima ~ẽ cjma) ocorre oito vezes, todas de sentido espacial, sendo três relativas a espaço 

estrito e cinco, a espaço extensivo (texto ou representação gráfica). Sete são de sentido 

estático e uma, de sentido dinâmico (deslocamento direcional). Sete são não fóricas e uma, 

intrafórica, como se vê do exemplo: 

 

(188) Posto que emcima digua que ey d’aver por quartel... (CCDJ, c. 50, ls. 23-24). 
 

3.1.2.1.4  para çima 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pela junção da preposição para 

ao nome português cima. 

                                                           
100  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 249-251. 
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Segundo Mattos e Silva (1989, p. 249), a forma ocorre uma vez nos DSG. Não ocorre 

na LRR nem na CDP. 

Nosso corpus do século XVI registra oito ocorrências da forma (para çima ~pera cima 

~peracjma ~pera cjma). Seis apresentam conteúdo espacial em sentido estrito e duas, em 

sentido extensivo (representação gráfica). Todas são de sentido dinâmico, expressando a 

direção do deslocamento. Em três ocorrências, descreve-se um estado resultante de um 

deslocamento direcional, por isso foram consideradas dinâmicas (como o exemplo 189). 

Todas as ocorrências são não-fóricas. 

 

(189) ...e meteoa no beiço asy rreuolta pera cjma... (CPVC, fl. 10v, ls. 22-23). 
 

3.1.2.1.5 per cima 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP + SN [N]. 

Não ocorre nos DSG101, na LRR nem na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, per cima (~percjma) ocorre cinco vezes. 

Todas as ocorrências são de conteúdo espacial em sentido estrito (físico), três de sentido 

estático, descritivo, indicando extensão no plano superior (como o exemplo 190); duas de 

sentido dinâmico, expressando a região através da qual se dá o deslocamento – região via, 

segundo Svorou, 1993 (como o exemplo 191). Todas as ocorrências são não-fóricas. 

 

(190)  ...e a terra per cima toda chaã e mujto chea... (CPVC, fl. 13v, l. 7). 
 
(191)  ...cõ que os nóssos passárã per baixo dos pelouros q@ yam asouiãdo per cima. 

(DA II, p. 36, ls. 7-8). 
 

3.1.2.2    ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL DE BASE LEXICAL MEIO 

 

Meio é nome português, provindo de mĕdĭŭm, –ĭī, nome latino, ‘meio, centro; espaço; 

intervalo (de tempo)’ (SARAIVA, s.d., s.v. mĕdĭŭm). No nosso corpus, além de uma 

ocorrência expressando verticalidade, há oito ocorrências expressando horizontalidade (cf. 

                                                           
101  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 249. 
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item 3.1.3.9.1). Embora haja registro de valor temporal, no latim, não ocorre assim no corpus 

analisado. Contudo é muito provável esse sentido, já que perfeitamente reconhecível na 

atualidade, em frases como: 

 

(192) Farei isto no meio da tarde. 
 

Havia em latim um adverbial cognato a mĕdĭŭm (mediē – cf. SARAIVA, s.d., s.v. 

mediĕ), contudo com o sentido de ‘parcialmente’, ou seja, um quantificador ou intensificador, 

não um espacial, como se vê do exemplo: 

 

(193)  Ortus mediē humilis. (SARAIVA, s.d., s.v. mediē). 
 

Esse adverbial não continuou em português, embora tenhamos um seu cognato, meio, 

em exemplos como: 

 

(194)  Ela está meio triste. 
 
(195)  Sua casa fica meio longe. 
 

O adverbial português no meio continuou a locução latina in medio, adaptada à 

estrutura portuguesa, o que se constata pela presença de artigo. Essa locução latina ocorria em 

exemplos de valor espacial, como: 

 

(196)  ... in medio aedium. (T. Liv: 1, 5, 7, 9; in FARIA, 1962, s.v. medĭum). 
 

3.1.2.2.1  no meyo 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição em a SN 

[DET+N]. Apresentou maior incidência para expressão da horizontalidade. (cf. item 

3.1.3.9.1). 

Expressando verticalidade não ocorre nos DSG102, na LRR ou na CDP. 

                                                           
102  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 250. 
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Para o século XVI, registramos nove ocorrências, oito de espacialização horizontal e 

uma, vertical, estática (descritiva), não-fórica, plano intermédio, em GFO, em trecho que 

refere o corpo humano (produção vocal de som): 

 

(197)  A figura do .E. grãde pareçe hũa boca bẽ aberta com sua língua no meyo e tão 
pouco não tẽ outra diferẽça da força de .e. peq@no. (GFO, p. 16, ls. 13-15). 

 

3.1.2.3    ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL DE BASE LEXICAL BAIXO 

 

Baixo é predominantemente um adjetivo português, provindo do adjetivo latino tardio 

ba#ssŭs, –ă –ŭm, ‘gordo’, (SARAIVA, s.d., s.v. ba#ssŭs), ‘gordo e pouco alto’ (COROMINAS; 

PASCUAL, 1980-1991, s.v. bajo). Além de apresentar o significado ‘gordo’, Saraiva o 

caracteriza como “de mau cunho”, qualificação que, segundo explica (s.d., III), se aplica quer 

a arcaísmos, quer a neologismos. A partir do que se depreende de Nascentes (1932, s.v. 

baixo), a bāssŭs foram atribuídos também os sentidos de ‘curto’ e ‘humilde’. A generalização 

semântica do adjetivo, portanto, é ainda do período latino. Não há clareza, na bibliografia 

consultada, sobre a datação da ocorrência da forma, no português, quer como adjetivo, quer 

como advérbio, quer como nome. No nosso corpus, a forma isolada não ocorre como 

advérbio, mas ocorre como nome e como adjetivo (exemplos 198 e 199), razão pela qual 

optamos por considerar, na composição de adverbiais, a forma baixo como nome, 

paralelamente à forma cima. 

 

(198)  O qual temor çegáua a todos, pera nã entenderem q# afastandose do cábo o 
espaço das seis legoas que occupaua o baixo, podiam passar alem... (DA I, p. 
13, ls. 33-35). 

 
(199)  Estas cousas me obrigão e fazem julgar q# elle abasta não só pera meu intento q 

sou hum homẽ bayxo: e estendesse a pouco meu animo... (GFO, p. 2, ls. 16-
18). 

 

Como componente de adverbiais, precedida de preposições, parece ser do século XV, 

visto que as formas debaixo (~de baixo), ataa baixo e pera baixo já ocorrem na CPVC, 

embora não ocorram na CDP. É, portanto, característica do português moderno, sobrepondo-

se à base fondo, característica do português arcaico e que tem ocorrência no nosso corpus do 
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século XVI e mesmo, na atualidade, embora em desvantagem face a baixo. Assim, o seu 

deslizamento no continuum morfossintático, de adjetivo e nome a base de adverbiais deve ter-

se processado a partir do século XV. Observe-se que o item sofreu mecanismo de 

divergência. 

 

3.1.2.3.1 abaixo 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático 

PREP+SN [N]. 

Não ocorre nos DSG103, na LRR, nem na CDP. Nos DSG, ocorre, em sentido 

correspondente, a forma a fondo (uma ocorrência). 

No nosso corpus do século XVI, a forma abaixo (~a baixo) apresenta quatro 

ocorrências, todas de conteúdo espacial, sendo três relativas a espaço em sentido estrito 

(físico) e uma relativa a espaço abstrato (texto). Duas apresentam sentido estático de 

localização (como o exemplo 200) e duas, sentido dinâmico, indicando deslocamento 

direcional (como o exemplo 201). Todas as ocorrências são não-fóricas. 

 

(200)  ...e a mayór párte da pouoaçã lhe ficáua em ladeira a baixo... (DA II, p. 16,     
ls. 7). 

 
(201)  ...e trazia em jamguadas pelo Rio Eufrates abaixo... (CCDJ, c. 73, l. 5). 
 

3.1.2.3.2  de baixo 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante da junção da preposição de ao nome 

baixo. 

Nos DSG, não ocorre.104  

Na LRR, também não ocorre, mas sim a forma de fundo (uma vez), claramente oposta 

a de cima, como se pode ver: 

 

(202)  E, assi como da parte de fundo era mui bem chão, assi virom que era da parte 
de cima mui plano e chão... (LRR, p. 49, ls. 50-52). 

 

                                                           
103  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 251. 
104  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 251. 
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Na CDP não ocorre. 

No nosso corpus do século XVI, o adverbial de baixo (~debaixo ~de bayxo ~debáixo) 

apresenta quatro ocorrências, três expressando espaço em sentido estrito (físico), uma, em 

sentido abstrato (texto); todas são estáticas e não-fóricas. 

Vale observar que duas ocorrências são fronteiriças entre uso adverbial e adjetival: 

 

(203)  ...traziam ambos os beiços de baixo furados. (CPVC, fl. 2v., ls. 10-11). 
 
(204) ...e a lingua apertada cõ as gẽgibas de bayxo... (GFO, p. 16, ls. 19-20). 

 

3.1.2.3.3 em bayxo 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante da junção da preposição em ao nome 

baixo. 

Não ocorre nos DSG105, na LRR, nem na CDP. Nos DSG ocorre a forma en fondo 

(três ocorrências), de sentido correspondente, evidenciado pela oposição à forma en cima, 

como se vê do exemplo: 

 

(205)  E seu padre lhi deu por herdamento duas terras que se regavam per si: hũa 
estava en cima e a outra en fondo. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 251). 

 

No corpus do século XVI, há seis ocorrências do adverbial em bayxo (~em baixo 

~ẽbaixo), todas de conteúdo espacial, sendo três relativas a espaço em sentido estrito, físico, 

concreto, (como o exemplo 206) e três em sentido abstrato, representação gráfica (como o 

exemplo 207). Cinco apresentam sentido estático (localização) e uma, sentido dinâmico 

(direção do movimento). Todas apresentam sentido não-fórico. 

 

(206)  ...e começarã de a descobrir e lãçarlhe em baixo tijollos e pedras... (DA II, p. 
22, ls. 13-14). 

 
(207)  A sua figura e duas astes aleuantadas dereitas mas em baixo são atadas com 

hũa linha q# sae dhũa dellas. (GFO, p. 16, ls. 30-31). 
 

 
                                                           
105  Id. ibid. 
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3.1.2.3.4 para bayxo 

 
Adverbial de formação portuguesa, para bayxo (~perabaixo ~pera baixo ~pa baixo) 

resulta da junção da preposição para ao nome baixo. 

Nos DSG, não ocorre, mas há uma ocorrência da forma pera fondo106. Também não 

ocorre na LRR e na CDP. 

Para o século XVI, detectamos cinco ocorrências, todas de sentido espacial, sendo 

duas relativas a espaço físico e três a espaço abstrato (duas correlacionadas a representação 

gráfica e uma a escala social (exemplo 208). Todas são de sentido dinâmico, expressando a 

direção do deslocamento. Em duas ocorrências (GFO) descreve-se um estado resultante de 

deslocamento direcional, sendo, por isso consideradas dinâmicas (como o exemplo 209). São 

todas de sentido não-fórico. 

 

(208)  ...e que em Espanha, de Rey pera baixo, nõ deu pay a filha... (CCDJ, c. 86, ls. 
278-279). 

 
(209)  E a sua figura são duas costas d’triãgolo cõ o cãto pa bayxo. (GFO, p. 18, ls. 

29-30). 
 

3.1.2.3.5 ataa baixo 

 
De formação portuguesa, o adverbial ataa baixo resulta do processo morfossintático 

PREP + SN [N]. 

Não ocorre nos DSG107, na LRR, nem na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, ocorre, uma só vez, na CPVC, com sentido 

espacial (espaço físico), dinâmico (alvo) e não-fórico. 

 

(210) ...e amdaua tjmto de timtura vermelha pelos peitos e espadoas e pelos quadrijs 
coxas e pernas ataa baixo. (CPVC, fl. 5v, l. 16-18). 

 

Interessante observar que, na atualidade, usamos este adverbial sob a forma até 

embaixo (como também até em cima), o que aponta para o fato de que, hoje, os adverbiais que 

                                                           
106  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 251. 
107  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 249. 
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expressam localização na verticalidade são, preferencialmente, embaixo (e não, baixo) e em 

cima. 

 
3.1.2.3.6 per baixo 

 
Adverbial de formação portuguesa, per baixo é formado pelo processo morfossintático 

PREP + SN [N]. 

Não ocorre nos DSG108, na LRR nem na CDP. 

No corpus do século XVI, há duas ocorrências, ambas de conteúdo espacial (espaço 

estrito) não-fórico, uma dinâmica (exemplo 211) expressando região via, segundo Svorou, 

(1993) e uma estática, visto que descreve característica relativa a extensão no plano inferior 

(exemplo 212): 

 

(211)  Finalmẽte estes e outros per cima e Tristam da Cunha e Afonso Dalboquérque 
per baixo com os outros capitães... (DA II, p. 22, ls. 22-23). 

 
(212)  ...em hũa róça que fez pera descobrir a térra do aruoredo e rama q# tinha per 

baixo... (DA I, p. 19, ls. 8-9). 
 

3.1.2.4    ESPACIALIZAÇÃO VERTICAL DE BASE LEXICAL FUNDO 

 

Fundo é nome português provindo de fūndŭs, i # nome latino, ‘fundo, base’. Foi o 

núcleo lexical que predominou até o século XV para a expressão adverbial do plano inferior. 

A forma adverbial latina clássica infra não continuou, pelo menos como base de adverbiais, 

no vernáculo português, enquanto a forma do latim tardio jūsŭm (no latim clássico, deorsu) 

continuou no português juso, forma, contudo, não encontrada por Mattos e Silva (1989, p. 

251) nos DSG, do século XIV. Até o século XVI, a gramaticalização do termo fundo se deu 

no nível morfossintático, evidenciando deslizamento no continuum estritamente lingüístico, 

mais que no continuum conceitual propriamente dito (semântico), visto que, de nome, 

elemento lingüístico mais lexical, signo lingüístico denominativo de elemento do mundo, 

passa, ao atuar precedido de preposições (a, de, ataa, pera), a componente de adverbial, 

elemento lingüístico mais gramatical, que expressa circunstância espacial afeta a elemento do 

mundo, sem que seu conteúdo significativo propriamente dito tenha sido recortado e/ou 

                                                           
108  Id. ibid., p. 251. 
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generalizado. Posteriormente, o lexema veio também a gramaticalizar-se no continuum 

conceitual, posto que, na atualidade, reconhecemos esse adverbial também no sentido de base 

mental, psicológica, em frases como: 

 

(213)  No fundo, ele te quer bem. 
 

Na verdade, também ocorre aqui o mecanismo de divergência (HOPPER, 1991), visto 

que a forma, a par de se ter gramaticalizado, continua como nome e como adjetivo. 

Como morfema lexical base de adverbial espacial perdeu, a partir do século XVI, pelo 

menos em freqüência, para a base baixo (cf. item 3.1.2.3). 

 

3.1.2.4.1 no fundo 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático 

PREP+SN [DET+N]. A base lexical fundo foi predominante para expressar o plano inferior, 

provavelmente até o século XV (cf. item 3.1.2.4), quando passou a concorrer com as formas 

de base lexical baixo. 

Nos DSG, ocorre três vezes109, como destacamos no item 3.1.2.3.3, acima. Não ocorre 

na LRR nem na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, ocorre duas vezes, contra seis de em bayxo (~em 

baixo ~e )baixo). Ambas são de conteúdo espacial (espaço estrito), dinâmico (direção do 

movimento, acompanhando o verbo meter) e não-fórico: 

 

(214) ...e meteo a náo no fundo com os mouros que a nauegáuam todos coseitos em 
hu)a véla por nam auer memória delles. (DA II, p. 25, ls. 38-39). 

 

3.1.2.4.2 defumdo acjma 

 
Adverbial de formação portuguesa, defumdo acjma é constituído pela junção da 

preposição de a SN [N] e outro adverbial. 

Não ocorre nos DSG110, na LRR, nem na CDP. 

                                                           
109  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 251. 
110  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 249-251. 
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No corpus analisado para o século XVI, há apenas uma ocorrência na CPVC, de 

sentido espacial (físico), estático (de localização descritiva) e não-fórico. 

 

(215)  ...e huũa daquelas moças era toda timta defumdo acjma daquela timtura... 
(CPVC, fl. 4v, ls. 15-16). 

 

3.1.2.5     CONCLUSÃO 

 

Apresentamos a seguir um quadro-resumo de ocorrências das formas adverbiais 

relativas à espacialização vertical e seus usos, acompanhado de algumas reflexões: 

 

ADVERBIAIS – Número de Ocorrências  
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 TOTAL 19 12 8 8 5 1 4 4 6 5 1 2 2 1 78 

ESTRITO 4 5 3 6 5 1 3 3 3 2 1 2 2 1 41 

EXTENSIVO 15 7 5 2 – – 1 1 3 3 – – – – 37 
                 

PLANO SUPERIOR 19 12 8 8 5 – – – – – – – – – 52 

PLANO INTERMÉDIO – – – – – 1 – – – – – – – – 1 

PLANO INFERIOR – – – – – – 4 4 6 5 1 2 2 – 24 

V
E

R
T

IC
A

L
 

EIXO VERTICAL – – – – – – – – – – – – – 1 1 
                 
ESTÁTICO 15 8 7 – 3 1 2 4 5 – – 1 – 1 47 

DINÂMICO 4 4 1 8 2 – 2 – 1 5 1 1 2 – 31 
                 
EXOFÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – 

ANAFÓRICO 4 4 – – – – – – – – – – – – 8 

INTRAFÓRICO 11 1 1 – – – – – – – – – – – 13 

E
SP

A
Ç

O
 

NÃO-FÓRICO 4 7 7 8 5 1 4 4 6 5 1 2 2 1 57 
                
ESPAÇO HORIZONTAL – – – – – 8 – – – – – – – – 8 

TEMPO – – – – – – – – – – – – – – – 

OUTROS – – – – – – – – – – – – – – – 

NÃO INFERÍVEL – – – – – – – – – – – – – – – 
                  
Nº de Ocorrências no Corpus 19 12 8 8 5 9 4 4 6 5 1 2 2 1  
Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-
inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 

Quadro 10 – Número de ocorrências de adverbiais espaciais de expressão da verticalidade por subcategorias 
semânticas e foricidade, no corpus do século XVI 
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3.1.2.5.1  Como alertado na Introdução desta seção, não procedemos, para este Grupo II, à 

distinção entre formas simples e locucionais, por entendermos muito difícil e talvez pouco 

produtivo o estabelecimento de critérios para a subdivisão. Todas essas formas incluem 

preposições iniciais, cujo estatuto morfossintático (forma independente, clítico ou morfema 

preso) é pouco claro. Optamos, assim, por tratá-las, todas, como formas adverbiais. 

3.1.2.5.2  As preposições que se incluem na formação desses adverbiais são: a (três 

formas), até (uma forma), em (quatro formas), de (três formas), para (duas formas), per (duas 

formas), ou seja, todas as que contribuem para a formação dos outros adverbiais espaciais e 

temporais que analisamos. O valor semântico dessas preposições nessas formas adverbiais 

configura-se a partir das seguintes características: 

 

3.1.2.5.2.1 Quanto à dinamicidade ou estaticidade: 

 
Nº DE OCORRÊNCIAS 

PREPOSIÇÃO 
ESTÁTICO DINÂMICO 

a 18  6  

ataa 0  1  

de 12  4  

em 13  4  

para 0  13  

per 4  3  

TOTAL 47  31  

Quadro 11 – Número de ocorrências de adverbiais locucionais de espacialização vertical constituídos 
com as preposições a, até, de, em, para, por, quanto aos traços dinâmico x estático, no corpus do século 
XVI 
 

Assim, no nosso corpus, as únicas preposições de sentido exclusivamente dinâmico são ataa e 

para. As demais integram também formas de sentido estático quantitativamente 

predominantes. Observe-se, por exemplo, que a preposição de, a que se atribui comumente a 

expressão da origem ou ponto de partida, expressa localização em doze casos. As quatro 

ocorrências de sentido dinâmico são da forma de cima, expressando, como esperado, o ponto 

de partida do movimento. Em muitas ocorrências de sentido estático, de cima e de baixo 

parecem funcionar em variação, respectivamente, com as formas em cima, acima e em baixo, 

abaixo. 
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Curiosa também é a constatação da ocorrência de valor estático para a preposição per, 

(quatro ocorrências) normalmente associada ao valor dinâmico de deslocamento via 

(SVOROU, 1993). O sentido estático dessa preposição manifesta-se na expressão de lugar 

tomado como menos pontual, mais extensivo, incluindo o espaço circunstante, reconhecível 

também na atualidade, como se vê dos exemplos: 

 
(216)  ...e a terra per cima toda chaã e mujto chea... (CPVC, fl. 13v, l. 7). 
 
(217)  ...em hũa róça que fez pera descobrir a térra do aruoredo e rama q@ tinha per 

baixo... (DA I, p. 19, ls. 8-9). 
 
(218)  Por baixo a pirâmide é plana, por cima é ponteaguda. 
 

3.1.2.5.2.2  Quanto à foricidade: 

 

Nº DE OCORRÊNCIAS 

ENDOFÓRICO PREPOSIÇÃO 
NÃO-FÓRICO 

Intrafórico Anafórico 
EXOFÓRICO 

a 9 11 4 0 

ataa 1 0 0 0 

de 12 1 4 0 

em 16 1 0 0 

para 13 0 0 0 

per 7 0 0 0 

TOTAL 58 13 8 0 

Quadro 12 – Número de ocorrências de adverbiais locucionais de espacialização vertical constituídos 
pelas preposições a, até, de, em, para, por, quanto à foricidade, no corpus  do século XVI 
 

Há grande possibilidade de uso não-fórico (cinqüenta e oito casos), evidenciando o 

pouco peso semântico desse traço para esses adverbiais. Segue-se o uso intrafórico (treze 

casos), desempenhado quase com exclusividade pela forma acima (onze casos), e o uso 

anafórico (oito casos). Não houve utilização desses adverbiais em sentido exofórico. 

3.1.2.5.3 Todas as setenta e oito ocorrências apresentam conteúdo espacial, quer em 

sentido estrito, concreto, físico, quer em sentido abstrato: 
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Nº DE OCORRÊNCIAS 

EXTENSIVO PREPOSIÇÃO 
ESTRITO 

Texto Representação Gráfica Outros 

a 9 16 0 0 

ataa 1 0 0 0 

de 9 6 1 1 

em 9 1 7 0 

para 8 0 4 1 

per 7 0 0 0 

TOTAL 43 23 12 2 

Quadro 13 – Número de ocorrências de adverbiais locucionais de espacialização vertical constituídos pelas preposições 
a, até, de, em, para, por, quanto aos traços espaço estrito x espaço extensivo, no corpus do século XVI 

 

Há predominância da referência a espaço em sentido estrito, concreto, físico (quarenta 

e três ocorrências). O espaço abstrato está representado, predominantemente, pela figura do 

texto (vinte e três ocorrências) e dos sinais gráficos (doze ocorrências). As outras duas 

ocorrências referem o espaço místico e a estruturação social. Incluídas na categoria espaço 

concreto, estão seis ocorrências que referem o corpo humano. 

3.1.2.5.4 Semanticamente, não há grande riqueza gradual na expressão adverbial da 

verticalidade, que se resume em três planos, refletidos lexicalmente nos vocábulos cima, meio 

e baixo, com pequena participação de fundo. Há predominância da referência ao plano 

superior (cinqüenta e duas ocorrências), contra vinte e quatro relativas ao plano inferior. 

Observe-se que as treze ocorrências intrafóricas (cf. item 3.1.2.5.2) são relativas ao plano 

superior, o que revela também a predominância do já referido textualmente (que se confunde 

com o decorrido, portanto passado). 

3.1.2.5.5 Embora se possa invocar, para considerar a gramaticalização desses adverbiais, 

o parâmetro da paradigmatização (LEHMANN, 1982, p. 137-138), visto que há certa 

coerência formal interna ao sub-sistema, não há correspondente coerência do ponto de vista 

semântico, pois as preposições iniciais não mantêm sua integridade significativa, o que 

produz certo esvaziamento e a conseqüente composição de séries de variantes. 

3.1.2.5.6 Quanto aos processos morfossintáticos de formação, poderíamos dizer, 

considerando um nível de estruturação sintática mais abstrato, que todas essas formas têm a 

estrutura PREP+SN (em uma delas, duplicada). Em um nível mais superficial, subdividimos 

essa estrutura em: PREP+N (onze formas), PREP+[DET+N] (uma forma) e PREP+N+ADV 

(uma forma). 
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3.1.3  GRUPO III ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

 INTRODUÇÃO 

 

No corpus analisado foram encontrados trinta e sete adverbiais que expressam a 

horizontalidade (cento e oitenta e sete ocorrências), tomando como foco as áreas: interior, 

exterior, distante, próxima, extensiva, precedente, intermédia, seqüente, frente, costas, 

indeterminada e o eixo horizontal referidas ao trajector em relação ao landmark na 

terminologia de Langacker, 1986, (apud SVOROU, 1993, p. 9). Os adverbiais expressam 

localização (estáticos) ou deslocamento (dinâmicos), e nesses se distinguem a consideração 

dos seguintes pontos: fonte, via, direção geral ou delimitada (alvo), fonte-alvo. 

A decisão de considerá-los como expressão de horizontalidade não foi apriorística, 

mas baseou-se na interpretação do contexto, vez que, em alguns casos, o adverbial, se 

considerado isoladamente, tanto poderia expressar horizontalidade quanto verticalidade. 

Assim, pares opositivos como longe x perto ou fora x dentro tanto podem expressar 

espacialização no eixo horizontal quanto no eixo vertical. No nosso corpus, o único adverbial 

que se mostrou comum à expressão de ambos os eixos foi no meyo (cf. item 3.1.3.9.1). 

Esclarecemos, também, que, em três casos de contextos que não permitem inferências 

(afóra, algures e nelhures) decidimos incluí-los na horizontalidade por ser este o pólo 

preferencial, na língua portuguesa, quanto à distinção vertical x horizontal. 

Pela mera quantidade, já se pode aquilatar a maior presença da horizontalidade (trinta e 

sete adverbiais), face à verticalidade (quatorze adverbiais), talvez correspondendo ao fato de a 

referência à circunstância espacial horizontal ser mais necessária para o falante que a 

referência à circunstância espacial vertical, o que, de pronto, provoca a questão: tomarão as 

línguas a referência horizontal em mais consideração, devido a características do corpo 

humano, tais como: olhos naturalmente focados na horizontal, corpo em perpendicular ao 

chão, com deslocamento predominante na horizontal? Observamos também que as noções de 

verticalidade, talvez por serem menos tomadas em consideração, estão freqüentemente 

embutidas em lexemas de outras classes de palavras como subir x descer, levantar x baixar, 

enquanto as noções de horizontalidade, tomadas em consideração com mais detalhes, não se 

resolvem tão facilmente no léxico. Assim, andar, ir, passear, por exemplo, tanto podem ser 

entendidos como deslocamento para a frente ou para trás, necessitando de adverbiais para 
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precisar-lhes o sentido. Talvez apenas as áreas distante e próxima de base exofórica 

beneficiem-se suficientemente do léxico: levar x trazer; ir x vir; aqui, aí x aí x lá. 

No estabelecimento dessas áreas enfocadas para a horizontalidade, a partir do nosso 

corpus, deparamo-nos com curiosa constatação: as noções de anterior e posterior, 

denominações que facilmente nos acorrem, são freqüentemente ambíguas. Vejamos: 

denominamos mais informalmente como espaço anterior aquele que precede determinado 

landmark, aquele que, mais freqüentemente, no nosso campo visual, está à esquerda, já que 

normalmente deslocamos nossa visão da esquerda para a direita. No entanto, anterior é 

também o que está espacialmente à frente do/no corpo do observador. Analogamente, 

posterior pode localizar o trajector tanto à direita do landmark quanto às costas do/no corpo 

do observador. Observem-se, a respeito, os exemplos: 

 

(219)  O adjetivo em português vem posteriormente ao nome. 
está depois do nome. 
se segue ao nome. 

 
(220)  Os policiais estacionaram na frente (parte anterior) do edifício, enquanto os 

ladrões se esconderam atrás (parte posterior). 
 
(221)  Na fila, os idosos estavam à frente, os jovens no meio e as crianças atrás. 
 

Ora, para quem lê uma frase (em português, bem entendido) o adjetivo está 

espacialmente à direita do substantivo; para quem vê a fila, as crianças estão à direita ou à 

esquerda a depender da direcionalidade da fila; se alguém está na frente do outro em uma fila, 

diz-se que está antes, enquanto o edifício, por ser elemento que possui “frente intrínseca” 

(HEINE, 1989, apud SVOROU, 1993, p. 20), induz à interpretação frente para a 

denominação anterior e costas para a denominação posterior. Numa seqüência, normalmente 

considerada da esquerda para a direita, diz-se que o trajector está atrás do landmark. 

Observe-se, ainda, que, como as noções de antes (anterior) e depois (posterior), muito 

freqüentemente expressam temporalidade (cf. itens 3.2.2.1.1 e 3.2.2.1.7), a ambigüidade se 

acentua, porque, enquanto no espaço, quando o trajector é o último (posterior), é 

normalmente o mais distanciado do landmark, no tempo, o último (posterior) é normalmente 

o mais aproximado do landmark. 

Por essas razões, para evitar ambigüidades, e considerando a direção mais 

convencional da visão no sentido esquerda → direita, preferimos denominar essas várias 
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noções como a seguir: precedente (área à esquerda do landmark); seqüente (área à direita do 

landmark); frente (área que faceia o landmark); costas (área às costas do landmark), 

abandonando as denominações anterior e posterior. Observe-se que, quando se trata de texto, 

a área precedente pode corresponder a acima, antes, atrás e a área seqüente pode 

corresponder a abaixo, depois, diante, a diante, ao diante. 

Trataremos os adverbiais referentes à horizontalidade em seqüência ordenada a partir 

de suas quinze bases lexicais, a saber: dentro, fora, longe, além, perto, longo, ante, atrás, 

meyo e seis outras, agrupadas em item separado. 

 

3.1.3.1    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL DENTRO 

 

3.1.3.1.1 dentro 

 
Este adverbial é proveniente da junção da preposição latina de ao adverbial latino 

i #ntro#, ‘para dentro’, por sua vez resultante de contração da expressão intero loco (SARAIVA, 

s.d., s.v. īntrō). Em latim clássico, o sentido correspondente, de lugar onde, é preenchido pela 

forma intŭs, vez que īntrō expressava dinamicidade, lugar para onde. Segundo Corominas e 

Pascual (1980-1991, s.v. dentro), a locução de īntro já ocorria no latim vulgar. 

Mattos e Silva (1989, p. 252) registra duas ocorrências nos DSG, com sentido 

espacial, uma estática e uma dinâmica. 

Na LRR, há quatro ocorrências, de sentido espacial, não-fórico, duas estáticas e duas 

dinâmicas (em co-ocorrência com o verbo entrar). 

Na CDP, há cinco ocorrências, de sentido espacial, não-fórico, três estáticas e duas 

dinâmicas (em co-ocorrência com os verbos entrar e lançar). 

No nosso corpus do século XVI, a forma dentro (~demtro ~dẽtro) ocorre doze vezes, 

todas espaciais em sentido estrito, não-fóricas, seis estáticas (como o exemplo 222) e seis 

dinâmicas, indicando via (duas) e direção (quatro, como o exemplo 223) em coocorrência 

com os verbos meter, sondar, entrar, lançar: 

 

(222) a qual amcorajem dentro he tam grande e... (CPVC, fl. 3v, ls. 4-5). 
 
(223) …mas depois de elle ser passádo pera cima entrára dentro hũ capitam do 

Samorij... (DA II, p. 27, ls. 1-2). 
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Curioso observar que a forma clássica latina de sentido correspondente, intŭs, não foi 

o étimo da forma portuguesa. A forma base do étimo português é īntrō, adverbial de sentido 

dinâmico que posteriormente veio a combinar-se (tudo indica que ainda em latim) com a 

preposição de. O caminho morfo-semântico então parece ter sido: forma de sentido dinâmico, 

lugar para onde, īntro se estaticiza, a ponto de poder combinar-se com a preposição de, 

normalmente indicativa de ponto de partida, lugar de onde, portanto, de sentido oposto. 

Depois, a locução de intro, vem, na passagem para o português, a estaticizar-se, sem prejuízo 

de vir a combinar-se, recursivamente, com a preposição portuguesa de, ou outras (cf. itens a 

seguir). Assim, visto em diacronia, o adverbial parece caminhar no sentido dinâmico (intro#) 

→ estático (īntrō) → recuperação do dinâmico, por combinação com preposição (de īntrō) 

→ estático (dentro) → recuperação do dinâmico, por combinação com preposições (de 

dentro, para dentro, por dentro, adentro). 

A observar-se também que a utilização do adverbial para expressar espaço em sentido 

estrito, concreto, inclui a referência ao corpo humano (três ocorrências, como o exemplo 224). 

 

(224)  ...a boca redonda dentro e os beiços encolhidos em redõdo. (GFO, p. 16, ls. 22-
23). 

 

3.1.3.1.2 de dentro 

 
De formação portuguesa, este adverbial formou-se pela junção da preposição de ao 

adverbial dentro. 

Mattos e Silva (1989, p. 252-253) registra duas ocorrências de de dentro nos DSG, de 

sentido espacial, estático, no contexto aa de dentro, que sugere uso da forma em função 

semântica descritiva, fronteiriça a adjetival, visto que restringe elemento nominal ou 

pronominal elíptico. 

Na LRR registra-se uma ocorrência, também de sentido espacial, estático (lugar 

circunstante, equivalente ao atual por dentro): 

 

(225)  E bem te fazemos certo que em todo o mundo nom possas achar homem que 
per seu siso te podesse dizer em que modo esta casa é lavrada de dentro. (LRR, 
p. 38, ls. 25-27). 

 

Na CDP não ocorre. 
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No nosso corpus do século XVI há apenas uma ocorrência, na CPVC, de conteúdo 

semântico espacial, em sentido estrito, estático e não-fórico. O sentido é semelhante àquele 

com que ocorre na LRR, descrevendo espaço interior: 

 

(226)  ...e todas em huũa soo casa sem nhuũ rrepartimento tijnham de dentro mujtos 
esteos... (CPVC, fl. 9, ls. 13-14). 

 

Curioso observar que todas as ocorrências registradas expressam sentido estático, não 

muito previsível, na atualidade, para o adverbial de dentro, freqüentemente de conteúdo 

semântico dinâmico (lugar de onde), embora, quando em função adjetival, possa ser também 

atualmente interpretado como de sentido estático, descritivo, como se vê dos exemplos: 

 

(227)  O movimento deve ser executado de dentro para fora (dinâmico) 
 
(228)  A casa é escura na parte de dentro (estático). 
 

3.1.3.1.3  pera dentro 

 
De formação portuguesa, este adverbial constituiu-se pela junção da preposição pera 

(~para) ao adverbial dentro, recuperando o português, analiticamente, o sentido original de 

direção da forma latina īntrō ‘para dentro’, étimo parcial de dentro (<de īntrō). 

Nos DSG, segundo Mattos e Silva (1989, p. 250), não ocorre a forma.  

Na LRR e na CDP também não ocorre. 

No nosso corpus do século XVI, há apenas uma ocorrência, em DA II, no sentido espacial 

concreto, dinâmico (direção – em coocorrência com o verbo meter), não-fórico. 

 

(229)  ...vendo q@ hũa náo q@ estáua surta na boca do rio picou amarra e se meteo pera 
dentro com temor delles... (DA II, p. 27, ls. 25-26). 

 

Observe-se que em latim clássico além da forma īntrō, o conteúdo semântico ‘para 

dentro’ expressava-se pela forma introrsu*s ou introrsum que, a julgar pelos exemplos citados 

em Saraiva (s.d., s.v. introrsu*s e īntrō), reproduzidos abaixo, expressavam também conteúdo 

mais abstratizado que īntrō. Veja-se: 
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(230)  Introrsus turpis (Em Horácio. ‘Que tem um interior imundo’). 
 
(231)  Ista introrsum misera sunt (Sêneca. ‘Estas coisas são em realidade 

miseráveis’). 
 
(232)  Sequere me īntrō (Plauto. ‘Entra comigo’). 
 

A forma introrsum não continuou em português. A forma īntrō, como vimos, é a base 

do adverbial português dentro, que passou a expressar também conteúdo semântico de 

estaticidade e, por isso, veio a combinar-se com preposições para a expressão da 

dinamicidade. 

 

3.1.3.1.4 per dẽtro 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante do processo morfossintático de 

formação PREP + ADV. 

Não há registro do adverbial para os DSG111; tampouco foi encontrado na LRR ou na 

CDP. 

No nosso corpus do século XVI, ocorre uma vez, em DA I, com sentido espacial 

concreto, dinâmico (lugar circunstante), não-fórico. 

 

(233)  ...q# entrasse elle ver a térra per dẽtro. (DA I, p. 17, l. 37). 
 

3.1.3.2    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL FORA 

 

3.1.3.2.1 fora 

 
O adverbial português fora provém do latim fŏrās que, segundo Faria (1958, p. 252), 

era forma de antigo acusativo feminino plural significando ‘do lado de fora’ e, segundo 

Saraiva (s.d., s.v. fŏrās) significava ‘para fora’. Consensualmente era advérbio que, em latim 

tardio, substituiu os clássicos extra e fŏrĭs. Segundo Nunes (1951, p. 341), Houaiss (2001, s.v. 

fora) e Cunha (1998, s.v. fora), houve foras, forma do português arcaico. Há alguma 

                                                           
111  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 250. 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
212

discussão em torno de ser o –s final etimológico ou ter sido acrescido à forma, já portuguesa, 

fora, em analogia à terminação de outros adverbiais (como depois). 

Mattos e Silva (1989, p. 250) não registra a presença do adverbial nos DSG. Na LRR há três 

ocorrências (fora), com sentido espacial, dinâmico (verbos sair, deitar, poer), não-fórico. Na 

CDP, registramos sete ocorrências (fora), todas espaciais, uma de sentido estático (com verbo 

estar) e seis de sentido dinâmico (com verbos deitar, ir, lançar, sair), não-fórico. 

A análise do corpus do século XVI detectou dezoito ocorrências (fora ~fóra), todas 

não-fóricas, espaciais, treze em sentido estrito e cinco em sentido abstrato: uma, 

correspondendo a ‘sem intenção, desavisado’ (exemplo 234); uma, a ‘fora do costume, do 

previsível’ (exemplo 235); três, a ‘afastado psicologicamente’ (como o exemplo 236). Quinze 

são dinâmicas (direção – verbos lançar, botar, sair) e três são estáticas (verbo estar). 

 

(234)  E por ysso bem fora estava de importunar vossa alteza... (CCDJ, c. 86, l. 120). 
 
(235) E a todas éstas cousas, nem deçeplina nem uso lançou fóra. (DVV, p. 431, ls. 

2-3). 
 
(236)  ...me lancey d’isso fora (CCDJ, c. 84, ls. 11-12). 
 

Barreto cita duas conjunções portuguesas que têm por base o adverbial fora, a saber, 

fora que (~foras que ~fora...que) e fora se (~foras se), documentadas, no seu corpus, apenas 

para o século XIII, com o sentido de exclusão: “A mudança de sentido do item fora, de ‘no 

exterior de’ para ‘com exclusão de’ é facilmente explicável por um processo metafórico, uma 

vez que o que está ‘no exterior de algo’ já não pertence a esse algo, estando, portanto 

‘excluído dele, ‘fora dele’” (1999, p. 377-378). 

O trajeto diacrônico do adverbial pode ser assim resumido: em latim clássico, havia a 

forma fŏrīs, ‘fora, por fora; da parte de fora’, cognata do nome forēs, ĭŭm, ‘porta, entrada’. 

Em latim tardio, a forma fŏras, ‘do lado de fora; para fora’, passou a ser mais usada. Em 

Saraiva, (s.d., s.v. fŏrās) há exemplos de Cícero e Virgílio, além da expressão I fŏrās, ‘vai-te 

embora’, registrada em Plauto, que, segundo o autor, era a “fórmula do divórcio”. No 

português arcaico, segundo vários autores, foi registrada a forma foras, mas, tanto nos textos 

que consultamos, como nos DSG, a forma registrada é fora. 
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Para este adverbial, registra-se fenômeno encontrado em outros, a saber, a 

estaticização, em português, de um adverbial originalmente dinâmico, para cuja recuperação 

da dinamicidade o português recorreu à associação com preposições. 

 

3.1.3.2.2 afóra 

 
Há controvérsia quanto ao étimo deste adverbial. Cunha (1998, s.v. afora) propõe o 

étimo affŏras (não encontrado em Saraiva, s.d.). Os demais admitem a formação portuguesa: 

preposição a + adverbial fora.  

Mattos e Silva (1989, p. 250) registra uma ocorrência da forma a fora, como 

“circunstancial locativo”. Na LRR e na CDP, não ocorre. 

No nosso corpus do século XVI, há apenas uma ocorrência, em GJB, na lista de 

advérbios “de apártar”, portanto, de conteúdo semântico inferível apenas quanto ao traço de 

horizontalidade e de área exterior. 

 

(237)  De apartár: àpárte, afóra. (GJB, p. 347, l. 2). 
 

3.1.3.2.3 de fora 

 
De formação portuguesa, este adverbial compõe-se pelo processo morfossintático 

PREP + ADV. 

Mattos e Silva (1989, p. 250) registra duas ocorrências na construção aa de fora, que 

sugere uso da forma em função fronteiriça a adjetival, já que caracteriza elemento nominal ou 

pronominal elíptico. 

 

(238)  Ora conhosco, padre, que aquesto santo homen Contancio foi grande d’aa de 
fora pelos miragres que feze, mais foi maior aa de dentro per homildade que 
houve. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 253). 

 

Na LRR ocorre três vezes, com sentido espacial, não-fórico, dinâmico, referindo o 

ponto de partida do golpe de vista, como no exemplo: 

 

(239) E a casa, que de fora parecia redonda, acharom ũu paaço em quadra… (LRR, 
p. 49, ls. 32-33). 
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Na CDP não ocorre. 

No nosso corpus do século XVI há nove ocorrências, todas espaciais, sete em sentido 

estrito e duas em sentido abstrato, correspondente a ‘em anexo’, referente a parte de texto 

(como no exemplo 240). Três são de sentido estático e seis de sentido dinâmico (fonte, ponto 

de partida), em coocorrência com verbos trazer, vir, andar (como o exemplo 241). Todas são 

não-fóricas: 

 

(240) E allguũs apõtamentos que parece que nelle deram contra vos, emvio cõ esta de 
fora por huũs iteẽs. (CDJIII, c. 22, ls. 294-295). 

 
(241) ...q# q#r dizer burel do qual porq# de fora trouxerão os malgalantes o costume... 

(GFO, p. 42, ls. 5-6). 
 

Em diacronia, percebe-se que a forma latina fŏrās, tendo-se tornado estática em 

português, recupera a dinamicidade através do contributo da preposição de e da associação 

com verbos dinâmicos. 

 

3.1.3.2.4 para fora 

 
De formação portuguesa, o adverbial para fora recupera analiticamente a 

dinamicidade do étimo fŏrās, ‘para fora’. 

Não há registro para os DSG112, para a LRR ou para a CDP. 

No corpus que analisamos, para fora (~pera fora) ocorre duas vezes, em GFO, com 

conteúdo semântico espacial em sentido estrito, físico, referidas ao corpo humano. Ambas são 

não-fóricas e dinâmicas (direção) em coocorrência com os verbos lançar e tirar. Veja-se um 

exemplo: 

 
(242)  Pronũçiasse a letra .b. antros beyços ap#tados lançãdo para fora o bafo com 

impeto: e quase com baba. (GFO, p. 17, ls. 1-2). 
 

3.1.3.2.5 per fora 

 
O adverbial per fora, formado, em português, pela junção da preposição per ao 

adverbial fora, não tem registro para os DSG, em Mattos e Silva (1989), na LRR ou na CDP. 
                                                           
112  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 250. 
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Para o século XVI registramos apenas uma ocorrência em CPVC, com conteúdo 

semântico espacial, físico, referindo o corpo humano, estático (descritivo) e não-fórico. 

 

(243)  ...huũa pedra verde rroim que çarava per fora aquele buraco... (CPVC, fl. 7, ls. 
28-29). 

 

3.1.3.3    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL LONGE 

 

3.1.3.3.1 longe 

 
Este adverbial português provém de lōngē, ‘longe, ao longe, de longe; ao longo; em 

comprimento; longamente; há muito tempo’, adverbial latino cognato do adjetivo lŏngus, –ă, 

–ŭm. Segundo Faria (1958, p. 252), a terminação ē de alguns adverbiais latinos é “antiga 

desinência de [caso] instrumental, ou, segundo alguns autores, propriamente de ablativo 

singular”. Kindlé (1945, p. 46) apresenta esclarecimento de interesse: “Nota-se, porém, 

tendência para o –e no ablativo singular, principalmente quando [os adjetivos] qualificam 

pessoas e sempre quando são usados substantivamente”. 

Mattos e Silva (1989, p. 250) registra, para os DSG, duas ocorrências do adverbial, 

além da locução a longe (uma ocorrência), como circunstanciais locativos. 

Na LRR não ocorre. 

Na CDP registra-se uma ocorrência (longe), de conteúdo espacial em sentido estrito, 

dinâmico (com verbo ir) e não-fórico. 

No nosso corpus do século XVI, o adverbial apresenta quatro ocorrências, todas de 

conteúdo semântico espacial, três em sentido estrito (como o exemplo 244) e uma em sentido 

abstrato – construção de argumentação (como o exemplo 245). Uma é estática, três são 

dinâmicas (fonte, uma e direção, duas), com verbos entrar, jncuruar e buscar; duas são 

exofóricas e duas não-fóricas: 

 

(244)  ...auerá que foy óbra de generóso e esforçádo animo, entrar per ella tã lónge... 
(DA I, p. 24, ls. 23-24). 

 
(245)  E outro me amoestou não fosse buscar mais longe os fauores de meus 

prinçípios... (GFO, p. 2, ls. 11-12). 
 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
216

O latim clássico possuía o adverbial prōcŭl, ‘longe, ao longe, de longe’, usado em 

sentido espacial, temporal e mais abstrato (‘estar longe da razão, dos negócios’). 

Curiosamente, nos dicionários, há também referências a contextos em que o adverbial adquire 

o sentido exatamente contrário, ou seja, ‘perto’. Teria essa ambigüidade produzido a 

preferência pela forma lōngē? De qualquer modo, a forma prōcŭl não tem continuadores em 

português, enquanto a forma lōngē, não só continua amplamente utilizada, como é uma 

daquelas que permanecem estáveis, sem alterações fônicas e semânticas de monta. 

 

3.1.3.3.2 de longe 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição de ao 

adverbial português longe, provindo de lōngē, adverbial latino (cf. item anterior). 

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 250) são duas as ocorrências, deste adverbial, nos 

DSG, com sentido espacial. Não ocorre na LRR nem na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, registramos apenas uma ocorrência em DA I, 

com conteúdo semântico espacial em sentido concreto, estático e não-fórico: 

 

(246)  ...por a semelhança que móstra a quem a vê de lónge... (DA I, p. 25, ls. 10-11). 
 

Em latim clássico havia o adverbial emĭnus ‘de longe’, de sentido espacial, que não 

continuou como adverbial em português. Com base no adverbial longe, provindo do latim 

lōngē, formou-se a locução de longe, pelo muito produtivo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. 

 

3.1.3.4    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL ALÉM 

 

3.1.3.4.1 alem 

 
Adverbial português de etimologia controversa. Para Cunha (1998, s.v. alem), vem do 

latim (ad) ĭllĭnc, ‘dali, de lá’. Para Machado (1965, s.v. além) provém do latim ecce hīnc ‘eis 

ali’. Para Nascentes (1932, s.v. além), Nunes (1951, p. 341) e Coutinho (1976, p. 265), 

provém de ad ĭllīc (illia) īndĕ, étimo que justifica a forma arcaica aalende (~alende). 
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Admitimos que a forma aalende (~alende) preceda, em termos imediatos, a forma aalem 

(~alem), sendo aalende formada pelo processo morfossintático PREP+ADV. 

Mattos e Silva (1989, p. 232-255) não registra a ocorrência do adverbial nos DSG. 

Na LRR, há apenas uma ocorrência (aalém), de conteúdo espacial em sentido estrito, 

estático, não-fórico. 

Na CDP não ocorre. 

No nosso corpus do século XVI, registramos duas ocorrências (aalem ~alem), ambas 

de conteúdo semântico espacial em sentido estrito, dinâmico (verbo pasar) e não-fóricas. 

Veja-se um exemplo: 

 

(247)  O qual temor çegáua a todos, pera nã entenderem q# afastandose do cábo o 
espaço das seis legoas que ocupaua o baixo, podiam passar alem... (DA I, p. 
13, ls. 34-35). 

 

O adverbial além é atualmente pouco freqüente, restrito dialetalmente. A locução 

prepositiva além de é mais freqüente, porém exprime noção abstrata, de sentido inclusivo, 

geralmente em discursos de natureza argumentativa. 

 

3.1.3.4.2 d’allem 

 
De formação portuguesa, este adverbial constitui-se pela junção da preposição de ao 

adverbial allem (~aalem ~alem). 

Não há registro de qualquer das formas em Mattos e Silva (1989). 

Na LRR, há duas ocorrências (d’aalém), de conteúdo semântico espacial, em sentido 

estrito, estático, não-fórico, em função semântica de restrição, fronteiriça entre adverbial e 

adjetival. 

Não ocorre na CDP. 

Para o século XVI, registramos apenas uma ocorrência, em CCDJ, de conteúdo 

semântico espacial, em sentido estrito, estático, não-fórico e, como na LRR, em função 

semântica de restrição, fronteiriça entre adverbial e adjetival. 

 

(248)  ...pollo gosto que tinha da hida d’allem... (CCDJ, c. 86, ls. 270-271). 
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3.1.3.5    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL PERTO 

 

3.1.3.5.1 perto 

 
Adverbial português de étimo controverso. Além da dificuldade que os estudiosos têm 

encontrado em estabelecê-lo, acrescenta-se a correlação ou não com o adjetivo preto, nome de 

cor, principalmente devido à variante preto, característica do português arcaico. 

Para o adverbial, há, pelo menos, quatro hipóteses: a) seria proveniente de *prettus 

(CUNHA, 1998; MACHADO, 1965, s.v. perto), possível variante de pressus, ‘apertado, 

calcado, particípio do verbo latino, prĕmĕre, ‘premer, apertar, calcar’ e que, segundo Saraiva 

(s.d., s.v. prēssus, –ă, –ŭm), foi usado por Ovídio no sentido de ‘seguido, perseguido de 

perto’; b) seria proveniente de *perctu, forma contracta de perrectu, particípio do verbo 

perregĕre (~pergĕre) ‘acordar, despertar’, que, no latim tardio, foi usado como sinônimo de 

ire e ambulare (CORNU, segundo NASCENTES, 1932, s.v. perto); c) seria, segundo Meyer-

Lübke, citado por Nascentes (1932) e Coutinho (1976, p. 312), proveniente de forma deverbal 

do particípio do verbo português apertar (~appectorare, ‘conchegar de encontro ao peito’); d) 

seria proveniente de *pretto, variante de prāesto, adverbial latino, ‘presente, em presença de’ 

(NUNES, 1951, p. 342). Estamos admitindo essa última hipótese. 

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 250), a forma perto ocorre uma vez nos DSG (há 

também sete ocorrências de perto de). 

Não ocorre na LRR. 

Também não ocorre isolada na CDP, apenas na locução a preto, de mesmo sentido, 

com valor semântico espacial, estático e não-fórico. 

No nosso corpus do século XVI, ocorrem as variantes perto (três vezes) e preto (uma 

vez), totalizando quatro ocorrências, uma de valor temporal, três de valor espacial, sendo duas 

referentes a espaço concreto (como o exemplo 249) e uma a espaço abstrato – estrutura 

lingüística (exemplo 250). Todas as três são estáticas, uma, exofórica e duas não-fóricas: 

 

(249) ...porque soube daquelles captiuos q# na outra jlha que hy estáua perto a que 
chamáuã Tider podia fazer outra tal presa...(DA I, p. 33, ls. 32-34). 

 
(250) ...e a rezão q# da por si e esta: q# de som. mais perto vẽ a formaçã do seu plural o 

qual diz .somos. com tudo sendo... (GFO, p. 71, ls. 27-29). 
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Em latim clássico havia a forma prope para preencher esse significado. No vernáculo 

português essa forma não parece ter continuado, embora o português erudito registre o 

adjetivo propínquo (<lat. propinqŭus, –ă, –ŭm), ‘próximo’ opondo-o a longínquo, esse de uso 

mais difundido. 

Em português, o primeiro registro da forma preto, é, segundo Machado (1965, s.v. 

perto), de cerca de 1267. Machado também aventa o século XVI como época inicial do uso da 

variante perto, contudo Mattos e Silva a registrou nos DSG. 

Do ponto de vista do continuum lingüístico da gramaticalização, temos uma hipótese 

que implica realmente em gramaticalização na passagem do latim ao português (V>ADV) e 

outra que testemunha a manutenção do estatuto morfossintático do adverbial latino 

(ADV>ADV). Do ponto de vista do continuum conceitual, contudo, temos, em ambas as 

hipóteses, quer se admita qualquer dos étimos verbais, quer se admita o étimo adverbial, que a 

fixação do significado desse adverbial em português concretiza uma metonímia. 

 

3.1.3.5.2 de perto 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático 

PREP+ADV. 

Não ocorre nos DSG113, nem na LRR. 

Na CDP ocorre uma vez (de preto), com sentido espacial concreto, estático e não-

fórico. 

Para o século XVI, detectamos uma só ocorrência, na CPVC, de sentido espacial 

concreto, estático e exofórico. Na verdade, constitui locução pouco característica, visto que a 

coalescência é enfraquecida pela interposição de um intensificador, embora, a coalescência de 

um elemento em processo de gramaticalização só possa ser considerada prejudicada se o 

elemento que se interpõe é sintaticamente obrigatório, o que não ocorre, no caso: 

 

(251)  neeste dia os uimos de mais perto e mais aanosa vontade... (CPVC, fl. 8v, ls. 
17-19). 

 

                                                           
113  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 250. 
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Achamos conveniente registrar que a locução de perto, na atualidade, é também 

empregada em sentido mais abstrato, não-espacial, expressando modo detalhado, cuidadoso, 

de se executarem ações, sobretudo em torno das noções de ver, observar, examinar: 

 

(252)  Ainda não tive tempo de examinar a documentação mais de perto. 
 

3.1.3.6    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL LONGO 

 

3.1.3.6.1 ao longo 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

junção da preposição a a um SN [DET+(N) + ADJ]. O adjetivo longo provém do adjetivo 

latino lōngŭs, –ă –ŭm, ‘longo, comprido, extenso em comprimento ou em altura’. 

Não há registro do adverbial para os DSG114. Também não o encontramos na LRR, 

nem na CDP. 

Para o século XVI, registramos apenas uma ocorrência, (ao longo), na CPVC, de 

significado pouco claro, podendo corresponder ao atual ‘ao largo’ ou ‘em paralelo’. 

 

(253)  ...e fomos asy todos contra a trra perapasarmos ao longo per ondeles estauam 
hjndo... (CPVC, fl. 5v, ls. 2-4). 

 

De qualquer modo, o sentido é espacial concreto, referindo área extensiva, dinâmico 

(em co-ocorrência com o verbo pasar) e não-fórico. 

 

3.1.3.6.2 de longo 

 
Adverbial de formação portuguesa, bastante próxima à do item anterior, ou seja, 

PREP+SN [(N) + ADJ]. 

Não há registro do adverbial para os DSG115. Não foi encontrado também na LRR ou 

na CDP. 

                                                           
114  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-255. 
115  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-255. 
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No nosso corpus do século XVI, encontramos três ocorrências (delongo ~delomgo ~de 

lomgo), todas na CPVC, em sentido espacial, concreto, referindo área extensiva, dinâmico 

(via), com verbos seguir e ir e não-fórico. 

 

(254)  Easy segujmos nosso caminho per este mar delomgo ataa terça feira... (CPVC, 
fl. 1, ls. 29-30). 

 
(255)  fomos de lomgo e mandou ocapitam aos nauios pequenos que... (CPVC, fl. 2, 

ls. 21-22). 
 
(256)  ... e fomos pela praya delongo himdo os batees asy acaram de tera... (CPVC, fl. 

7v, ls. 23-24). 
 

O sentido preciso dessa locução tem provocado divergências. Assumimos aqui o 

significado ‘em linha reta’, proposto por Cortesão (1967, p. 86-88), cujo argumento, 

comentando o exemplo 254, reproduzimos em parte: “De longo – não ligado a ‘mar’e sim a 

‘segujmos’. É locução adverbial: ‘navegar a direito numa grande extensão’ [...] Acresce à 

idéia de movimento a de continuidade direta e progressiva [...] sem voltas.” 

Observe-se que o significado que Cortesão propõe é coerente com o do étimo adjetival 

latino, ‘longo, comprido, extenso em comprimento ou em altura’; ou da locução latina in 

longum ou in longo, ‘em comprimento, em longura (sic)’ (SARAIVA, s.d., s.v. lōngŭs, –ă, –

ŭm). 

 

3.1.3.7    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL ANTE 

 

3.1.3.7.1 antes 

 
Este adverbial é proveniente da forma clássica de preposição e adverbial latino āntĕ, 

de sentido espacial, ‘diante, em frente de, perante’ e temporal, ‘antes, anteriormente’. Em 

português, o adverbial apresenta as formas ante e antes, esta, segundo todos os autores, com  

–s final analógico a outras formas adverbiais, principalmente o seu antônimo (pelo menos, 

para alguns usos), depois. 

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 254), nos DSG, não há registro da forma como 

adverbial, apenas em locução prepositiva. 
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A LRR apresenta quatro ocorrências (ante ~ant’) fronteiriças entre preposição e 

adverbial, de sentido temporal. 

A CDP apresenta nove ocorrências (ante), sete de sentido temporal, uma de sentido 

correspondente ao atual ‘preferencialmente’e uma de sentido espacial (frente), estático e não-

fórico e uma na correlação ante...que. 

No corpus do século XVI que analisamos, ocorre dez vezes (antes ~ãtes ~ante), cinco 

com sentido temporal, quatro com sentido espacial, abstrato – representação gráfica ou 

estrutura lingüística (como os exemplos 257 e 258) e uma, em trecho de natureza 

metalingüística, não inferível quanto ao conteúdo semântico. As quatro ocorrências espaciais 

são estáticas, não-fóricas e referem a área precedente ao landmark: 

 

(257)  Duas letras de hũa mesma natureza em hũa syllaba juntas ambas em hũa parte 
antes ou despois não são neçessarias na nossa lingua... (GFO, p. 29, ls. 4-6). 

 
(258)  ...assi porq# antes não tẽ outra vogal mayor... (GFO, p. 33, l. 23). 
 

Além dessas noções semânticas, figuram no nosso corpus várias ocorrências de 

sentido abstrato, correspondente ao atual ‘preferencialmente’, e que não levamos 

quantitativamente em consideração, como nos exemplos abaixo: 

 

(259)  Na nossa lĩgua podemos diuidir ãtes e neçessario q# diuidamos as letras vogaes 
ẽ grãdes e peq#nas como os gregos... (GFO, p. 12, ls. 17-19). 

 
(260)  Os quáes assi compriram com a obrigaçám de seus ofícios, que nam ôs 

envergonhou o fruito das lêteras a que éram dádos, ante lhe déram maiór 
louvor... (DVV, p. 436-437, ls. 23-1). 

 

Barreto (1999, p. 336-340) registra para o português as conjunções ante (~antes), 

ante...ca e ante que (~antes que), a segunda usada até o século XVII. Para a autora, a 

preposição e advérbio latinos ante expressavam tempo, mas também, predominância, tendo os 

dois sentidos continuado no português. Para ela, ambos os sentidos produziram conjunções 

portuguesas distintas: o sentido temporal permaneceu, e o sentido de predominância, que 

também permaneceu, produziu conjunções comparativas e adversativas. Ao nosso ver, 

portanto, houve atuação do mecanismo de divergência, na estapa do processo que foi do 

advérbio à conjunção. 
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Segundo Lopes e Morais, que trabalham com o português contemporâneo, “são 

surpreendentemente escassas” as ocorrências de antes com valor espacial no corpus que 

analisaram (o “Corpus de Referência do Português Contemporâneo: sub-corpus oral”): 

“apenas duas ocorrências num conjunto de 222, ou seja, em termos percentuais, 0,9%”. 

(1999-2000). Com valor temporal, “antes localiza uma situação s num intervalo de tempo t , 

intrinsecamente vago, sendo t anterior a um ponto de referência r” (1999-2000, p. 8). As 

autoras também apontam o uso das locuções prepositiva e conjuncional antes de e antes que. 

Registram ainda o sentido preferencial, observando que esse é o uso mais significativo – 5,4%  

– e chamando a atenção para o fato de que vêem esse uso como um tipo de ordenação, numa 

escala avaliativa. (1999-2000, p. 196-198). Fazem também referência a usos em que antes é 

contrafactual, para nós, uso comum ao português do Brasil: 

 

(261)  Estás-me a dizer que o João é tímido?! Antes fosse! 
 
(262)  “Ele estava a falar no cão mas eu nessa altura não tinha cão – antes tivesse!” 

(LOPES;  MORAIS, 1999-2000, p. 198). 
 

Trata-se de uma construção que exprime a contrafactualidade (note-se que podemos 

acrescentar às frases mas não é).  

Visto o adverbial em diacronia, pode-se aventar, ainda que temerariamente, a hipótese 

da ocorrência de processo de gramaticalização através de dupla atuação do mecanismo da 

divergência. Numa primeira etapa, a preposição latina, precipuamente espacial, continua 

como preposição espacial no português, e o advérbio latino, capaz de expressar sentido 

espacial, temporal e de predominância, continua nos três adverbiais portugueses de conteúdos 

semânticos idênticos (espaço, tempo e predominância/preferência). Numa segunda etapa, 

ocorre nova divergência, quando o adverbial espacial não parece ter produzido qualquer 

conjunção, enquanto o adverbial temporal produz a conjunção temporal e o adverbial com 

sentido de predominância/preferência produz a conjunção comparativa e a adversativa, como 

entende Barreto (1999). 

O sentido de preferência ocorre na atualidade em frases bastante comuns, como por 

exemplo: 

 
(263)  Antes ele do que eu. 
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Observe-se que, na atualidade, o adverbial antes, quando de conteúdo espacial, é mais 

utilizado para referir a área precedente,diferentemente da preposição ante que refere área 

frente, que pode ser considerada como antes ou depois, dependendo da direcionalidade. 

Provavelmente, por essas razões (cf. Introdução deste Grupo) para referir a área espacial 

frente (oposta a costas), o adverbial preferido é em frente. 

 

3.1.3.7.2 diante 

 
Adverbial proveniente da junção de de, preposição latina, + ĭnāntĕ, preposição e 

adverbial latinos, ‘diante, perante, em frente (de)’. Luis de Lacerda (NASCENTES, 1932, s.v. 

diante) admite forma anterior *deiante. Embora a maioria dos autores refira a forma latina 

apenas como preposição, Saraiva (s.d., s.v. ĭnāntĕ) afirma o uso adverbial da forma em 

Propertius, poeta elegíaco latino. 

Nos DSG, do século XIV, Mattos e Silva (1989, p. 254 e 256) registra três exemplos 

da forma deante, com conteúdo semântico espacial em sentido estrito, não-fórico, sendo um 

dinâmico e dois estáticos: 

 

(264)  San Beento seendo comendo a hora de véspera já tardi, hũũ monge que lhi 
tiinha a canndea deante, disse... (MATTOS E SILVA, 1989, p. 256). 

 

Na LRR a forma não ocorre. 

Na CDP, a forma deante apresenta quatro ocorrências, uma de conteúdo semântico 

temporal, três espaciais, em sentido estrito, dinâmicas (com verbos vir e ir) e não-fóricas. 

No corpus do século XVI que analisamos, há dezesseis ocorrências do adverbial 

(diante ~diãte ~diamte), todas de conteúdo semântico espacial, doze em sentido estrito e 

quatro em sentido abstrato (duas ocorrências referentes a representação gráfica e duas em 

sentido mais abstrato), nas lexias levar adiante [a vontade de Deus] e pôr adiante, 

correspondendo a ‘demonstrar, fazer ver’. 

As áreas consideradas são a seqüente (três ocorrências) e a frente (treze ocorrências), 

distinção que explicitamos a seguir, através, respectivamente, dos exemplos 265 e 266 

(seqüente) e 267 e 268 (frente): 
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(265)  E quando a ele queremos acreçentar outros números té chegar a dezanóve 
poemos todos diante a este modo: xi, xij... (GJB, p. 372, ls. 17-19). 

 
(266)  ...porque, quando nam lévam diante, por fim, a vontáde de Deos... (DVV, p. 

447, l. 11). 
 
(267)  Mandou que se désse o váso a Eurípedes, poéta que estáva diante, e disse 

contra o despejádo... (DVV, p. 458, ls. 18-9). 
 
(268)  ...e segujmos dirtos aaterra e os naujos pequenos diãte... (CPVC, fl. 1v, ls. 12-

13). 
 

Quatro dessas ocorrências são estáticas e doze, dinâmicas (direção, oito e via, quatro), 

com verbos passar, trazer, seguir, ir, levar, mandar, entrar. Todas são não-fóricas. 

Visto em diacronia, o adverbial provém da locução latina de inante (PREP+ADV), 

provindo o adverbial ĭnante, por sua vez, do processo de formação PREP+PREP (in+ante). 

Sabemos que, em português, o processo que formou diante (PREP+ADV) aplicou-se 

recursivamente, para formar outros adverbiais (cf. itens a seguir). 

 

3.1.3.7.3 adiante 

 
Este adverbial é de formação portuguesa, pelo processo morfossintático PREP+ADV. 

Mattos e Silva (1989, p. 254) testemunha onze ocorrências nos DSG sob a forma a 

deante, com sentido temporal. 

Na LRR encontramos duas ocorrências (adiante), uma referindo elemento que se 

desloca fisicamente para a frente e uma relacionada a manutenção de ação. Ambas, portanto, 

dinâmicas (com verbos ir e levar). Ambas são não-fóricas. 

Na CDP registramos onze ocorrências (adiante ~adeante), duas de conteúdo temporal, 

nove espaciais, sendo uma em sentido estrito e oito de referência a texto. Dessas, oito são 

intrafóricas. Oito ocorrem em sentido estático e uma em sentido dinâmico (com verbo ir). 

Ocorre também a forma pera adeante com sentido temporal. 

O nosso corpus do século XVI apresenta vinte e duas ocorrências do adverbial adiante 

(~a diante ~a diãte ~adiãte). Duas têm sentido temporal e vinte são espaciais, sendo quatro 

em sentido estrito (como o exemplo 269) e dezesseis em sentido abstrato – texto e 

representação gráfica (como o exemplo 270). As áreas consideradas são a seqüente (dezenove 

casos, como o exemplo 270) e frente (um caso, exemplo 269). Dezessete ocorrências têm 
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sentido estático e três, sentido dinâmico (direção), com verbos passar, prosseguir e levar. 

Doze são intrafóricas e oito, não-fóricas: 

 

(269)  Recolhido Tristam da Cunha ás náos foy daly ter a cidade chamáda Lamo que e 
mais adiante quinze légoas... (DA II, p. 15, ls. 56-7). 

 
(270)  ...desta jda de Tristam da Cunha ficou auido por quam caualeiro se elle sempre 

mostrou como se vera adiãte. (DA II, p. 22, ls. 20-22). 
 

Em latim havia a forma po#rro#, ‘adiante’ (SARAIVA, s.d., s.v. pōrro) que não 

continuou como adverbial em português. 

 

3.1.3.7.4 ao diante 

 
Adverbial de formação portuguesa pelo processo morfossintático PREP+SN 

[DET+(N)+ADV]. 

Ao que consta em Mattos e Silva (1989, p. 254), o adverbial não ocorre nos DSG. 

Não ocorre também na LRR. 

Na CDP encontram-se duas ocorrências (ao deante), uma de conteúdo temporal e uma, 

espacial, em sentido abstrato (texto), estática, intrafórica. 

No nosso corpus do século XVI registramos sete ocorrências, sendo quatro temporais 

e três espaciais, considerando a área seqüente, em sentido abstrato (texto), estáticas e 

intrafóricas, como no exemplo 271: 

 

(271)  E onde ham de servir e quantos açidentes tem, particularmente trataremos ao 
diante, no títolo da Ortografia. (GJB, p. 296, ls. 16-17). 

 

3.1.3.7.5 em diante 

 
Adverbial de formação portuguesa pelo processo morfossintático PREP+ADV. 

Mattos e Silva (1989, p. 254) registra, para os DSG, cinco ocorrências (en deante) de 

sentido temporal, sendo duas incluídas nas locuções des aqui en deante e des ali en deante. 

Não ocorre na LRR nem na CDP. 
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Há duas ocorrências no nosso corpus do século XVI, ambas em DA II (em diãte ~em 

diante), uma de sentido temporal e a outra, espacial (espaço físico), considerando a área 

frente, dinâmica (direção), com verbo ir e não-fórica: 

 

(272)  ...e depois que as recebeo jndo pela cósta em diante em busca de dõ Lourenço... 
(DA II, p. 25, ls. 32-33). 

 

3.1.3.7.6 por diante 

 
Este adverbial, de formação portuguesa, é resultante da junção da preposição por ao 

adverbial diante. 

Não ocorre nos DSG.116 

Na LRR registra-se uma ocorrência, com sentido espacial concreto, dinâmico (em co-

ocorrência com o verbo ir) e não-fórico. 

Não ocorre na CDP. 

O corpus do século XVI que analisamos registra apenas uma ocorrência (por diante), 

de conteúdo espacial em sentido abstrato (texto), referindo a área seqüente, dinâmico 

(direção), com verbo ir e intrafórico: 

 

(273)  Poys ja começamos a falar das letras em que as nossas syllabas podem acabar 
vamos por diante coellas. (GFO, p. 27, ls. 18-19). 

 

3.1.3.7.7 àvante 

 
Este adverbial provém, segundo a maioria dos autores de ăbāntĕ, adverbial do latim 

tardio, ‘do lado da frente, defronte, em frente, diante’. Para Corominas e Pascual (1980-1991, 

s.v. avante), a origem é o catalão e occitano avant, empréstimo ao galego-português, através 

da linguagem náutica. A sua forma, composta das preposições ab e ante, é claramente não 

clássica, como se depreende da glosa do gramático Plácido, citado por Nascentes (1932, s.v. 

avante), que a encontrou em Brachet: “ANTE ME FUGIT, dicimus, non AB-ANTE ME FUGIT; nam 

praepositio praepositione adjungitur imprudenter”. Segundo Machado (1965, s.v. avante), há 

registro, para o galego-português, da forma avan, no século XIII. 

                                                           
116  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 254. 
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Não há registro do adverbial para os DSG117, nem para a LRR ou CDP. 

No corpus que analisamos para o século XVI, há dezenove ocorrências deste adverbial 

(àvante ~auante ~auãte), duas não-inferíveis (contexto metalingüístico), e dezessete de 

conteúdo semântico espacial, quinze em sentido estrito e duas em sentido abstrato 

(progressão). Achamos interessante registrar, sobretudo devido à proposta etimológica de 

Corominas e Pascual, que as quinze ocorrências em sentido espacial concreto inserem-se em 

contextos que narram viagens marítimas. A área espacial considerada é a frente. Treze 

ocorrências são dinâmicas – verbos ir, passar e chegar (como o exemplo 274) e quatro são 

estáticas (como o exemplo 275). Todas são não-fóricas: 

 

(274)  ...porque entrelles nam auia quẽ o tendesse peêa tomárem informaçam da terra 
e jrem mais auante. (DA I, p. 26, ls. 27-28). 

 
(275)  O qual lhe deu cõta q# sendo tato auãte como os jlheos de sancta Maria... (DA 

II, p. 26, ls. 31-32). 
 

Pelo que se pode depreender da orientação gramatical latina citada por Nascentes, a 

forma reforçada abante já era preferida a ante para a expressão do espaço à frente, o que faz 

pensar em um provável esvaziamento ou deslizamento semântico de ante, talvez para o 

sentido temporal que veio a desenvolver-se e fixar-se em português (cf. item 3.1.3.7.1). 

Interessante também observar-se o adverbial por davãte (cf. item 3.2.1.1.9). 

 

3.1.3.8     ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL TRÁS 

 

3.1.3.8.1 atrás 

 
Segundo os autores consultados, o étimo-base deste adverbial é trans, preposição 

latina, ‘além de, para lá de’. Alguns admitem o étimo ad trans (NUNES, 1951, p. 343; 

NASCENTES, 1932, s.v. atrás). Outros admitem a formação portuguesa, pela junção da 

preposição a à preposição trás (COUTINHO, 1976, p. 265; MACHADO, 1965, s.v. atrás). 

Cunha (1998) remete ao verbete trás. 

Mattos e Silva (1989, p. 255) afirma que não encontrou nos DSG qualquer locativo 

com a base lexical atrás. Na LRR e na CDP também não ocorre este adverbial. 
                                                           
117  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 254. 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
229

No nosso corpus do século XVI, o adverbial atrás (~atras ~a tras) apresenta trinta e 

cinco ocorrências, sendo o mais freqüente do grupo da espacialização horizontal (Grupo III) 

embora duas ocorrências sejam temporais. Trinta e três expressam espaço, cinco em sentido 

estrito, vinte e oito em sentido abstrato (texto e representação gráfica). As áreas espaciais 

consideradas são a precedente (trinta e uma ocorrências, como o exemplo 276) e costas (duas 

ocorrências, ambas referidas a espaço em sentido estrito, como o exemplo 277). Trinta e uma 

são estáticas, duas, dinâmicas (verbos tornar e retirar). Vinte e uma são intrafóricas, três 

anafóricas e nove, não-fóricas: 

 

(276)  ...e lho spreveres como atras fiqua já dito. (CDJIII, c. 13, l. 169-170). 
 
(277) ...com que se tornáram aos nauios que ficauam atras cinco légoas. (DA I, p. 34, l. 2). 
 

Em GFO há trecho curioso, pela difícil leitura que oferece a preposição tras e o 

advérbio antes, na mesma frase. Estarão esses elementos gramaticais em oposição semântica? 

Se assim for, a preposição tras refere a área seqüente, o que é estranho. Veja-se o trecho: 

 

(278)  O numero das sillabas quintiliano o não quer determinar: mas nos podemos 
saber onde ellas podem chegar desta feição: tomando cada vogal por si ella 
pode fazer syllaba e com letra semiuogal tras si e com muda antes e mais com 
muda mesturada co) letra liquida assi .a. as: ba bas; bras: e .es. te tes tres. e com 
ditongo como .o. ou. do dou: dos ... (GFO, p. 34, ls. 7-12). 

 

Seja como for, no nosso corpus, o adverbial atras só aparece em referência às áreas 

precedente e costas. 

Em latim clássico, havia a forma retro, ‘atrás’, que não continuou, como adverbial, no 

vernáculo português. Nosso adverbial foi formado pelo processo morfossintático de junção de 

duas preposições, quer consideremos sua formação ainda em latim, quer já em português. A 

nosso ver, a formação é portuguesa, visto que paralela à formação de outros adverbiais, 

inclusive mais dois com a base tras, presentes no nosso corpus (detras e para tras). Além 

disso, reconhecemos outros na atualidade, como por trás e natrás (PONTES, 1990, p. 39), 

esse último de uso infantil ou iletrado. Dispomos, a propósito, de exemplo ouvido de uma 

criança em brincadeira de picula (~pegador), em que trás é um nome: 

 

(279)  Ele está na minha trás. 
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3.1.3.8.2 detras 

 
De formação portuguesa, o adverbial detrás é constituído pela junção da preposição de 

à preposição trás. 

Não há ocorrência deste adverbial, quer nos DSG118, na LRR ou na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, o adverbial ocorre apenas uma vez, na CPVC, 

com conteúdo semântico espacial em sentido estrito, referente a corpo humano, estático e não-

fórico. A área espacial de referência é costas: 

 

(280)  ...e ele corejeo lhe detras seu aderemço... (CPVC, fl. 10v, ls. 21-22). 
 

3.1.3.8.3 pera detrás 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

junção da preposição pera (~para) ao adverbial detrás. 

Não há registro de ocorrência deste adverbial nos DSG119. Também não o 

encontramos quer na LRR, quer na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, há apenas uma ocorrência na CPVC, com conteúdo 

semântico espacial em sentido estrito, referente a adereço do corpo humano, descrevendo 

situação de um objeto como resultante de deslocamento direcional, por isso aqui classificado 

como dinâmico. A área referida é costas e o uso é não-fórico: 

 

(281)  ...e huũ deles trazia per baixo da solapa de fonte a fonte pera detras huũa 
maneira de cabeleira de penas... (CPVC, fl. 2v, ls. 21-23). 

 

3.1.3.8.4 para trás 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

junção da preposição para à preposição trás. 

Não há registro de sua ocorrência nos DSG120. Não foi detectado tampouco na LRR e 

na CDP. 

                                                           
118  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 255. 
119  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 255. 
120  Id. ibid, p. 255. 
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No corpus analisado do século XVI, há apenas três ocorrências em GFO, todas de 

sentido espacial abstrato (representação gráfica ou estrutura lingüística), dinâmico, 

expressando deslocamento direcional, não-fórico. A área espacial considerada é precedente: 

 

(282)  Os lugares deste açento de que falamos são antre nos a vltima syllaba ou 
penultima: ou antepenultima: daqui para tras o nosso esprito nem orelhas não 
consintem auer açento... (GFO, p. 35, ls. 14-16). 

 

Em latim clássico havia a forma retrorsum (rētrōrsŭm ~rĕtrōrsŭs), ‘para trás’ 

(SARAIVA, s.d., s.v. rĕtrōrsŭs), que não continuou no vernáculo português, tendo sido 

formado, analiticamente, este adverbial de sentido correspondente. 

 

3.1.3.9    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL DE BASE LEXICAL MEYO 

 

3.1.3.9.1 no meyo 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição em com 

SN[DET+N]. O nome português meio provém de mĕdĭŭm, ĭĭ, nome latino, ‘meio, centro; 

espaço; intervalo (de tempo)’ (SARAIVA, s.d., s.v. mĕdĭŭm). 

Não há registro do adverbial para os DSG121. Também não ocorre na LRR e na CDP. 

Quanto ao corpus analisado para o século XVI, registramos, na análise do Grupo II –

Espacialização Vertical (item 3.1.2.2.1), uma ocorrência para a expressão da verticalidade. 

Expressando horizontalidade, registramos oito ocorrências, em referência a área intermédia, 

sendo uma relativa a espaço concreto (exemplo 283) e seis a representação gráfica (como o 

exemplo 284), todas estáticas (descritivas) e não-fóricas. Uma ocorrência consta em trecho de 

informação metalingüística, por isso não-inferível quanto ao conteúdo semântico funcional. 

 

(283)  ...foy dar em hũ rio a entráda do qual em hũa coróa q# se fazia no meyo, virã 
jazer tanta multidam de lóbos marinhos... (DA I, p. 25, ls. 3-5). 

 
(284)  Verdade e q@ despois de .g. quãdo logo vẽ .e. ou .i. escreuemos no meyo .u. porq# 

não façamos voz d’.i. cõsõate... (GFO, p. 20, ls. 22-24). 
 

                                                           
121  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 254. 
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Como já tratado no item 3.1.2.2.1 acima referido, havia em latim clássico a locução in 

medio, de conteúdo espacial e temporal. A locução portuguesa, portanto, continua o sentido 

expresso em latim, tendo sido refeita quanto à forma, o que se constata pela presença do 

artigo definido. 

 

3.1.3.9.2 pello meyo 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição por ao SN o 

meio. 

Não há registro de ocorrência do adverbial nos DSG122. Não foi tampouco encontrado 

na LRR ou na CDP. 

Registramos, no nosso corpus do século XVI, apenas uma ocorrência, em GFO, de 

conteúdo semântico espacial abstrato (representação gráfica), referindo área intermédia, 

estático (descritivo) e não-fórico. 

 

(285)  E a figura de w grãde pareçe duas façes cõ hũ nariz pello meyo... (GFO, p. 16, 
ls. 23-24). 

 

3.1.3.10    ESPACIALIZAÇÃO HORIZONTAL A PARTIR DE OUTRAS BASES LEXICAIS 

 

3.1.3.10.1 depois 

 
O estabelecimento do étimo do adverbial português depois tem suscitado discordância 

sobre, pelo menos, dois pontos principais: a controvérsia entre as locuções ou formas simples 

latinas que lhe teriam dado origem (de pōst; de ex pōst; poste (~pōstĕā); *pox) e a 

funcionalidade das variantes depos ~depois ~despois na estrutura do português arcaico, que 

continuou, com alguma tendência à padronização da forma depois, ainda no século XVI. A 

forma portuguesa depos, à qual mais naturalmente pode ser atribuído o étimo de pōst, 

pareceu-nos, nos exemplos encontrados na LRR e a partir de consulta aos dados computados 

por Mattos e Silva (1989, p. 254), funcionar sempre como preposição. Aliás, se observarmos 

os dados de Mattos e Silva, verificaremos que também empos e apos são sempre preposições. 

As formas que preenchem funções adverbiais são despois ou depois, justamente as que 

                                                           
122  Id. ibid., p. 254 
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causam estranheza quanto ao percurso etimológico, pela presença do i, aliás também presente, 

como lembra Nascentes (1932, s.v. ‘depois’), no esp. después, no ant. it. dipoi, no fr. depuis. 

Considerando que a forma latina po#ste *a tem registro com sentido equivalente ao port. depois 

(~despois), parece-nos mais aceitável essa hipótese de étimo (pōstĕa#> poste>poist>pois), 

como sugere, aproximativamente, Nascentes (1932). Assim, as formas portuguesas seriam 

decorrentes de aglutinação de preposições (de ou de ex) ao adverbial poste. 

O segundo ponto de controvérsia, menos contemplado que o anterior (mas cf. 

MACHADO, 1965, s.v. depois), é a razão para a coexistência das formas depois e despois: 

seriam variantes? 

Mattos e Silva (1989, p. 254) registra dezenove ocorrências adverbiais da forma 

depois nos DSG, todas de sentido temporal. Depós, assim como despois, só ocorre como 

preposição (quarenta e cinco e vinte e seis casos, respectivamente). Depois forma ainda as 

locuções prepositivas depois de (cinco casos) e depois a (um caso). 

Na LRR, como adverbial, só ocorre a forma despois (cinco vezes), todas as 

ocorrências em sentido temporal. 

Na CDP, só a forma depois ocorre como adverbial (cinqüenta ocorrências), todas em 

sentido temporal. Há também uma ocorrência de ao depois com o mesmo sentido. 

Para o século XVI, o adverbial (depois ~despois ~despoys ~d’spois) ocorre setenta e 

quatro vezes, sendo o oitavo em número de incidências no nosso corpus. Sessenta e sete 

ocorrências são de conteúdo semântico temporal, cinco são espaciais, uma expressa sentido 

inclusivo, correspondente ao atual ‘além disso’ (exemplo 286) e uma é não-inferível (exemplo 

287). 

Todas as cinco ocorrências espaciais expressam espaço abstrato (texto, representação 

gráfica e noção de ‘ordem’) área seqüente e são estáticas. Duas são intrafóricas (como o 

exemplo 288) e três não-fóricas (como o exemplo 289): 

 

(286)  ...ainda em tẽpo de Eneas troyano: e despois acha a Italia muy grosseyra e mal 
mesturada. (GFO, p. 9, ls. 8-9). 

 
(287)  ...e porem ha hi muitos q# não são tirados como. antes. despois. asinha. logo. 

çedo. tarde... (GFO, p. 61, ls. 13-15). 
 
(288)  ...agora tratemos da forma dellas e despois diremos das suas cõdições e 

estados. (GFO, p. 34, ls. 28-29). 
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(289)  ...e todas as outras asvezes se põe ãtes e as vezes d’spois... (GFO, p. 26, ls. 27-
28). 

 

Lopes e Morais (1999-2000, p. 204) afirmam que “no mesmo corpus em que se 

registavam 222 ocorrências de antes, encontram-se 3869 ocorrências de depois”123, 

confirmando, na atualidade, fato que observamos no nosso corpus.  

Chama a atenção a predominância de usos temporais deste adverbial, além do fato de 

todos os contextos espaciais expressarem espaço abstrato. Aliás, nas listagens de adverbiais 

em gramáticas do latim e nos exemplos nelas constantes ou em dicionários, as formas post e 

pōstĕā apresentam conteúdo semântico temporal. Haveria uso das formas, em latim, com 

sentido espacial, que veio a continuar em português? 

 

3.1.3.10.2 peraaquem 

 
Esta locução é de formação portuguesa, pela junção da preposição pera ao advérbio 

aquem, este de etimologia controversa, tal como o seu antônimo alem (cf. item 3.1.3.4.1). São 

admitidos os étimos: a) lat. ecuu(m) hinc, ‘daqui’ (CUNHA, 1998, s.v. aquém); b) lat. 

ecuu(m) inde, ‘de onde’ (NASCENTES, 1932, s.v. aquém); c) port. acá em ou aqui em 

(Cortesão e Cornu, segundo NASCENTES, 1932); d) forma analógica a além (JOÃO 

RIBEIRO, segundo NASCENTES, 1932). 

Houve a forma arcaica portuguesa, aquende (~aaquende), citada, por exemplo, por 

Nascentes (ibid) e Nunes (1951, p. 341). Para nós, portanto, a forma de que provém o 

adverbial aquém é a forma arcaica portuguesa aquende. 

Não há registro da forma peraaquem, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 232-

255). Também não a encontramos na LRR. Há, contudo, duas ocorrências de d’aquém. 

Não ocorre na CDP. 

O nosso corpus do século XVI registra apenas uma ocorrência, na CPVC, de sentido 

espacial concreto, referindo área próxima, dinâmico (direção), em co-ocorrência com o 

verbo tornar e não-fórica. 

 

(290)  ...e nõ qujs mais tornar do rrio peraaquem... (CPVC, fl. 8, ls. 8-9). 
 

                                                           
123  Corpus de Referência do Português Contemporâneo (sub-corpus oral). 
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3.1.3.10.3  depomta apomta 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático PREP + 

SN [N] + PREP+SN [N]. O nome português ponta provém de nome do latim tardio pūnctă, 

‘estocada, golpe de ponta’, forma participial feminina do verbo pŭngĕre, ‘picar, furar, 

penetrar’. 

Não há registro do adverbial para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 232-255). 

Também não o encontramos na LRR e na CDP. 

Para o século XVI, registramos apenas uma ocorrência, na CPVC, com sentido 

espacial concreto, referindo eixo horizontal, estático (descritivo) e não-fórico: 

 

(291)  depomta apomta he toda praya parma mujto chaã e mujto fremosa. (CPVC, fl. 
13v, ls. 8-9). 

 

Observa-se que o significado do nome-base evidencia metonímia conceitual, pois em 

português, denomina a extremidade de um objeto, enquanto em latim denominava o efeito de 

uma ação praticada com a extremidade de um objeto, ou seja, o elemento lingüístico que, em 

latim, denomina o efeito de uma ação passou, em português, a denominar o instrumento de 

produção dessa ação. 

Apesar de termos encontrado apenas uma ocorrência no corpus, identificamos 

perfeitamente essa locução, com o mesmo sentido, na atualidade. 

 

3.1.3.10.4 huũ pedaço 

 
Locução de formação portuguesa, é constituída a partir de um SN [DET+N]. O nome-

núcleo, pedaço, registrado em português desde o século X (COROMINAS; PASCUAL, 1980-

1991, s.v. pedaço), provém de pĭtāccĭum, –ĭī, nome latino tardio, ‘rótulo, emplastro, escrito 

pequeno’, que se encontra, segundo Nascentes (1932, s.v. pedaço), no Corpus Glossariorum 

Latinorum e que, por sua vez, provém de pittákion, nome grego, ‘pano sobre o qual se estende 

um emplastro, remendo’. 

Não há registro do adverbial nos DSG124, na LRR e na CDP. 

                                                           
124  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-255. 
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Para o século XVI registramos sete ocorrências, (hũ pedaço ~huũ pedaço ~hũ bom 

pedaço), cinco de sentido temporal/aspectual e duas de sentido espacial concreto, dinâmico 

(verbo andar) e não-fórico. É locução cuja coalescência está enfraquecida pela presença de 

um elemento de sentido quantificador (bóm), embora, como já expusemos (cf. item 3.1.3.5.2), 

a coalescência de elementos só possa ser essencialmente afetada se o elemento interposto é 

obrigatório do ponto de vista sintático. 

 

(292)  ...foy ocapitã com alguu)s denos huũ pedaço per este aruoredo... (CPVC, fl. 11, 
ls. 7-8). 

 

Observe-se que a denominação grega e depois latina sofreu, na passagem para o 

português, processo de generalização, através do mecanismo da metáfora, vindo o nome a 

designar não apenas segmentos de matéria concreta como intervalo de tempo (cf. item 

3.2.3.1.1). 

Na atualidade, o item lexical pedaço, como nome, continua produtivamente a 

expressar espaço e tempo e noção mais abstrata, respectivamente, em frases como os 

exemplos abaixo: 

 

(293)  Tem muitos gatos no pedaço (gíria jovem). 
 
(294)  Perdi um pedaço da tarde na fila do banco. 
 
(295)  Ele está defendendo seu pedaço (gíria jovem). 
 

Do ponto de vista do processo de gramaticalização, o item lexical-fonte produziu, 

inserido em SN, um adverbial, produtivo até a atualidade. 

 

3.1.3.10.5 algures 

 
Este adverbial tem etimologia muito controversa. Encontramos três hipóteses, a saber: 

a) formação portuguesa, por analogia a alhures (NUNES, 1951, p. 342; MACHADO, 1965, 

s.v. algures; João Ribeiro e Figueiredo, segundo NASCENTES, 1932, s.v. algures); b) do 

latim alicu¤bi, advérbio, ‘em algum lugar, em qualquer parte’, que produziu o português algur, 

documentado desde o século XIII (segundo NASCENTES, 1932, s.v. algur), e que depois 
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tornou-se algures. Esse étimo é assumido por Nascentes e Carolina de Michäelis (apud 

NASCENTES, 1932); c) do latim al’quoris, advérbio, ‘outra região’, étimo assumido por 

Pacheco e Lameira, citado por Nascentes (1932). 

A controvérsia se acentua, pelo menos para a primeira hipótese, devido a variadas 

propostas de étimo para a forma portuguesa alhures, não documentada no nosso corpus, a 

saber: a) do latim aliorsŭm ~aliorsŭs ~aliorse, advérbio, ‘para outro lugar, com outro fim, de 

outro modo’, étimo assumido por Meillet, segundo Nascentes (1932) e por Nunes, (1951, p. 

342); b) do latim aliūre, “cruzamento de alicūbe com *aliŏr, deduzido este de aliorsum” 

(COUTINHO, 1976, p. 311); c) do provençal alhors, proposta aceita por Nunes (1951, p. 342) 

e citada por Coutinho: “Já se tem pensado também nesta forma provençal e no castelhano 

alhur para explicar o vocábulo português” (1976, p. 311). 

Acrescem-se, ainda, as interpretações para o segmento final da forma. Nascentes 

(1932, s.v. algur) diz que algures vem do português arcaico algur, “com –es paragógico”. 

Coutinho (1976, p. 371) diz que “o –s paragógico explica-se por analogia aos adverbiais 

depois, mais, menos, atrás, jamais”. Nunes (1951, p. 342) que a forma latina aliorse seria 

étimo, tanto do provençal alhor (~alhors), quanto do francês ailleurs, quanto do português 

alhur. Este teria sido “interpretado como singular” e daí viria a forma alhures, plural, e, “à 

sua semelhança, algures e nenhures”. Nascentes (1932) cita outra interpretação de Nunes, em 

“Digressões Lexicológicas”, segundo a qual, em alhures havia a consciência de alius, adjetivo 

latino, ‘outro’, enquanto o segmento –ures teria sido interpretado como possuindo o sentido 

de ‘direção’. 

Evidentemente, não nos sentimos em condições de optar, seguramente, por qualquer 

dos étimos propostos. Contudo, julgamos haver fortes indícios de que a forma portuguesa 

algures provém de advérbio, quer diacronicamente, que por analogia. 

Não há registro deste adverbial nos DSG, segundo Mattos e Silva (1989, p. 232-257). 

Também não o encontramos na LRR ou na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, encontramos três ocorrências, uma na GJB e 

duas na GFO, em contextos metalingüísticos, que apenas permitem a depreensão dos traços 

semânticos espacial estrito e área indeterminada: 

 

(296)  De lugar: aqui, aí, ali, cá, lá, acolá, algures. (GJB, p. 346, l. 10). 
 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
238

(297)  ...se se achar alghũa dição junta cujas partes apartadas nenhũa dellas por si 
sinifique como. desde tambẽ. e então. e nelhures. e algures. e tamalaues. (GFO, 
p. 46, ls. 13-15). 

 
(298)  ...como nelhures q# pareçe ser composto de nenhũ e mais lugar: e algures outro 

tãto... (GFO, p. 48, ls. 7-8). 
 

3.1.3.10.6 nelhures 

 
A forma não é tratada diretamente por qualquer dos dicionários etimológicos 

consultados. Apenas Nascentes (1932, s.v. algur) faz referência à variante nenhures. Quanto 

aos gramáticos, Nunes (1951, p. 342) faz menção a nenhures, considerando-o derivado, por 

analogia, de alhures. 

Mattos e Silva (1989, p. 249) registra a forma nenlhur (uma ocorrência) para os DSG. 

Não encontramos o adverbial na LRR nem na CDP. 

Para o século XVI, encontramos duas ocorrências em GFO, em contexto 

metalingüístico, citado por nós no item anterior (exemplos 297 e 298). 

Ao que pudemos inferir tem conteúdo semântico espacial, referindo a negação de 

qualquer área. 

 

3.1.3.10.7  no princípio 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP + SN [DET + N]. 

Não há registro para os DSG (MATTOS E SILVA, 1989), para a LRR ou para a CDP. 

No nosso corpus do século XVI ocorre três vezes com valor espacial extensivo, área 

precedente, estático e anafórico. 

 

(299) ...ésta, S, que sérve sempre no prinçípio e no meo muitas vezes... (GJB, p. 386, 
ls. 4-5). 

 

3.1.3.4    CONCLUSÃO  

 

Apresentamos a seguir um quadro-resumo de ocorrências das formas adverbiais 

relativas à espacialização horizontal e seus usos, acompanhado de algumas reflexões: 
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 ADVERBIAIS – Número de ocorrências 
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 total 12 1 1 1 18 1 9 2 1 4 1 2 1 3 1 1 3 4 16 20 3 1 1 17 33 1 1 3 7 1 5 1 1 2 3 2 3 187 

ESTRITO 12 1 1 1 13 – 7 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 – 12 4 – 1 – 15 5 1 1 – 1 – – 1 1 2 3 2 – 101 
EXTENSIVO – – – – 5 – 2 – – 1 – – – 1 – – – 4 4 16 3 – 1 2 28 – – 3 6 1 5 – – – – – 3 85 
                                        

ÁREA INTERIOR 12 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 15 
ÁREA EXTERIOR – – – – 18 1 9 2 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 31 
ÁREA PRÓXIMA – – – – – – – – – – – – – 3 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 5 
ÁREA DISTANTE – – – – – – – – – 4 1 2 1 – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – 8 
ÁREA EXTENSIVA – – – – – – – – – – – – – – – 1 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 
ÁREA PRECEDENTE – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 – – – – – – 31 – – 3 – – – – – – – – 3 41 
ÁREA INTERMÉDIA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 1 – – – – – – – 8 
ÁREA SEQÜENTE – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 19 3 – 1 – – – – – – – – – – – – – – 26 
ÁREA FRENTE – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13 1 – 1 – 17 – – – – – – 5 – – – – – – 37 
ÁREA COSTAS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 1 1 – – – – – – – – – – 4 
ÁREA INDETERM. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 3 2 – 7 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

EIXO HORIZONTAL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1 
                                        

ESTÁTICO 6 1 – – 3 – 3 – 1 1 1 – 1 3 1 – – 4 4 17 3 – – 4 31 1 – – 7 1 5 – 1 – – – 3 102 
DINÂMICO 6 – 1 1 15 – 6 2 – 3 – 2 – – – 1 3 – 12 3 – 1 1 13 2 – 1 3 – – – 1 – 2 – – – 79 
                                        

EXOFÓRICO – – – – – – – – – 2 – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 
ANAFÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 – – – – – – – – – – – 3 6 
INTRAFÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 3 – 1 – 21 – – – – – 2 – – – – –  39 

E
S

PA
Ç

O
 

NÃO–FÓRICO 12 1 1 1 18 – 9 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 4 16 8 – 1 – 17 9 1 1 3 7 1 3 1 1 2 – – – 132 
   –                                –   –   

ESPAÇO VERTICAL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 1 
TEMPO – – – – – – – – – – – – – 1 – – – 5 – 2 4 1 – – 2 – – – – – 67 – – 5 – – – 87 
OUTROS – – – – – – – – – – – – – – – – – X – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 
NÃO INFERÍVEL – – – – – *1 – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 2 – – – – 1 – 1 – – – °3 *2 – 11 
                                        

 
Nº de ocorrências no corpus 12 1 1 1 18 1 9 2 1 4 1 2 1 4 1 1 3 10 16 22 7 2 1 19 35 1 1 3 9 1 74 1 1 7 3 2 3  

* – inferível apenas quanto ao traço de horizontalidade ° quanto aos traços dinâmico X estático e foricidade.  X –  não-computado 
Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 
Quadro 14 – Número de ocorrências de adverbiais espaciais de expressão de horizontalidade por subcategorias semânticas e foricidade, no corpus do século XVI  
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3.1.4.1 Embora não documentados no nosso corpus do século XVI, achamos 

conveniente registrar outros adverbiais de horizontalidade encontrados no texto da LRR e da 

CDP. São eles arredor (uma ocorrência), d’arredor (duas ocorrências), acerca (duas 

ocorrências), e a través (uma ocorrência), como se constata dos exemplos: 

 

(300)  ...e avia leteras arredor per latim... (CDP, p. 132, l. 43). 
 
(301)   ...e gaanhou per hi d’arredor sete logares. (CDP, p. 240, ls. 27-28). 
 
(302)  E, que vos homem dissesse que tomedes destas vilas que aqui estam 

d’arredor… (LRR, p. 69-70, ls. 74-75). 
 
(303) E desi mandou Tári[que] ficar suas tendas ũu pouco acerca onde fora a lide. 

(LRR, p. 73, ls. 31-32). 
 
(304)  ...e suas galees e naves acerca... (CDP, p. 244, l. 26). 
 
(305)  ...ca sse poseron todas a través junto com a cidade... (CDP, p. 196, l. 35). 
 

A forma através também ocorre como adverbial em nosso corpus, no DVV, contudo 

não o consideramos por não expressar espacialização ou temporalização, mas sim modo: 

 

(306)  E daqui vem que alguns negócios que ao mundo parecem bem regulados, dam 
consigo e com seu dono através, porque... (DVV, p. 455, ls. 13-14). 

 

3.1.4.2 Diferentemente dos adverbiais tratados no Grupo II – Espacialização Vertical, 

em que todos se iniciavam por preposição, os que expressam horizontalidade poderiam ser 

separados em forma simples (por exemplo, longe, perto, fora) e locucionais (por exemplo, de 

longe, de perto, para fora). Contudo, preferimos tratá-los apenas como adverbiais, sem levar 

em conta essa distinção, por parecer-nos irrelevante, pelo menos para o momento. 

3.1.4.3 Comparando os adverbiais deste grupo com os que expressam verticalidade, 

constatamos maior riqueza de expressão adverbial para a horizontalidade, quer quanto ao 

número de formas (trinta e sete contra quatorze), quer quanto ao número de núcleos lexicais 

(quinze contra quatro), quer quanto ao número de subcategorias semânticas (doze contra 

quatro). Lembramos ainda que, devido a limitações inerentes a qualquer classificação, alguns 

adverbiais que expressam horizontalidade não constam deste grupo, vez que, devido à sua 
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natureza exofórica, foram tratados no Grupo I – Espacialização de Base Exofórica. A rigor, 

todos os vinte e quatro adverbiais daquele grupo expressam preferencialmente espacialização 

horizontal, embora não tenhamos computado rigorosamente o número dessas ocorrências. 

3.1.4.4 Enquanto os adverbiais que expressam verticalidade não apresentaram um 

emprego temporal sequer, e os de base exofórica apresentaram apenas sete ocorrências de 

valor temporal sobre um total de quinhentos e vinte ocorrências de valor espacial (através de 

cinco das vinte e cinco formas), os adverbiais para expressão da horizontalidade apresentaram 

oitenta e sete usos temporais sobre um total de cento e oitenta e sete ocorrências, de valor 

espacial, através de oito das trinta e sete formas. Embora os adverbiais de expressão temporal 

venham a ser mais exaustivamente tratados na seção pertinente (item 3.2 – temporalização 

adverbial), destacamos que as noções semânticas preenchidas pelas formas comuns à 

horizontalidade e à temporalização são: área próxima, extensiva, precedente, seqüente, 

frente e costas. Observamos que a constatação de que adverbiais de expressão 

predominantemente horizontal podem também expressar tempo, enquanto os de expressão da 

verticalidade não o fazem, atesta, para a língua portuguesa do século XVI (e provavelmente 

para a atualidade), a possível percepção cognitiva da noção de tempo como uma linha 

horizontalmente disposta. 

3.1.4.5  Quanto às ocorrências de sentido espacial, que totalizam cento e oitenta e sete, 

observamos que há cento e uma expressando espaço em sentido estrito, concreto, físico (trinta 

adverbiais) contra oitenta e cinco ocorrências expressando espaço em sentido extensivo 

(quinze adverbiais), que podemos assim subdividir: 

 

ESPAÇO ABSTRATO OCORRÊNCIAS 
espaço da língua texto 39 

 representação gráfica 28 

 estrutura lingüística 3 

 anexação a texto 2 

 afastamento psicológico 3 

 não-intencionalidade 2 

outros espaços abstratos inabitualidade 3 

 progressão 4 

 construção de argumentação 1 

Quadro 15 – Número de ocorrências de adverbiais de espacialização horizontal quanto ao traço espaço abstrato no 
corpus do século XVI 
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Destacamos que são vinte e nove as formas que expressam exclusivamente espaço; 

dessas, dezessete expressam exclusivamente espaço em sentido concreto, três expressam 

exclusivamente espaço abstrato, cinco podem expressar ambas as noções espaciais. É curioso 

observar que os quatro adverbiais de expressão de área interior (totalizando quinze 

ocorrências) referem sempre espaço em sentido estrito, concreto. Destacamos também que, 

incluídas na categoria espaço estrito, estão quatro ocorrências que referem o corpo humano. 

3.1.4.6 Quanto à expressão de dinamicidade ou estaticidade, as cento e oitenta e sete 

ocorrências de adverbiais de espacialização horizontal distribuem-se em cento e dois usos de 

sentido estático e setenta e nove de sentido dinâmico, com alguma predominância, portanto, 

da localização sobre o deslocamento. Quatorze adverbiais expressaram apenas estaticidade, 

doze expressaram exclusivamente dinamicidade, oito são comuns e três são não-inferíveis. 

Diferentemente dos adverbiais tratados no Grupo I – Espacialização de Base Exofórica, para 

os do Grupo III – Espacialização Horizontal não há correlação visível entre formas adverbiais 

iniciadas por preposição e expressão preferencial de dinamicidade. As setenta e nove 

ocorrências de sentido dinâmico apresentam expressão predominante de deslocamento 

direcional (sessenta e uma ocorrências), seguindo-se a expressão do trajeto – via (onze 

ocorrências) e a expressão do ponto de partida – fonte (sete ocorrências). 

3.1.4.7 Quanto à foricidade, das cento e oitenta e sete ocorrências de sentido espacial, 

cento e trinta e três são de uso não-fórico, trinta e nove de uso intrafórico, três de uso 

exofórico, seis de uso anafórico e seis são não-inferíveis. Apesar de a grande maioria de uso 

não-fórico apontar para a baixa relevância do traço semântico de foricidade para esses 

adverbiais do Grupo III – Espacialização Horizontal, tem presença significativa o uso 

intrafórico, representado pelos adverbiais adiante, ao diante, por diante, depois e atrás. 

Dentre esses, constatamos que, enquanto há uso exclusivo de um adverbial (atrás) para referir 

a porção anterior (precedente) do texto, são usados quatro adverbiais (adiante, ao diante, por 

diante, depois) para expressar a porção posterior (seqüente). Observe-se que os adverbiais 

acima e de cima (Grupo II – Espacialização Vertical) também preenchem a expressão da 

porção precedente do texto, enquanto nenhuma das formas daquele grupo preenche a 

expressão da porção seqüente. Assim, a referência feita pelo autor à parte anterior 

(precedente) do texto que produz foi feita por dois adverbiais de espacialização vertical e um 

de espacialização horizontal, enquanto a referência à parte seqüente foi feita por quatro 

adverbiais, todos de espacialização horizontal. 
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As ocorrências de sentido exofórico relacionam-se à primeira pessoa e totalizam três. 

Os adverbiais que preenchem esse uso são: longe (dois casos), e perto (um caso). Se os 

juntarmos aos de uso intrafórico, totalizamos quarenta e duas ocorrências que referem o lugar 

que ocupa o falante no espaço, quer concreto, físico, quer abstrato, ou seja, o texto que 

escreve. 

Os casos de anáfora retomam elementos que se localizam em parte precedente do 

texto, portanto relacionam-se a espaço abstrato. 

3.1.4.8 Parece haver tendência diacrônica à estaticização de formas antes dinâmicas, de 

modo que a expressão da dinamicidade, para ser recuperada, necessita do concurso de 

preposições. Assim, formas como intrō, dentro e fŏras vão gradativamente tornando-se 

estáticas, vindo a necessitar de preposições para expressar, por exemplo, lugar de onde (de 

ĭntrŏ, de dentro, de fora). 

Ressalte-se que, no corpus analisado, muitas dessas formas iniciadas por preposição 

apresentam uso estático o que faz supor que o processo de estaticização progride. 

3.1.4.9  As noções semânticas referentes a espaço horizontal que predominam são, em 

ordem decrescente: área precedente, com quarenta e uma ocorrências, das quais a maioria é 

representada por atrás (trinta e um casos); área frente, com trinta e sete ocorrências, das quais 

a maioria é representada por avante (dezessete casos); área seqüente com vinte e seis 

ocorrências, das quais a maioria representada por adiante (dezenove casos); área exterior, 

com trinta e uma ocorrências, das quais a maioria representada por fora (dezoito casos); área 

interior, com quinze ocorrências, das quais a maioria representada por dentro (doze casos). 

Observe-se que as áreas que referem o que vem após (seqüente e frente) apresentam sessenta 

e três ocorrências predominando sobre as áreas que referem o que vem antes (precedente e 

costas), que apresentam quarenta e cinco ocorrências. 

3.1.4.10  Como processo morfossintático de formação a junção de preposição com 

advérbio constitui a maior parte das formas (dezoito). Segue-se a manutenção da classe 

(ADV>ADV) e a junção de preposição a SN, cada um desses processos com cinco formas. A 

junção de duas preposições forma três dos adverbiais. Há ainda um adverbial que se 

gramaticalizou a partir de uma preposição; outro, a partir de SN e outro a partir do processo 

PREP+SN+PREP+SN. 
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3.1.4.11  Contribuem para a formação dos adverbiais deste grupo, as preposições latinas 

de, ad, ante, inante e ex; as preposições portuguesas são de (oito adverbiais), a (quatro 

adverbiais), pera ~para (cinco adverbiais), per ~por (quatro adverbiais) e em (três 

adverbiais), que assim se distribuem: 

 

PREPOSIÇÕES ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

a 4 25 

de 8 18 

em 3 9 

para  5 8 

por 4 4 

TOTAL 24 64 

Quadro 16 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais locucionais de espacialização 
horizontal constituídos pelas preposições a, de, em, para, por, no corpus do século XVI 
 

Algumas considerações podem ser feitas sobre o valor semântico dessas preposições 

na formação desses vinte e quatro adverbiais. A única preposição que figura apenas em 

adverbiais de sentido dinâmico é pera ~para (todas as oito ocorrências). Para as preposições 

de e per ~por há coincidência entre o número de ocorrências estáticas e dinâmicas (nove e 

duas, respectivamente). Para as preposições em e a, o valor estático supera o dinâmico (cinco 

contra um, para em; trinta e nove contra dezenove, para a). Globalmente, para esses vinte e 

quatro adverbiais há cinqüenta e seis ocorrências de valor estático e trinta e nove, de valor 

dinâmico. 
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3.2  TEMPORALIZAÇÃO ADVERBIAL 

 

3.2.1 GRUPO IV TEMPORALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

No corpus analisado foram encontrados quarenta e um adverbiais (trezentas e quarenta 

e uma ocorrências) cuja função semântica é a localização do fato enfocado no tempo. 

Consideramos a localização no presente, no passado ou no futuro em relação ao ponto de 

referência no discurso, este, de natureza exofórica ou endofórica (anafórica ou intrafórica). 

Casos ambíguos ou de tempo hipotético foram considerados em “outros”. 

Cinco dos adverbiais deste grupo também ocorreram como espaciais (ataaquy, pera 

qua, dhy, ahy e ali). Alguns, como o subgrupo de base lexical então, ocorrem em contextos 

que lhes podem conferir interpretação exofórica de terceira pessoa, visto que tomam como 

referência momento distanciado do falante/autor, cumulada com interpretação anafórica, visto 

que retomam elemento constitutivo de porção anterior do discurso. É de observar-se, também, 

que o uso temporal intrafórico pode-se facilmente confundir com o uso temporal exofórico, 

pois, ao referir o momento presente do texto, ou seja, “este momento em que escrevo”, o autor 

está, também, obviamente, vivendo o momento real. Nesse sentido, o uso intrafórico espacial, 

que tratamos mais detidamente na seção dedicada ao Grupo I – Espacialização de Base 

Exofórica, é mais nítido, visto que se pode distinguir, perfeitamente, entre o lugar-texto, “este 

texto que escrevo”, do lugar real, “o lugar que ocupo no espaço ao escrever o texto”. Observe-

se também que a exófora temporal é intrinsecamente coincidente para a primeira e segunda 

pessoas (pelo menos, na comunicação mais normal) enquanto a exófora espacial não o é. 

Trataremos os adverbiais de localização em seqüência ordenada a partir de suas 

dezenove bases lexicais. 

 

3.2.1.1    LOCALIZAÇÃO TEMPORAL DE BASE LEXICAL ESPACIAL 

 

3.2.1.1.1 daquy por diãte 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático 

ADV+PREP+ADV. 
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Mattos e Silva (1989, p. 233-234) não registra exemplos dos DSG em que ocorra a 

forma, contudo há duas ocorrências de des aqui adeante e uma ocorrência de des aqui en 

deante, todas com sentido temporal, referindo o futuro; dinâmico, expressando ponto de 

partida do lapso temporal considerado; e exofórico. 

Na LRR ocorre a forma daqui adiante (uma só vez), de mesmo sentido. 

Não ocorre na CDP. 

Para o século XVI, registramos uma só ocorrência, em DA II, de sentido temporal, 

referindo o futuro, dinâmico, expressando ponto de partida e intrafórico. 

 

(307)  Assy q# seguindo nós esta racional regra, daquy por diãte de jndustria muytas 
cousas leixaremos... (DA II, p. 1, ls. 31-32). 

 

3.2.1.1.2 ataaquy 

 
Este adverbial, de formação portuguesa, (PREP+ADV) já foi analisado no Grupo I – 

Espacialização de Base Exofórica (cf. item 3.1.1.1.3), por apresentar seis ocorrências de 

sentido espacial no corpus analisado. 

Para os DSG, Mattos e Silva (1989, p. 233-234) incluiu suas ocorrências no conjunto 

das de aqui. Há um exemplo registrado (ata aqui) no qual o seu sentido é temporal, dinâmico, 

exofórico correspondente a ‘até esse momento’. 

Não ocorre na LRR ou na CDP. 

Das nove ocorrências encontradas no nosso corpus do século XVI (ataaquy ~ate aqui 

~te qui ~té qui), duas são não-inferíveis quanto ao conteúdo semântico-funcional, por se 

incluírem em trechos de natureza metalingüística; seis são espaciais, como já dito, e uma, na 

CPVC, apresenta sentido temporal, referindo o passado; dinâmico, expressando o ponto 

temporal em que se encontra o falante/autor como limite; e anafórico, referindo momento da 

narrativa antes expresso. Esse é um dos raros casos de uso de aqui como anafórico (cf. item 

3.1.1.1.1). Veja-se o exemplo: 

 

(308)  ...abasta que ataaquy como quer que se eles em alguũa parte amansasem logo 
dhũa maão peraaouta se esqujuauam coma pardaaes deceuadoiro... (CPVC, fl. 
7v-8, ls. 33-1). 
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3.2.1.1.3  pera qua 

 
Adverbial de formação portuguesa pelo processo morfossintático PREP+ADV, já 

analisado no Grupo I – Espacialização de Base Exofórica (cf. 3.1.1.2.3), por apresentar, no 

nosso corpus do século XVI, uma ocorrência de sentido espacial. 

Não está registrado em Mattos e Silva (1989, p. 257-273)125, na LRR ou na CDP.  

No corpus que analisamos há apenas uma ocorrência, de sentido temporal, em CCDJ, 

expressando lapso temporal referindo o passado; dinâmico, localizando o momento em que se 

encontra o falante/autor como o ponto para o qual se direcionou o lapso temporal tomado em 

consideração; e exofórico, em sentido restrito: 

 

(309)  ...e a Restituição poderaa ser haa que foy de dez anos pera qua. (CCDJ, c. 106, 
ls. 30-31). 

 

3.2.1.1.4 dhy 

 
Este adverbial é de formação portuguesa, pelo processo morfossintático de junção da 

preposição de ao adverbial hy (~i), forma do português arcaico que coexistiu com a forma aí 

no século XVI, funcionando como variantes, em alguns usos. Já foi analisado no Grupo I – 

Espacialização de Base Exofórica (cf. item 3.1.1.3.2), por apresentar seis ocorrências com 

aquele sentido. 

Não há registro deste adverbial, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 257-273), 

nem na LRR, textos em que seu conteúdo semântico parece preenchido pelo adverbial desi. 

Na CDP apresenta três ocorrências em sentido temporal, referindo futuro em relação 

ao ponto de referência textual, embora passado em relação ao ponto temporal do falante/autor; 

dinâmico, expressando ponto de partida do lapso temporal considerado, que vem explicitado a 

seguir; e anafórico. Há ainda uma ocorrência de d’hi em deante. 

Para o século XVI, encontramos, além das seis ocorrências em sentido espacial já 

referidas, três de sentido temporal, referindo o futuro em relação ao ponto de referência 

textual, embora passado em relação ao ponto temporal em que se encontra o falante/autor; 

dinâmico, por expressar o ponto de partida do lapso temporal considerado, sempre explicitado 

a seguir, e anafórico: 

                                                           
125  As páginas referidas da obra de Mattos e Silva compreendem o tratamento dos temporais. 
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(310)  ...e partiose Afonso Dalboquérque pera cósta de Arabia dhy outros dez dias... 
(DA II, p. 24, ls. 13-14). 

 

Observe-se que, enquanto a forma dhy com valor anafórico espacial compete com as 

formas desi, dali, daí e de lá, com valor anafórico temporal não parece competir com 

qualquer outro adverbial. 

 

3.2.1.1.5 dhi a pouco 

 
De formação portuguesa, pelo processo morfossintático de formação ADV+SP 

[PREP+SN [DET+(N)]], este adverbial não está registrado por Mattos e Silva (1989, p. 257-

273) para os DSG. Também não ocorre na LRR nem na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, este adverbial ocorre duas vezes, com sentido 

temporal: uma, em CPVC (exemplo 311), referindo o passado; dinâmico, localizando ponto 

de partida do lapso temporal considerado; anafórico; outra, em DA II, sob a forma dhi a 

pouco tempo, com o mesmo sentido. 

 

(311) andariam na praya quãdo saymos biij ou x deles e dhi a pouco começaram de 
vĩjr. (CPVC, fl. 10v, ls. 26-28). 

 

3.2.1.1.6  ahy 

 
Este adverbial já foi demoradamente analisado quando do tratamento do Grupo I – 

Espacialização de Base Exofórica (cf. item 3.1.1.4.1). Como é sabido, não ocorre antes do 

século XVI. No corpus que analisamos, não ocorre em CPVC e, nos demais textos, além das 

vinte e uma ocorrências de conteúdo semântico espacial, há uma única ocorrência de sentido 

temporal, referindo tempo abstrato condicional (ou hipotético), estático e anafórico, 

localizando a ação hipotetizada pelo verbo em ponto concomitante a outro, previamente 

referido na narrativa. Veja-se a ocorrência: 

 

(312)  E q# quãdo os mouros ós viessem cometer, entam ahy lhe ficáua fazer cada hũ 
seu officio de caualleiro... (DA I, p. 27, ls. 1-2). 
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3.2.1.1.7  ali 
 

Este adverbial foi longamente analisado quando do tratamento do Grupo I – 

Espacialização de Base Exofórica (cf. item 3.1.1.5.1), visto que apresenta cento e trinta e duas 

ocorrências de sentido espacial no nosso corpus do século XVI. 

Nos DSG, em trinta e cinco ocorrências, três são de sentido temporal exofórico 

(MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-235). Na LRR, todas as quatro ocorrências são de sentido 

espacial, assim como todas as sessenta da CDP. 

Para o século XVI, encontramos apenas uma ocorrência de sentido temporal, referindo 

tempo abstrato (hipotético), estático e anafórico, localizando a ação expressa pelo verbo em 

ponto previamente referido na narrativa. 

 

(313)  E, se o senhor é confiádo désta párte e, no tempo de seu repouso, se nam vigia, 
ali ô tómam às mãos... (DVV, p. 452, ls. 8-9). 

 

3.2.1.1.8  te ly 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. A curiosa forma é usada exclusivamente por João de Barros, que 

também usa té qui (cf. item 3.1.1.1.3), te e te quelle como se vê dos exemplos: 

 

(314)  Porẽm vendo Lourenço de Brito que o negócio chegáua já a virem alguũs 
capitães delrey descubértamente com gente a lhe correr te as portas... (DA II, p. 
29, ls. 2-4). 

 
(315)  ...pola segurança q# te quelle tẽpo teveram... (DA II, p. 33, l. 31). 
 

Há, inclusive, trecho da GJB que explicitamente condena a vogal inicial: 

 

“Próstesis, que é a primeira espéçia, quer dizer acreçentamento; cométe-se este vício 
quando se acreçenta algu‡a lêtera ou sílaba ao prinçípio de qualquer diçám, como 
quando dizemos até qui por té qui, acreçentando a lêtera a [grifo nosso] (GJB, p. 
358, ls. 1-4). 

 

No entanto, o próprio João de Barros, em outros trechos, tanto usa aquy como usa aly: 

 

(316)  ...mas ajnda a fortuna della nam acabou aquy... (DA II, p. 40, l. 9). 
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(317)  ...ante que chegássem á mesquita debaixo do férro dos nóssos ficãram aly todos 

mórtos... (DA II, p. 37, ls. 19-20). 
 

Nem essa forma nem a provável variante até ali ocorrem nos DSG (MATTOS E 

SILVA, 1989), na LRR ou na CDP. 

No corpus analisado, ocorre uma só vez, em DA II, com valor temporal, referindo o 

passado, dinâmico e anafórico: 

 

(318)  ...que com a vinda do jnuérno os mouros a viessem cometer, como de feito 
aconteceo, porque te ly foram hũas encubertas... (DA II, p. 29, ls. 29-31). 

 

Em latim clássico, havia a forma ĕātĕnŭs, ‘até ali’ (SARAIVA, s.d., s.v. ĕātĕnŭs), 

adverbial usado em sentido espacial e temporal, forma composta do pronome demonstrativo 

anafórico is, eă, ĭd e a preposição tĕnŭs, ‘até’. A forma latina não deixou continuadores em 

português, tendo-se refeito o seu conteúdo semântico através de locução de sentido 

equivalente e configuração morfossintática típica do português. 

 

3.2.1.1.9 por davãte 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. Estamos admitindo, portanto, a forma davãte como um adverbial, 

pois consentânea com outras formas portuguesas, ou seja, formado pela junção da preposição 

de ao adverbial avante (cf. item 3.1.3.7.7), embora não tenhamos encontrado o adverbial 

davante em qualquer dos textos. 

Não encontramos registro do adverbial por davãte em Mattos e Silva (1989, p. 232-

273), na LRR, nem na CDP. 

Para o século XVI, foi encontrada uma só ocorrência (por davãte), em CDJIII, com 

sentido temporal referindo o futuro; dinâmico, indicando o presente como ponto de partida do 

lapso temporal a ser considerado; e exofórico. 

 

(319)  ...esta carta de marca nam avia por davãte outra de tal calidade... (CDJIII, c. 
22, l. 77). 
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3.2.1.2    LOCALIZAÇÃO TEMPORAL DE BASE LEXICAL HORA 

 

3.2.1.2.1  ora 

 
São apresentadas três hipóteses para o étimo da forma portuguesa ora: a) latim hāc 

hōră (~ha hora), segundo Cunha (1998, s.v. ora) e Nunes (1951, p. 342); b) latim ad hora(m), 

segundo Cunha, Nascentes (1932, s.v. ora) e Coutinho (1976, p. 313); c) latim hōră, segundo 

Adolfo Coelho e Pacheco e Lameira (apud NASCENTES, 1932). O que fundamenta as duas 

primeiras hipóteses é a postulação da forma do português arcaico aora (NUNES, 1951; 

NASCENTES, 1932). Coutinho (1976, p. 313) apresenta, inclusive, uma possível seqüência 

ad hora > aaora > *oora > ora. Assim, é sugerido para esta forma, o mesmo étimo da forma 

agora (cf. item 3.2.1.2.3). 

Ao nosso ver, desenham-se dois caminhos possíveis: ou o português herdou a forma 

agora (<lat. hāc hōră), que produziu, por redução fonética, uma variante, a partir da 

seqüência agora > aora > ora, ou o português herdou dois adverbiais: ora, do latim hōră, e 

agora, do latim hāc hōră. A possível forma aora teria sido, então, variante, por redução 

fonética de agora, tendo esta última forma prevalecido, por razões desconhecidas. Assim, o 

adverbial português ora, provém, a nosso ver, de um SN latino, quer constituído apenas por 

um nome (hora), quer pela seqüência de determinante e nome (hāc hōră). 

Tornou-se necessário distinguir, no tratamento deste adverbial, quando o uso exofórico 

é restrito, isto é, refere o momento presente, de quando o uso exofórico é extensivo, isto é, 

refere a época, a atualidade, para o falante/autor. A rigor, há gradações internas, tanto na 

concepção do momento presente, quanto na concepção de atualidade, contudo pareceu-nos 

possível enfocá-los como porções temporais de extensão variável, uma incluída na outra. 

Mattos e Silva (1989, p. 258) registra, para os dois primeiros livros dos DSG, sessenta 

e duas ocorrências de ora, com sentido temporal exofórico, freqüentemente correlacionado 

com os demonstrativos este/aqueste (id. ibid., p. 259). 

Na LRR, há sete ocorrências de ora, com sentido temporal, estático e exofórico, 

referindo o presente, seis restritos, um extensivo. 

Na CDP, são oito as ocorrências, também de sentido temporal, estático e exofórico, 

referindo o presente, seis restritos e dois extensivos. 
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No corpus do século XVI que analisamos, o adverbial ora (~óra) ocorre sessenta 

vezes, com valor temporal, referindo o presente, e estático. Quatro são intrafóricos, referindo 

o ponto do desenvolvimento textual em que se encontra o autor, e as demais (cinqüenta e seis) 

são exofóricas, vinte e cinco em sentido restrito (como o exemplo 320) e trinta e uma em 

sentido extensivo (como o exemplo 321). 

 

(320)  ...marinheiro que ora nesta armada, que Nosso Senhor leve e tragua a 
sallvamento, vay pera a India... (CCDJ, c. 59, ls. 3-5). 

 
(321)  ...na angra de Ságres a que pos nome Terçánabal, e óra se chama a villa do 

Infante... (DA I, p. 13, ls. 14-15). 
 

Uma observação mais exclusiva deste adverbial teria que considerar suas correlações 

com o adverbial agora, possível variante, pelo menos em alguns usos. A sua maior incidência 

no português arcaico contra a maior incidência de agora, no século XVI e também na 

atualidade, pode ser argumento para a adoção de étimos diferenciados (ora< hōră; agora< 

hāc hōră), visto ser estranhável a admissão de que forma diacronicamente anterior e mais 

“carregada” fonicamente (agora) tenha prevalecido sobre forma mais “avançada” no processo 

de gramaticalização (ora), pelo menos quanto à sua face fônica. Outros fatores, contudo, 

poderiam ter favorecido a prevalência, na diacronia, de agora sobre ora (cf. item 3.2.1.2.3 

deste grupo), inclusive a sua homonímia com o nome hora. 

Segundo Cunha (1998; s.v. ora), o adverbial ocorre no português desde o século XIII. 

Barreto (1999, p. 445-446) registra a ocorrência de ora como base de conjunção correlativa 

(ora...ora) desde o século XVI e lembra sua ocorrência como “elemento do discurso” na 

atualidade. 

É curioso observar-se que foi um adverbial com base lexical no nome latino hōră que 

prevaleceu no português, afastando o latim nūnc, ‘agora’. 

 

3.2.1.2.2  té ora 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. Mattos e Silva (1989, p. 232-273) não o registra, para os dois 

primeiros livros dos DSG. Não ocorre também na LRR. 
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Na CDP ocorre uma vez a forma ataa ora, com sentido temporal, dinâmico, referindo 

lapso temporal passado que se encaminha e se limita no presente, e exofórico em sentido 

restrito, em trecho de recriação de discurso direto. 

Para o século XVI registramos seis ocorrências de valor temporal, dinâmico, referindo 

fração de tempo passado com limite no presente, três exofóricas, uma em sentido restrito 

(exemplo 322) e duas em sentido extensivo (exemplo 323), e três intrafóricas (como o 

exemplo 324): 

 

(322)  ...porque mais queimou aquelle primeiro fógo do que dẽtam te óra podera 
decepar força de braço e machado. (DA I, p. 19, ls. 15-16). 

 
(323)  ...as quáes nós té ora temos em vóz... (GJB, p. 296, l. 2). 
 
(324)  ...o que o viso rey dom Frãcisco fez na India em quãto elles fizeram o q@ té ora 

relatamos. (DA II, p. 24, ls. 15-16). 
 

3.2.1.2.3 agora 

 
Lembramos, inicialmente, que este adverbial deve ser considerado em paralelo ao 

adverbial ora (cf. item 3.2.1.2.1). 

Consensualmente, agora provém do latim ha#c ho#ra, com única dissensão de Cornu 

(apud NASCENTES, 1932, s.v. agora), que o deriva de ad horam (>aora), com “intercalação 

do g por motivo eufônico”. A nosso ver, o étimo mais provável é, de fato, hāc hōră, pois 

explicita processo diacrônico paralelo a outras formas portuguesas e latinas, como hoje 

(<hŏdĭē <hōc diē) e ogano (<hōc anno). 

Mattos e Silva (1989, p. 259) registra, para os dois primeiros livros dos DSG, uma só 

ocorrência, com o mesmo conteúdo que ora. 

Na LRR encontramos três ocorrências, com valor temporal, referindo o presente, 

estático e exofórico, em sentido restrito (recriação de discurso direto). 

Na CDP, encontramos três ocorrências com valor temporal referente ao presente e 

estáticas. Quanto à foricidade, uma é de sentido intrafórico e, duas, exofórico, uma em sentido 

restrito (recriação de discurso direto) e uma em sentido extensivo. Há também uma ocorrência 

de por agora, que registramos aqui por apresentar mesmo conteúdo semântico, a saber, 

temporal, referindo o passado, estático e exofórico em sentido restrito. Por oportuno, 

registramos também uma ocorrência da curiosa forma anteagora, ‘antes de agora’, não 
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registrada em qualquer dos textos do século XVI, mas de formação paralela ao adverbial 

antontem, este registrado em GJB e reconhecível na atualidade. Veja-se a ocorrência: 

 

(325)  E quando el-rrei dom Pedro mandou sua filha dona Beatriz, como anteagora 
ouvistes, pera casar com o iffante don Fernando... (CDP, p. 255, ls. 5-7). 

 

No nosso corpus do século XVI, o adverbial agora (~aguora ~agóra) apresenta cento 

e onze ocorrências, sendo a quinta forma em ordem de freqüência no corpus. Apresenta 

sentido temporal, referindo o presente, estático em cento e sete casos, dinâmico em quatro, 

indicando o ponto de partida do lapso temporal a ser considerado (em co-ocorrência com os 

verbos falar, ver e dizer), como no exemplo: 

 

(326)  ...de todas estas e de cada hũa dellas veremos agora. (GFO, p. 40, ls. 2-3). 
 

Quanto à foricidade, é intrafórico em vinte e cinco casos, como no exemplo acima. É 

exofórico nos demais (oitenta e seis ocorrências), trinta e três em sentido restrito e cinqüenta e 

três em sentido extensivo. 

É interessante observar-se a sua coocorrência com o adverbial já (seis casos), inclusive 

sob a forma jagora (três casos). Em um deles o já é posposto. Vejam-se os exemplos: 

 

(327)  “...mas ja agora som seguro que nunca m’a dará”. (CDP, p. 125, ls. 57-58). 
 
(328)  ...porque muitas vezes alghũas dições q# ha pouco são passadas são ja agora 

muito auorreçidas... (GFO, p. 50, ls. 14-16). 
 
(329)  Agora ja poys notemos o falar dos nossos homẽs... (GFO, p. 10, l. 14). 
 
(330) ...e outros q# jagora não vsamos. (GFO, p. 61, ls. 20-21). 
 

Há também a coocorrência com o adverbial ainda (seis casos), inclusive sob a forma 

aindagora (dois casos), como nos exemplos: 

 

(331) E desta feyção nos obrigarão a que ainda agora trabalhemos em aprender... 
(GFO, p. 7, ls. 22-23). 
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(332) E tambe ) se este verbo /nego/ seruia em lugar de cõjũção e valia ãtros velhos 

tãto como senão. e aindagora assi val na beira. (GFO, p. 74, ls. 8-10). 
 

Sobre essas formas compostas, vejam-se também os itens 3.2.2.3.3 e 3.2.3.3.7 (já e 

ainda). 

Como vimos no item 3.2.1.2.1, no português, os adverbiais agora e ora, com base 

lexical no nome latino hōra, assumiram o significado que era recoberto pelo adverbial latino 

de origem grega nūnc, ‘agora, presentemente, neste momento, atualmente’. No latim clássico, 

a forma nūnc ocupava também posição de adjetivo em expressões como nūnc homines 

‘homens de agora’; formava também correlações alternativas como nūnc... nūnc, ‘ora....ora’; 

ou nūnc....mox, ‘agora...dentro em pouco’; ou nūnc....olim, ‘agora....uma vez’. (cf. SARAIVA, 

s.d., s.v. nūnc). Ainda segundo Saraiva, em Plauto, Titus Livius e Quintiliano, é conjunção 

adversativa e, em Plauto e Propertius, é equivalente a ‘pois, assim’. Vê-se que a forma já se 

encontrava bastante gramaticalizada em latim clássico. Embora não tenhamos alcançado 

informações quanto ao uso de adverbiais latinos com base em ho#ra concorrendo com nūnc, a 

permanência de adverbiais com essa base lexical, além do paralelismo de formação com 

adverbiais com base em dies e annus, nas línguas românicas, assim faz crer. 

Quanto à sua concorrência com o adverbial ora (cf. item 3.2.1.2.1), observa-se que 

este último foi mais freqüente nos textos anteriores ao século XVI que consultamos, enquanto 

o agora predomina no século XVI, tanto quanto na atualidade. Estaria o agora sendo 

preferido desde então, para expressar o valor adverbial temporal exofórico, por estar o ora em 

estágio mais avançado de gramaticalização? Observe-se, a propósito, que, na atualidade, o 

agora vem passando por intenso processo de gramaticalização, sendo registrado em posição 

de marcador discursivo e até de conjunção adversativa. 

Tanto o adverbial agora como ora expressam, para o conteúdo semântico temporal, 

noção de proximidade, opondo-se a então, este expressando distância, de forma paralela à 

oposição aqui x lá ou este x aquele para o conteúdo semântico espacial, como já observou 

Mattos e Silva (1989, p. 258). 
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3.2.1.2.4  dagora 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição de ao 

adverbial agora. 

Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 258-260), na LRR ou na CDP. 

O nosso corpus do século XVI apresenta duas ocorrências, de valor temporal, 

referindo o presente, estático e exofórico em sentido extensivo, ocupando posição sintática 

que permite ambigüidade entre função adverbial ou adjetival. 

 

(333) ...por q# neste tempo dagora asy os achauamos... (CPVC, 13v, ls. 17-18). 
 
(334) ...e quẽ não vsa dellas e desentoado fora do tom e musica dos nossos homẽs 

dagora. (GFO, p. 52, ls. 9-10). 
 

3.2.1.2.5 pera agora 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. 

Não há registro da forma para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 258-260), na LRR 

ou na CDP. 

O corpus que analisamos apresenta uma ocorrência, em CCDJ, de valor semântico 

referente a lapso temporal passado que se encaminha para o presente, dinâmico e exofórico, 

em sentido restrito. 

 

(335) ...mas guardallo pera agora... (CCDJ, c. 84, l. 25). 
 

3.2.1.2.6  até agora 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição até ao 

adverbial agora. 

Não está registrado em Mattos e Silva (1989, p. 258-260); não ocorre na LRR nem na 

CDP. 

Para o século XVI, encontramos doze ocorrências do adverbial (ataagora ~atee 

aguora ~atee agora ~ate agora ~ateegora ~ategora), todas de valor temporal dinâmico, 
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expressando lapso de tempo referente ao passado, que se encaminha e se limita no presente, 

exofórico, em sentido restrito, como no exemplo: 

 

(336)  ...que atee agora nam tomaram niso resoluçã. (CDJIII, c. 21, l. 6-7). 
 

Em latim clássico, o sentido deste adverbial era, segundo Faria (1958, p. 250), 

preenchido pela forma ad hūc, de sentido básico espacial, ‘para cá’, ou por āntehāc, ‘antes 

disso; até agora’, configurando, portanto, para esta forma latina, uma passagem de sentido 

espacial para temporal. Contudo, essas formas não continuaram e o português refez, 

analiticamente, a expressão. 

 

3.2.1.3    LOCALIZAÇÃO TEMPORAL DE BASE LEXICAL RELATIVA A DIA E CORRELATAS 

 

A utilização de denominações para partes do dia (manhã, tarde, noite) como base 

lexical para adverbiais de localização temporal, perfeitamente reconhecível na atualidade 

(de/pela manhã; de/pela/à tarde; de/pela/à noite), apareceu pouco representada no nosso 

corpus (mas cf. Grupos V – Temporalização de Ordenação, VI – Temporalização de Aspecto 

e VII – Temporalização de Freqüência). Quanto aos temporais de localização, são apenas dois 

os adverbiais que têm por base denominação de parte do dia (esta noute e de noite), ambos, 

portanto, constituídos a partir da base lexical noite, nome português, consensualmente 

admitido como proveniente de nōctem, forma de acusativo singular de nōx, nōctis, nome 

latino, ‘noite’. 

O item lexical dia, propriamente dito, compõe três adverbiais do nosso corpus (oje em 

dia, hũ dia, o outro dia). Mas a base conceitual relativa a dia como “fração de tempo 

composta de vinte e quatro horas” está subjacente a outros sete adverbiais, a saber: hoje, atee 

oge, ontem, antontem, dontem, amanhã, demanhã, este ano, aquele ano. 

 

3.2.1.3.1  de noite 

 
Constituído pelo processo morfossintático de formação PREP+SN [N]. 

Não está registrado, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 232-273), nem na LRR. 

Na CDP há duas ocorrências (de noite), de sentido temporal de freqüência. 
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No nosso corpus ocorre oito vezes como temporal de ordenação (cf. item 3.2.2.2.6); 

duas vezes como temporal de aspecto (cf. item 3.2.3.2.2); duas vezes como temporal de 

freqüência (cf. itens 3.2.4.3.5 e 3.2.4.6.7) e apenas uma vez como temporal de localização, 

referindo o passado, estático e não-fórico: 

 

(337) Elle ao tẽpo que se esta náo perdeo como éra de noite e corriã com furia do 
tẽpo... (DA II, p. 9, ls. 25-26). 

 

Segundo Saraiva (s.d., s.v. nōx, nōctis), Cícero teria usado a locução de noctē, em 

sentido equivalente a de noite. Não conseguimos informações sobre a manutenção dessa 

locução em português, que teria, portanto, sofrido apenas processos fônicos de mudança, ou 

se a locução já se formou em língua portuguesa, como tantas outras, através do processo 

PREP+SN [N]. 

 

3.2.1.3.2 esta noute 

 
Adverbial constituído a partir de SN [DET+N], portanto de formação paralela a outros, 

quer ainda no latim (por exemplo hoc @ die>hŏdĭē), quer no português (por exemplo, este ano). 

Dele não há registro em Mattos e Silva (1989, p. 232-273). Também não ocorre na 

LRR ou na CDP. 

Para o século XVI, registramos seis ocorrências de esta noute (esta noyte ~esta noite 

~essa noite), com valor temporal de localização, referindo o passado, estático, cinco 

exofóricas e uma anafórica, em que se observa a oposição esta x essa para expressar a 

distinção fórica. Vejam-se os exemplos: 

 

(338) ...ficam mais dous grometes que esta noute se sairam... (CPVC, fl. 13, ls. 29-
30). 

 
(339) Estivemos hũ pedaço a hũa sombra, ate que se tornou a esforçar e se pos a 

cavalo. Essa noite teve alteração com algũs agastamẽtos; ao sabado pola manhã 
se achou menhor... (CCDJ, c. 47, ls. 56-58). 
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3.2.1.3.3 hũ dia 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído a partir de SN, composto pelo 

determinante português um e pelo nome português dia, proveniente de *dia, provável forma 

do latim vulgar (CUNHA, 1998, s.v. dia), variante de diĕs –ei, nome latino clássico, ‘dia’. 

Não há registro do adverbial, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 232-273).  

Na LRR há uma ocorrência (ũu dia) com valor temporal de localização referindo o 

passado. 

Na CDP há duas ocorrências (hũu dia), com sentido temporal, estático e não-fórico. 

No nosso corpus do século XVI, há apenas uma ocorrência, em DA I, com sentido de 

localizador temporal, referindo o passado, estático e não-fórico. 

 

(340) ...na angra de Ságres a que pos nome Terçánabal, e óra se chama a villa do 
Infante: hũ dia em se leuantando semprecederam mais cousas que... (DA I, p. 
13, ls. 14-16). 

 

3.2.1.3.4 o outro dia 

 
Adverbial de formação portuguesa, a partir de SN, constituído por o, determinante 

português (em uma das variantes), outro, determinante português, e dia, nome português. 

Quanto aos DSG, não está registrado em Mattos e Silva (1989, p. 232-273). Também 

não ocorre na LRR e na CDP. 

Para o século XVI encontramos seis ocorrências (o outro dia ~outro dia) com sentido 

de localizador temporal, referindo o passado, estático e não-fórico, como se vê do exemplo: 

 

(341) O outro dia estáva meu méstre lendo um tratádo de Plutárco, cujo título 
também éra da viçiósa vergonha. (DVV, p. 414, ls. 12-13). 

 

3.2.1.3.5 hoje 

 
Adverbial português proveniente de hŏdĭē, advérbio latino, ‘neste dia, hoje, agora’. As 

ocorrências exofóricas deste adverbial podem ser, à semelhança dos adverbiais ora e agora, 

quer de sentido restrito, equivalente a ‘o dia em que estamos’ ou, de sentido extensivo, 

equivalente a ‘na atualidade’. 
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Mattos e Silva (1989, p. 268) registra onze ocorrências do adverbial (hoje~hoge), 

computadas nos quatro livros dos DSG, entre as quais inclui-se uma ocorrência de o dia 

d’hoje, com sentido temporal referindo o presente, estático e exofórico em sentido restrito. 

Na LRR, registramos uma ocorrência (hoje), como localizador temporal de conteúdo 

estático e exofórico referindo o presente em sentido extensivo. Na CDP há também uma 

ocorrência de sentido exofórico restrito. 

Para o século XVI, registramos dezoito ocorrências de localização temporal referindo 

o presente, dezessete de conteúdo estático e exofórico, doze em sentido restrito e cinco em 

sentido extensivo. Uma ocorrência, em GJB, não é perfeitamente clara quanto ao conteúdo 

semântico, por se incluir em contexto metalingüístico (lista dos adverbiais de tempo), do qual 

consegue-se inferir apenas, e obviamente, o seu valor temporal. 

 

(342)  antre todos estes que oje vierã nõ veo mais que... (CPVC, p. 13, ls. 15-6). 
 

É de observar-se que a formação de adverbial por associação, em SN, de determinante 

de valor demonstrativo a denominação de fração de tempo é recorrente no trajeto latim-

português. Assim, o adverbial latino hŏdĭē, étimo do adverbial português hoje, exemplifica 

processo de gramaticalização, decorrente de aglutinação morfossintática de hōc die, tanto 

quanto adverbiais portugueses (arc. ogano, agora) resultam dos SNs latinos hōc anno e hāc 

hora, e outros adverbiais portugueses resultam da recorrência do processo, aplicado já no 

português ((n)aquele dia, (n)este ano, (n)aquele ano, (n)esta noite, (n)este tempo, (n)este mês, 

(n)esta semana). 

 

3.2.1.3.6 atee oge 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. 

Não há registro, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 267-268). Na LRR, há uma 

ocorrência de até o dia d’hoje, com sentido temporal, dinâmico, referindo lapso de tempo 

passado com limite no presente e exofórico. Não ocorre na CDP. 
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No corpus analisado para o século XVI, encontramos apenas uma ocorrência, em 

CDJIII, com sentido de localizador temporal dinâmico, referindo lapso temporal do passado 

encaminhando-se e com limite no presente, exofórico em sentido restrito. 

 

(343) E tynha vos a tudo respomdido atee oge sabado... (CDJIII, c. 21, ls. 4-5). 
 

Interessante observar-se que não ocorreu, no nosso corpus, adverbial com base em 

hoje que marcasse o início de lapso temporal futuro. Para esse sentido, ocorrem por davãte 

(cf. item 3.2.1.1.9) e daqui por diãte (cf. item 3.2.1.1.1), que são de base espacial. Nesse 

sentido, ocorre des hoje mais na LRR. Interessante, ainda, observar-se que, na atualidade, o 

adverbial da modalidade falada de hoje, expressa afastamento no passado como ponto de 

partida de lapso temporal ou como localizador estático: 

 

(344) De hoje que ela não vem aqui! 
 
(345) Ele se formou de hoje! 
 

3.2.1.3.7 oje em dia 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático de 

formação ADV+SP [PREP+SN [N]]. 

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 268), este adverbial não ocorre nos DSG. Há uma 

ocorrência de hoje este dia, de sentido equivalente.  

Não ocorre na LRR e na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, encontramos apenas uma ocorrência, em CDJIII, com 

sentido de localização temporal, referindo o presente, estático e exofórico em sentido 

extensivo. 

 

(346) ...e oje em dia estam como estavõ ante d’esta sem Rezão. (CDJIII, c. 6, ls. 232-
233). 

 

Observe-se que o adverbial hoje em dia é perfeitamente reconhecível na atualidade. 
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3.2.1.3.8  ontem 

 
Adverbial português de etimologia controversa. Há pelo menos seis hipóteses quanto 

ao seu étimo: a) latim ad nōctem (CUNHA, 1998, s.v. ontem; MACHADO, 1965, s.v. ontem; 

NUNES, 1951, p. 342; COUTINHO, 1976, p. 267); b) latim hāc nŏcte (WILLIAMS, 1976); 

c) latim āntĕ noctem (JOÃO RIBEIRO, apud NASCENTES, 1932, s.v. ontem) d) latim nŏctĕ; 

e) latim hŏdĭē āntĕ (apud NASCENTES, 1932, s.v. ontem); f) português ant’oy ~ont’oy 

(PACHECO; LAMEIRA, apud NASCENTES, 1932). 

Como a base lexical para a formação do adverbial é noite, poderia ser tentador 

admitir-se, com João Ribeiro, a forma adverbial latina nŏctĕ, documentada em Horácio e 

Ovídio (SARAIVA, s.d., s.v. nox, noctis) como étimo. O argumento para refutá-la é, contudo, 

a existência das formas do português arcaico aanoite, *ãoite, oõyte e oonte, assim como as 

formas românicas: francês arcaico anuit; castelhano anoche; asturiano anueiti e catalão anuit 

(cf. NASCENTES, 1932), que fazem pleitear-se um étimo para o a inicial. Assim, o a poderia 

provir ou de hāc da locução hāc nŏcte, facilmente aceitável pelo paralelismo de formação 

com formas como agora, hŏdĭē > hoje, ogano; ou de ad, como na locução ad horam, que 

também pode-se fundamentar no paralelismo com ad maneana>amanhã (cf. item 3.2.1.3.11 

deste grupo). Do ponto de vista conceitual, conforme observam Nascentes e Câmara Jr. (1979, 

p. 121), é interessante o processo de seleção da última parte do dia anterior (noite) e a 

primeira do dia posterior (manhã) para formar os adverbiais exofóricos referentes à 

denominação desses dias, respectivamente, ao nosso ver uma espécie de metonímia. 

Estamos admitindo para nossa análise o étimo ad nōctem, hipótese que, para nós, 

contempla, tanto o paralelismo mórfico quanto semântico-conceitual. É, portanto, adverbial 

constituído pelo processo morfossintático de formação PREP+SN [N]. 

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 266-267), o adverbial ocorre seis vezes nos DSG, 

sob as formas oonte e oontem, cinco das quais na locução o dia d’oonte, com sentido temporal 

referindo o passado, estático e exofórico em sentido restrito. 

Na LRR e na CDP não ocorre. 

Para o século XVI, detectamos dez ocorrências (ontem~omtem~ontẽ), todas de sentido 

temporal estático referindo o passado e exofórico em sentido restrito, como no exemplo: 
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(347) Eem quanto faziamos alenha, faziam dous carpenteiros huũa grande cruz dhuũ 
paao que se omtem pera ysso cortou. (CPVC, fl. 9v, ls. 11-14). 

 

Interessante é observar-se que a formação românica a partir da consideração do dia em 

que está o falante, o hoje, como eixo temporal fez abandonar-se o advérbio latino hĕrī, 

‘ontem’, cujo descendente português, eire, é documentado no português arcaico. Ressalte-se 

ainda que essa formação privilegia o ponto temporal em que se encontra o falante, hipótese 

cara à Teoria da Gramaticalização, visto que o falante se põe como centro da expressão 

lingüística. 

 

3.2.1.3.9  antontem 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção de dois morfemas lexicais, 

ante–, provindo da preposição latina āntĕ, que estamos denominando morfema 

composicional, e o adverbial ontem. 

Estamos preservando neste trabalho a distinção entre os processos de composição e de 

derivação, postulada, entre outros, por Câmara Jr. (1981, p. 39). No português, são raros os 

adverbiais compostos, enquanto são muitos os derivados, sobretudo pela grande produtividade 

do morfema derivacional, formador de adverbiais, –mente. 

Não há registro da forma, quer nos DSG126, quer na LRR, quer na CDP. 

No corpus que analisamos para o século XVI, há duas ocorrências da forma em GJB, 

com valor temporal referindo o passado, estático e exofórico em sentido restrito, uma das 

quais em contexto que explicita a sua formação: 

 

(348) Figuras tem duas: simples, como ontem; composta: antontem que quér dizer 
ante de ontem. (GJB, p. 346, ls. 4-5). 

 

Na atualidade, o adverbial encontra-se em pleno uso, apresentando as variantes 

anteontem, antes de ontem e ontem de ontem127, que atestam a dupla interpretação possível 

para o primeiro elemento lexical, a saber: o morfema composicional ante–, presente em 

                                                           
126  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 266-268. 
127  Cf. ARAÚJO, R.; MOTA, J. Ontem de ontem: breve estudo de variação morfofonêmica. Comunicação 

apresentada no VI Congresso Nacional de Estudos Lingüísticos e Literários. Feira de Santana, Ba. out. 2002.  
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algumas palavras do português, como anteprojeto ou ante-sala; ou o item lexical ontem, 

reduplicado. 

 

3.2.1.3.10 dontem 

 
De formação portuguesa, constituído pela junção da preposição de ao adverbial ontem. 

Nos DSG, como já visto (item 3.2.1.3.8), ocorre cinco vezes a expressão o dia d’oonte 

(MATTOS E SILVA, 1989, p. 266-267), que inclui o adverbial. 

Na LRR e na CDP não ocorre. 

Para o século XVI, registramos uma ocorrência, na CPVC, com valor de localização 

temporal, referindo o passado, estático e exofórico, em contexto que explicita a sua função 

fronteiriça com a adjetival: 

 

(349) ...outª tanta gente pouco mais ou menos como os dontem... (CPVC, fl. 5, ls. 24-
25). 

 

3.2.1.3.11 amanhã 

 
Adverbial português proveniente de junção da preposição a ao nome português 

manhã, este provindo de maneana, forma do latim vulgar, abreviatura de horā *maneana, ‘em 

hora matutina’. Maneānā é forma derivada de mānĕ, do adjetivo latino mānĭs, usado 

adverbialmente, ‘pela manhã’. (CUNHA, 1998, s.v. manhã; COROMINAS; PASCUAL, 

1980-1991, s.v. mañana). Segundo Machado (1965, s.v. amanhã), a forma atual “parece ser 

resultante da locução cras manhãa”, documentada nos DSG, livro II, p. 327. Ainda segundo 

Machado, recebeu o a inicial após o desaparecimento de cras (<lat. crās), “para reforçar a 

idéia de momento preciso” e, no sentido atual, não é documentada antes do século XVI (para 

ele, em Garcia de Resende). Para Nascentes (1932, s.v. amanhã), a forma portuguesa provém 

do latim vulgar ad *maneana, ou seja, ele admite a presença da preposição desde o latim vulgar. 

Mattos e Silva (1989, p. 266-268) não registra a locução cras manhãa. Segundo a 

autora “não ocorre nem uma vez amanhã (<lat. ad *maniana) que substituiu cras, ao longo da 

história do português”. Registra duas ocorrências de cras e alerta, em nota (p. 268), que 

“embora não ocorra amanhã no corpus, o substantivo manhãã ‘parte do dia’ ocorre doze 

vezes”. 
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Não documentamos sua ocorrência na LRR ou na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, amanhã ocorre uma única vez, em CCDJ, com 

sentido temporal, referindo o futuro, estático e exofórico em sentido restrito. 

 

(350)  ...e cõ me dezerem que se parte amanhã de Vyana... (CCDJ, c. 22, ls. 2-3). 
 

Curioso registrar que, na CPVC, texto do limiar do século XVI, não ocorre nem cras, 

o que lhe atestaria algum cunho arcaizante, nem amanhã, o que lhe outorgaria traços de 

modernidade. Nesse texto, o sentido atual do adverbial amanhã está preenchido pela forma 

demanhã (cf. item a seguir). 

 

3.2.1.3.12 demanhaã 

 
Adverbial formado, em português, pela junção da preposição de ao nome português 

manhaã, provindo do latim vulgar, maneānā (cf. item anterior). 

Não há registro, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 266-268). Também não o 

encontramos na LRR ou na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, há duas ocorrências, em CPVC (demanhaã ~de 

manhaã), com valor de localização temporal, referindo o futuro, estático e exofórico em 

sentido restrito, correspondente ao atual amanhã: 

 

(351)  ...disse ocapitã que serja boo hirmos dereitos aacruz q# estava emcostada ahuũa 
aruore junto cõ orrio perase poer de manhaã que he sesta feira e que... (CPVC, 
fl. 11, ls. 16-18). 

 
(352)  ...creo Sñor que com estes dous degradados que aquy ficam. ficam mais dous 

grometes que esta noute se sairam desta naao no esqujfe em trra fogidos. os 
quaaes nõ vierã majs e creemos que ficaram aquy por q# demanhaã prazendo 
ads fazemos daquy nosa partida. (CPVC, fl. 13, ls. 28-34). 

 

Como vimos no item anterior, o português arcaico possuía a forma cras (<lat. crās) 

para o sentido atualmente recoberto por amanhã. 

Mattos e Silva registra, com efeito, que é cras o adverbial usado nos DSG. Machado 

(1965, s.v. amanhã) informa que amanhã, no sentido atual, só é documentado a partir do 

século XVI. De fato, não encontramos a forma na CDP (século XV). No nosso corpus do 
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século XVI, a forma amanhã ocorreu apenas uma vez, com o sentido atual, em CCDJ. Mas é 

curioso constatar que Caminha, no intermédio entre a CDP e o conjunto das CCDJ, não usa 

mais cras e não usa ainda amanhã. 

Importante também ressaltar que a forma de manhã, com o sentido atual de ‘pela 

manhã’ não foi documentada no nosso corpus. Esse sentido, no corpus, é preenchido por pela 

menhaã ~pola manhãã, um temporal de ordenação (cf. item 3.2.2.2.4). Nesse caso, a 

preposição a parece ter sido selecionada, diacronicamente, para a expressão de momento 

preciso, exofórico, e as preposições de e por (de manhã, pela manhã) para a expressão de 

momento mais extensivo, não-fórico. 

 

3.2.1.3.13 este ano 

 
Adverbial formado, em português, a partir de um SN [DET+N]. A base lexical ano 

provém de annum, acusativo singular de ānnŭs, ī, nome latino, ‘ano’. 

Mattos e Silva (1989, p. 232-273) não o registra nos DSG. Também não o 

encontramos na LRR. 

Na CDP registramos três ocorrências de este ano e uma de em este anno, todas de 

valor temporal, estático, referindo o passado e anafórico. Observe-se que aqui a forma 

demonstrativa normalmente vinculada a uso exofórico foge à regularidade e é usada em 

adverbial anafórico. 

No nosso corpus do século XVI, o adverbial este ano (~este anno) ocorre quatro 

vezes, em CCDJ, e em todas tem valor de localizador temporal, referindo o presente, estático 

e exofórico, como no exemplo: 

 

(353)  ...que os mercadores do contrato da pimenta ficarão de me pagar este ano... 
(CCDJ, c. 3, ls. 2-3). 

 

Observe-se que este adverbial é resultante de processo de formação bastante 

produtivo, que também formou adverbiais como esta noute, este dia, e de sentido paralelo, 

não só a esses, como a outros que se precedem da preposição em (neste tempo, neste dia, 

naquele tempo), todos reconhecíveis na atualidade. Além desses, usamos na atualidade, 

adverbiais de formação paralela, como (n)esta semana, (n)este mês, (n)este minuto, (n)este 
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momento, (n)esta tarde, o que atesta a manutenção da variação entre serem ou não precedidos 

da preposição em. 

 

3.2.1.3.14 aquele ánno 

 
Adverbial de formação portuguesa, a partir de SN [DET+N], constituído de este, 

determinante português (demonstrativo) e ano (cf. item anterior). 

Não há registro da forma, para os DSG128, na LRR, ou na CDP. 

No corpus que analisamos, há uma ocorrência, em DA II (aquelle ánno), com sentido 

de localizador temporal, referindo o passado, e estático. Quanto à foricidade, pode-se 

considerá-lo exofórico, no sentido de que localiza o evento em época distanciada do 

falante/autor. Contudo, é também anafórico, no sentido de que retoma elemento constitutivo 

de porção anterior do texto. Observe-se a ocorrência: 

 

(354) E porque na India faria grande confusam nã passar nenhũa náo aquelle ánno, 
consultaram de mandar com recádo ao viso rey a Ruy Soarez... (DA II, p. 39, 
ls. 26-28). 

 

3.2.1.4    LOCALIZAÇÃO TEMPORAL A PARTIR DE OUTRAS BASES LEXICAIS 

 

Para evitar demasiada pulverização, incluímos nesta seção os adverbiais que têm por 

base lexical os itens: entonces, então, tempo, vez, presente e antigo. 

 

3.2.1.4.1 entonces 

 
Adverbial português proveniente do adverbial do latim vulgar *ĭntŭnce, ‘então’. A 

forma portuguesa preserva o étimo tŭnce (tum+ce), depois reduzido a tūnc, advérbio e 

conjunção latinos. 

Não há registro da forma para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 232-273). 

Também não ocorre na LRR.  

Na CDP há trinta e três ocorrências da forma estonce, com valor temporal, referindo o 

passado e estático. Quanto à foricidade, é ambivalente, por ser exofórico, já que localiza o 

                                                           
128  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-273. 
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evento em tempo distanciado daquele em que se encontra o falante/autor, ou seja, é 

correspondente temporal do adverbial espacial lá (e, às vezes, de aí), mas também anafórico, 

já que a época referida pode ser recuperada em porção anterior do texto. Ocorre também a 

locução por estonce (três vezes), com o mesmo valor. Há muitos empregos em que a forma 

entonces é fronteiriça entre a função de adverbial e a função conjuncional. Essa fronteira é 

clara em contextos como: 

 

(355) E disse estonce el-rrei dom Pedro que... (CDP, p. 208, l. 36). 
 

Observe-se que a presença do adverbial pode expressar o correspondente a ‘e disse 

naquele momento’ (localizador temporal) ou o correspondente a ‘e disse, portanto’, 

(conjunção causal-consecutiva). Ou seja, em português, a forma mantém a ambigüidade 

morfossintática que já possuía em latim e que atesta a passagem de noção temporal 

(localização ou ordenação) a noção, mais abstrata, de conector discursivo argumentativo. 

Para o século XVI, registramos seis ocorrências da forma entonces, na CCDJ, com 

valor de localizador temporal, cinco referindo o passado, como no exemplo: 

 

(356) ...e posto que entonces eu lho nã soube bem dizer, depois lho disse. (CCDJ, c. 
86, ls. 97-98). 

 

Uma ocorrência refere o futuro: 

 

(357) E se parecer bem a suas altezas o que eu cuido d’esta mudãca, entonces se 
tratara do cõtetamẽto de frei Diogo. (CCDJ, c. 43, ls. 35-37). 

 

Todas são de valor estático e ambivalentes quanto à foricidade (exofóricos e 

anafóricos). 

Não nos pareceu que qualquer ocorrência desse adverbial no nosso corpus exibisse 

valor conjuncional. Mas há uma ocorrência de de entonces, que nos parece de valor causal: 

 

(358) E a filha de dõ Francisco d’Almeida, que era viuva d’outro marido, bem averia 
mester trinta ou quarẽta mill cruzados que tinha pera casar cõ ho Conde de 
Tentugual; os quaes herdou, e nõ lhos deu seu pay; e de entonces averẽ que ho 
Conde casou mall, crea vossa alteza que ho nõ ouve nĩguẽ. (CCDJ, c. 86, ls. 
168-172). 
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3.2.1.4.2  por ẽtonces 

 
Adverbial de formação portuguesa pelo processo de formação PREP + ADV.  

Não registramos sua ocorrência nos DSG129, na LRR ou na CDP. 

Para o século XVI, registramos uma ocorrência, em CCDJ, com valor de localizador 

temporal, referindo o passado, estático, ambivalente entre exofórico e anafórico: 

 

(359)  Cõ isto me satisfiz por ẽtonces (CCDJ, c. 47, l. 13). 
 

3.2.1.4.3  então 

 
Este adverbial português, que concorre com entonces e sobre este vem a prevalecer, 

embora em variação até a atualidade, provém do latim ĭn tŭnc, aglutinação da preposição in ao 

adverbial tūnc (<tum+ce). A forma tūnc, no latim clássico, apresentava ambivalência entre 

adverbial (‘naquele tempo’) e conjunção (‘depois, sendo assim’), segundo Saraiva (s.d., s.v. 

tūnc). 

Mattos e Silva (1989, p. 259-260) registrou noventa e cinco ocorrências (entom) nos 

DSG, com valor de localização temporal, referindo o passado ou o futuro, e exofórico, mas 

refere a sua possível leitura como anafórico e, implicitamente, também a sua leitura como 

conjunção. Além disso, a autora detectou duas ocorrências de entanto com o mesmo valor de 

entom. 

Na LRR, encontramos seis ocorrências (entom), com valor de localização temporal, 

referindo o passado e estático. Em alguns casos há ambigüidade entre as noções de 

localização e ordenação. Essa ambigüidade se resolve, em alguns casos, quando, para a 

primeira possibilidade, fica clara a incidência do adverbial sobre um só fato verbal e, para a 

segunda possibilidade, quando fica clara a sua função de ligação entre dois fatos que se 

sequenciam. 

Na CDP, registramos vinte e três ocorrências (entom), com valor de localização 

temporal. Há ainda treze ocorrências com valor de ordenação. É também difícil a distinção 

entre essas duas possibilidades de adverbiais e a interpretação como conjunção causal-

consecutiva. Há ainda oito ocorrências de entanto como temporal de ordenação, fronteiriço a 

conjunção. 

                                                           
129  Cf. MATTOS E SILVA, 1989. 
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No corpus do século XVI analisado por nós, o adverbial ocorre cinqüenta e uma vezes 

(entã ~emtam ~entam ~entám ~emtã ~ẽtam ~ẽtão ~então). Em trinta e seis ocorrências, o 

sentido é de localização temporal, trinta e quatro referindo o passado e duas referindo o 

futuro, e estáticas. Quanto à foricidade, são ambivalentes entre uso exofórico e anafórico, tal 

como já referido para os adverbiais entonces e aquele ánno (cf. ex. 360). Quatorze 

ocorrências têm valor de ordenação temporal (cf. item 3.2.2.3.1), como se vê no exemplo 361, 

cinco têm valor mais abstrato, de localizador anafórico, com sentido de ‘nesse caso’, como no 

exemplo 362, ocorrência que configura também ambigüidade entre valor adverbial e 

conjuncional. Uma ocorrência é de uso metalingüístico, não-inferível: 

 

(360) ...aly vieram entam mujtos, mas... (CPVC, fl. 8v, l. 2). 
 
(361) ...e asy meesmo acenaua peraa tera e entã perao castical... (CPVC, fl. 3, ls. 7-

8). 
 
(362) E entám tem neçessidáde daquele espírito que lhe vês em çima... (GJB, p. 376, 

ls. 18-19). 
 

Este é um adverbial português continuador, embora em forma reforçada por 

preposição, de forma latina, que já apresentava característica de descategorização e 

conseqüente recategorização entre as classes de advérbio e conjunção. Em todos os textos 

aqui referidos, dos séculos XIV a XVI, a ambigüidade persiste. Na atualidade, o seu valor 

adverbial temporal está bastante enfraquecido, enquanto o valor conjuncional, de simples 

encadeador a responsável por nexo argumentativo, é evidente. 

Observe-se também que, enquanto as formas encontradas nos DSG, na LRR e na CDP 

registram a segunda vogal como o (~on ~om), consentânea com seu étimo latino, os textos do 

século XVI só apresentam formas com essa vogal sob a realização ã (~an ~am ~ão), indício 

de normalização dos ditongos nasais finais portugueses em –ão que se consolidaria naquele 

século. 

 

3.2.1.4.4  de )) ))tam 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante de junção da preposição de ao adverbial 

e )tam (cf. item anterior). 
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Não há registro desse adverbial, para os DSG130. Não ocorre na LRR nem na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, há uma ocorrência, em DA I, com valor de 

localização temporal, referindo o passado; dinâmico, expressando a época a partir da qual é 

considerado o lapso de tempo. Quanto à foricidade, é ambivalente quanto à exófora e anáfora, 

vez que, tal como outros adverbiais já analisados, expressa exófora em relação à época em 

que se encontra o falante/autor, mas é também anafórico, por tomar como referência época já 

citada em porção anterior do texto. 

 

(363)  ...porque mais queimou aquelle primeiro fógo do que dẽtam te óra podera 
decepar força de braço e machado. (DA I, p. 19, ls. 15-16). 

 

Além da ocorrência de dẽtam, registramos uma ocorrência da forma desdentão, em 

GFO, com o mesmo sentido. 

 

(364)  ...com festas de sacrifiçios e deuações porq# já desdentão os portugueses sabem 
conhecer e seruir e louuvar a d’s. (GFO, p. 6, ls. 6-7). 

 

É, assim, no sentido temporal, forma correspondente aos adverbiais de valor espacial 

de lá e daí. 

 

3.2.1.4.5 atee entã 

 
De formação portuguesa, este adverbial se constitui pelo processo morfossintático de 

formação PREP+ADV. 

Não está registrado nos DSG131. Também não o encontramos na LRR. 

Na CDP, há uma ocorrência (ataa entom), com sentido de localização temporal 

dinâmico, expressando ponto de chegada (alvo) do lapso temporal passado e, quanto à 

foricidade, é ambivalente entre exófora e anáfora. 

Para o século XVI, documentamos quatro ocorrências (atee entã ~té entã) de valor 

equivalente ao documentado na CDP, como no exemplo: 

 

                                                           
130  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 259-260. 
131  Id. ibid. 
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(365)  ...mandou armár huũ barinel que foy o mayór nauio que té entã tinha enuiádo... 
(DA I, p. 23, ls. 15-16). 

 

3.2.1.4.6 por entam 

 
Adverbial formado, em português, pela junção da preposição por ao adverbial entam. 

Não está registrado nos DSG.132 Também não o encontramos na LRR. 

Na CDP, há uma ocorrência (por entom), com sentido de localização temporal, 

referindo o passado, estático e ambivalente entre exófora e anáfora. 

No século XVI, registramos três ocorrências (por emtam ~por entam), que apresentam 

valor de localização temporal, referindo o passado, estático e, tal como na CDP, ambivalente 

entre exófora e anáfora. Além disso, pode ser também interpretado como ordenador, pois 

dispõe dois fatos como simultâneos na linha de tempo. Assim, equivale ao sentido atual de 

‘por enquanto’, podendo, ainda, ser interpretado como conjunção temporal: 

 

(366) ...contentou-se por entam, de sayr em hũa jlhéta que está pegáda nelle... (DA I, 
p. 36, ls. 11-12). 

 

3.2.1.4.7 neste tempo 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante de junção da preposição em, a um SN 

[DET+N]. A base lexical tempo, provém do latim tĕmpus, ŏris, nome latino, ‘tempo’. 

Machado (1965, s.v. tempo) afirma que não provém da forma acusativa tempore(m), porque 

deve ter entrado no português por via culta. 

Não está registrado para os DSG133, nem o encontramos na LRR. 

Há uma ocorrência na CDP (em este tempo), com sentido de localização temporal, 

estático e anafórico (embora com o pronome demonstrativo sob a forma este). 

No nosso corpus do século XVI, há três ocorrências (neste tempo ~ neste tẽpo), com 

sentido de localizador temporal, referindo o passado; estático e anafórico (apesar da forma 

este para o demonstrativo), como o exemplo: 

 
(367) Porque como neste tẽpo a gẽte estáua descuydáda... (DA II, p. 32, l. 15). 

                                                           
132  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 259-260. 
133  Id., ibid., p. 232-273. 
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O processo de formação deste adverbial é bastante produtivo em toda a história do 

português, variando, por vezes, pela presença ou ausência da preposição inicial. 

 

3.2.1.4.8 naquelle tempo 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo processo morfossintático de formação 

PREP+SN [DET+N]. 

Dele não há registro nos DSG134, nem na LRR. 

Na CDP, há quatro ocorrências (em aquel tempo ~ aaquell tempo), com sentido de 

localização temporal, estático e ambivalente entre exófora e anáfora. 

Para o século XVI, encontramos onze ocorrências (naquelle tempo ~naquelle tẽpo), 

com sentido de localização temporal, referindo o passado, estático e ambivalente entre 

exófora de terceira pessoa e anáfora, como se vê do exemplo: 

 

(368) ...e tam rijamente q# se ouuera naquelle tempo os edificios de pédra e cal q# 
agora há sempre cairã muyta parte delles. (DA II, p. 24, ls. 32-34). 

 

Tal como o adverbial tratado no item anterior, este é resultante de processo 

morfossintático de formação muito produtivo em português. 

 
3.2.1.4.9  te quelle tẽpo 

 
Adverbial de formação portuguesa constituído pelo processo PREP+SN [DET+N]. 

Não há registro do adverbial para os DSG135. Também não o registramos para a LRR 

ou para a CDP.  

No corpus do século XVI, registramos duas ocorrências, em DA II, com valor de 

localização temporal, referindo o passado, dinâmico e ambivalente entre exófora de terceira 

pessoa e anáfora, como se vê do exemplo: 

 

(369) ...pola segurança q@ te quelle tẽpo teveram... (DA II, p. 33. l. 31). 
 

                                                           
134  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-273. 
135  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 232-273. 
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3.2.1.4.10 per esta vez 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo produtivo processo morfossintático 

PREP+SN [DET+N], em que o determinante é um demonstrativo. Sua base lexical, vez, é 

nome português, provindo, segundo Cunha (1998, s.v. vez) e Corominas e Pascual (1980-

1991, s.v. vez), do genitivo, de vix, vĭcĭs nome latino, ‘vez, sucessão, alternativa’. Segundo 

Saraiva (s.d., s.v. vix, vĭcĕs), a forma genitiva era usada pela forma nominativa, caída em 

desuso. Para Nascentes (1932, s.v. vez), Machado (1965, s.v. vez) e Nunes (1951, p. 104), 

provém de vĭcĕ(m), acusativo singular do mesmo nome. 

Não está registrado para os DSG136, nem na LRR. 

Na CDP não está registrada esta forma, contudo há duas ocorrências de d’esta vez, 

com o sentido de localizador temporal, estático e ambivalente entre exófora e anáfora. Há 

também uma ocorrência de d’aquella vez e uma ocorrência de d’aquella vegada, com o 

mesmo sentido de d’esta vez. 

Nosso corpus do século XVI registra apenas uma ocorrência (per esta vez), em DA I, 

com o sentido de localizador temporal, referindo o passado; estático e anafórico. 

 

(370) ...sómente que ella amansou a soberba daquella cidáde e per esta vez perdeo o 
nome de Bráua... (DA II, p. 16, ls. 13-17). 

 

Para maiores considerações acerca da forma-base vez, remetemos o leitor ao item 

3.2.4.6.5. 

 

3.2.1.4.11 ao presente 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição a a SN 

[DET+N]. Estamos admitindo, portanto, que a forma presente é um nome português, embora 

aceitemos que sua entrada na língua portuguesa possa ter-se dado na função adjetival, que 

persistia no século XVI e ainda na atualidade. Presente provém do latim prāesēntĭs ‘presente, 

que está à vista’, forma do adjetivo e particípio latino praesens, –e ¤ntis, do verbo praesse (ou 

proesse). 

                                                           
136  Id., ibid. 
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Não há registro da forma em Mattos e Silva (1989, p. 232-273), para os DSG. 

Também não a encontramos na LRR e na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, encontramos doze ocorrências, todas em 

sentido de localizador temporal, referindo, naturalmente, o presente, estático e exofórico em 

sentido extensivo, como se vê dos exemplos: 

 

(371) Peró, como meu intento, ao presente, nam é tratár désta matéria... (DVV, p. 
443, ls. 4-5). 

 
(372) ...a qual foy senhora de toda aq#lla térra, posto q# ao presente seja hu)a póbre 

pouoaçã... (DA II, p. 12, ls. 2-3). 
 

Há uma ocorrência fronteiriça entre função adverbial e adjetival, visto que é 

equivalente a ‘atualizado, a par’: 

 

(373) ...quanto em mi for, trabalharei nisso, e ao presente te poerei neste que nos 
demonstrou a escritura. (DLNL, p. 393, ls. 9-11). 

 

Observe-se que a base lexical presente oferece possível questionamento à propriedade 

da unidirecionalidade atribuída ao processo de gramaticalização, por ser adjetivo e nome 

portugueses, provindos de adjetivo latino. 

Na atualidade, não nos parece freqüente o uso do adverbial sob essa forma, sendo mais 

reconhecível, pelo menos no português brasileiro, a forma no presente. 

 

3.2.1.4.12 antigamente 

 
Adverbial de formação portuguesa, a partir da base lexical antiga, aglutinada ao 

morfema derivacional português –mente, que provém da forma de ablativo singular de mēns, 

mentĭs, nome latino, ‘espírito, razão, juízo’, e que formava, em latim clássico, expressões 

como de clară mentē, no ablativo singular, ‘com o espírito claro’.  

Segundo Machado (1965, s.v. antigamente), a formação de adverbial pela junção de 

forma feminina de adjetivo à forma de ablativo singular do nome mēns (mentē), já é 

encontrada no latim vulgar. Antiga provém de antiqua, forma de feminino singular de 

antiquŭs, –ă, –ŭm, adjetivo latino, ‘antigo’. Segundo Cunha (1998, s.v. antigo) e Machado 
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(1965, s.v. antigamente), a forma antigua já estava documentada em latim “bárbaro” (ano de 

933).  

Não há registro do adverbial em Mattos e Silva (1989), nem o encontramos na LRR. 

Na CDP, há uma ocorrência (antiigamente), com sentido de localização temporal, 

referindo o passado, estático e exofórico de terceira pessoa, evidenciando, portanto, 

afastamento temporal da época em que se encontra o falante/autor. 

Para o século XVI, detectamos quatro ocorrências (antigamẽte ~antigamente 

~antiguamente), todas com o valor de localizador temporal, referindo o passado, estático e 

exofórico de terceira pessoa, tal como na CDP. 

Como é sabido, o processo de formação que gerou este adverbial é amplamente 

produtivo em português, a ponto de serem os adverbiais em –mente os mais prototípicos, 

inclusive por serem os primeiros que vêm à lembrança dos falantes quando se lhes pedem 

exemplos de advérbios. Convém ressaltar, contudo, que, embora se tenha generalizado a 

crença de que os adverbiais em –mente são geralmente “advérbios de modo”, são também 

encontrados adverbiais, resultantes desse processo de formação, de conteúdo semântico 

espacial (por exemplo, anteriormente, posteriormente, inferiormente) e temporal 

(antigamente, presentemente, futuramente, freqüentemente, primeiramente (cf. itens 

3.2.2.1.10 e 3.2.3.1.6), brevemente (cf. itens 3.2.2.1.14 e 3.2.3.1.3). finalmente (cf. item 

3.2.3.1.9), continuadamente (cf. item 3.2.3.3.4), novamente (cf. item 3.2.4.2.2), 

perpetuamente (cf. item 3.2.4.5.2) e eternalmente (cf. item 3.2.4.5.3). 

Curioso também observar-se que, para completar a série temporal de adverbiais localizadores 

referentes ao eixo presente-futuro-passado (presentemente, futuramente, antigamente), o 

português tenha selecionado a base antigo, sendo relegada a base lexical passado.  

 

3.2.1.5    CONCLUSÃO 

 

Apresentamos a seguir um quadro-resumo dos adverbiais relativos à localização 

temporal e seus usos (Quadro 17), acompanhado de algumas reflexões: 
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 ADVERBIAIS – Número de Ocorrências 
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TOTAL 1 1 1 3 2 1 1 1 1 60 6 111 2 1 12 13 6 1 6 17 1 1 10 2 1 1 2 4 1 5 1 36 1 4 3 3 11 2 1 12 4 341 

PRESENTE – – – – – – – – – 60 – 111 2 – – – – – – 17 – 1 – – – – – 4 – – – – – – – – – – – 12 – 207 

PASSADO – 1 1 – 2 – – 1 – – 6 – – 1 12 1 6 1 6 – 1 – 10 2 1 – – – 1 4 1 34 1 4 b3 3 11 2 1 – –4 121 

FUTURO 1 – – 3 – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – –  – 1 2 – – 1 – 2 – – – – – – – – – 11 

LO
CA

LI
ZA

Ç
Ã

O
 

OUTROS – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 

                                            
ESTÁTICO – – – – – 1 1 – – 60 – 107 2 – – 1 6 1 6 17 – 1 10 2 1 1 2 4 1 5 1 36 – – 3 3 11 – 1 12 4 300 

DINÂMICO 1 1 1 3 2 – – 1 1 – 6 4 – 1 12 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 4 – – – 2 – – – 41 
                                            
EXOFÓRICO – – 1 – – – – – 1 56 3 86 2 1 12 – 5 – – 17 1 1 10 2 1 1 2 4 a1 a5 a1 a36 a1 a4 a3 – a11 a2 – 12 4 286 
ANAFÓRICO – 1 – 3 2 1 1 1 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – a1 a5 a1 a36 a1 a4 a3 3 a11 a2 1 – – 78 
INTRAFÓRICO 1 – – – – – – – – 4 3 25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33 

T
E

M
P

O
R

A
L

 

NÃO–FÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 
                                             

ORDENAÇÃO – – – – – – – – – – – – – – – 8 – – – – – – – – – – – – – – – 14 – – b3 – – – – – – 25 

ASPECTO – – – – – – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 

T
E

M
PO

 

FREQÜÊNCIA – – – – – – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 

ESPAÇO – 6 1 6 – 22 132 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 167 

OUTROS – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

NÃO-INFERÍVEL – 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 4 

                                           
Nº de ocorrências no 
corpus 

1 9 2 9 2 23 133 1 1 60 6 111 2 1 12 13 6 1 6 18 1 1 10 2 1 1 2 4 1 5 1 51 1 4 3 3 11 2 1 12 4  

a acumula referência anafórica e exofórica b  acumula valores de localização e de ordenação 

Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 

Quadro 17 – Número de ocorrências de adverbiais temporais de localização, segundo subcategorias semânticas e foricidade, no corpus do século XVI 
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3.2.1.5.1 Das trezentas e quarenta e uma ocorrências desses adverbiais, duzentas e sete 

(sete adverbiais) localizam o fato enfocado no presente; cento e vinte e uma (vinte e sete 

adverbiais), no passado; onze (sete adverbiais) no futuro. Há ainda duas ocorrências (dois 

adverbiais) que expressam tempo hipotético, suposto. Embora a grande incidência do presente 

quer restrito, quer extensivo, possa ser creditada aos tipos de texto (uma carta-narrativa, dois 

conjuntos de cartas, dois textos de gramáticas; dois diálogos – embora fictícios – e apenas 

duas narrativas stricto sensu), pode também apontar para a predominância da referência ao 

tempo do falante, centrando o discurso no eu, argumento interessante para um postulado da 

Teoria da Gramaticalização, a saber, a prevalência da atenção do falante sobre o seu próprio 

corpo como ocupante do tempo-espaço. 

Outro ângulo pelo qual podem-se observar esses subtotais é a prevalência do tempo 

conhecido, vivido (presente e passado, que somam trezentas e vinte e cinco ocorrências) sobre 

o futuro e o hipotético (que somam apenas dez ocorrências). Observe-se ainda, que, embora o 

presente compareça com o maior número de ocorrências, é a expressão do passado que 

apresenta maior número de adverbiais. 

3.2.1.5.2 Os quarenta e um adverbiais de localização temporal encontrados podem ser 

subdivididos em simples (são sete: ali, ora, agora, hoje, ontem, entonces, então); composto 

(um: antontem) e derivado (um: antigamente) e locucionais (os demais trinta e dois). 

Estamos considerando simples aqueles que já entraram formados na língua portuguesa, quer 

provenham de formas simples do latim (hoje<hodie; por exemplo), quer provenham de 

formas que tenham sido constituídas, ainda em latim, por locuções ou qualquer tipo de 

composição (então<in tu#nc; agora<ha#c ho#ra, por exemplo). Formas derivadas e compostas 

são as que se constituem por dois morfemas lexicais presos, o morfema-raiz, básico, e outro, 

do tipo derivacional (MD – sufixal) ou composicional (MC – prefixal). Formas locucionais 

são adverbiais formados, na maioria das vezes já no português, por mais de um elemento, que 

podem também funcionar isoladamente como formas autônomas ou dependentes, detectáveis 

por serem explicitados na grafia ou por termos ainda consciência da sua composição (dhi a 

pouco, esta noite, dontem, por exemplo). 

3.2.1.5.3 Considerando o latim como ponto de partida no caso das formas simples, ou o 

português para as compostas e locucionais, identificamos sete processos de formação desses 

quarenta e um adverbiais, a saber: 
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OCORRÊNCIAS PROCESSO DE 
FORMAÇÃO QUANT. ADVERBIAIS 

1 ADV<ADV 2 hoje, entonces 

2 ADV<SN 7 ora, agora, esta noite, hũ dia, o outro dia, este ano, aquele ano 

3 ADV<PREP+AD

V 
18 ali, ataaquy, pera qua, ahy, dhy, te ly, por davãte, té ora, dagora, pera 

agora, até agora, atee oge, dontem, então, dẽtam, atee entã, por entam, 
por entonces 

4 ADV<PREP+SN 9 ontem, amanhã, demanhã, de noite, neste tempo, naquele tempo, te 
quelle tẽpo, per esta vez, ao presente 

5 ADV<ADV+SP 3 daqui por diãte, dhi a pouco, oje em dia 

6 ADV<MC+ADV 1 antontem 

7 ADV<ADJ+MD 1 antigamente 

Quadro 18 – Processos de formação de adverbiais temporais de localização no corpus do século XVI 
 

3.2.1.5.4 Há maior incidência de localização temporal de sentido estático (vinte e sete 

adverbiais, trezentas ocorrências) que dinâmico (quinze adverbiais, quarenta e duas 

ocorrências), incluindo-se agora, que tanto ocorre com sentido estático (cento e sete 

ocorrências) quanto dinâmico (embora em baixa proporção, quatro ocorrências apenas). Há 

alguma correlação entre formas simples e compostas e o uso estático (todas as sete simples e as 

duas compostas) e entre formas locucionais e o uso dinâmico. Dessas, quatorze (dentre as 

quinze) são locucionais. Mas deve-se observar que, das vinte e sete que apresentam usos de 

sentido estático, dezessete também são locucionais: ahy, dagora, de noite, esta noite, hũ dia, o 

outro dia, oje em dia, dontem, amanhã, demanhã, este ano, aquele ánno, por entam, neste 

tempo, naquelle tempo, per esta vez e ao presente. Ou seja, enquanto as sete simples, a 

composta e a derivacional são sempre de sentido estático e quatorze das trinta e duas 

locucionais são sempre dinâmicas, há uma simples (agora) que é predominantemente estática 

(cento e sete ocorrências), mas ocasionalmente dinâmica (quatro ocorrências) e dezoito 

locucionais que ocorrem com sentido estático. Assim as locucionais dividem-se entre 

dinâmicas (quatorze) e estáticas (dezoito). 

3.2.1.5.5  A combinação de dinamicidade com localização temporal manifesta-se pela 

expressão da localização do ponto de partida do lapso temporal considerado (doze 

ocorrências); do alvo (vinte e sete ocorrências) e da direção, ou seja, o ponto para o qual o 

lapso temporal é dirigido (duas ocorrências). 
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3.2.1.5.6  As possibilidades de constituição morfossintática das trinta e duas formas 

locucionais, como vimos, são quatro: 

PREP+ADV – 16 

PREP+SN – 8 

SN – 5 

ADV+SP – 3 

As preposições que contribuem para a formação de vinte e sete dessas locuções são: a, 

ataa (~até ~té ~te); de; em; pera; por (~per). Observe-se que nem sempre as preposições iniciam 

as formas locucionais, há três casos de preposições “internas”. A seguir, explicitamos o número 

de adverbiais e o número de ocorrências relativo a cada uma delas: 

 

ADVERBIAIS 
PREPOSIÇÃO 

Nº DE  ADVERBIAIS Nº DE  OCORRÊNCIAS 

a 4 15 

até 8 27 

de 9 16 

em 3 15 

para 2 2 

por 6 7 

Quadro 19 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais locucionais de localização temporal, 
constituídos pelas preposições a, até, de, em, para, por, no corpus do século XVI 

 

3.2.1.5.7  Observando-se a incidência do valor estático ou dinâmico nas ocorrências dos 

adverbiais que incluem essas preposições na sua forma, temos: 

 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 
PREPOSIÇÃO 

ESTÁTICO DINÂMICO 

a 13 2 

até – 27 

de 8 8 

em 15 – 

para – 2 

por 5 2 

Quadro 20 – Número de ocorrências de adverbiais locucionais de localização temporal constituídos 
pelas preposições a, até, de, em, para, por, quanto aos traços estático x dinâmico, no corpus do sec. 
XVI 
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Assim, as preposições até e para figuram exclusivamente em ocorrências de locuções 

com sentido dinâmico. A preposição em ocorre apenas em locuções com sentido estático. As 

demais (a, de, por) distribuem-se entre usos estáticos e dinâmicos, embora a predominância 

de valor estático para as locuções com a seja de observar-se. As duas únicas ocorrências de a 

com sentido dinâmico devem-se ao adverbial dhi a pouco, em que a expressa direção. 

Percebe-se, portanto, que em e a concorrem para a expressão da estaticidade, mas em é mais 

claramente estático que a. Paralelamente, a concorre com para quanto a expressão de direção, 

mas para é mais claramente direcional, portanto dinâmico, que a. 

3.2.1.5.8 As cinco formas locucionais que não incluem preposições são constituídas a 

partir de SNs: esta noite, hũ dia, o outro dia, este ano, aquelle anno. Em todas as ocorrências, 

apresentam sentido estático. Embora não tenham sido registradas as variantes, sabemos que 

podem variar com formas precedidas da preposição em, como acontece até a atualidade: nesta 

noite, no outro dia, naquele ano; ou outras como nesta semana ou neste instante (~nestante). 

Ratifica-se, portanto, o valor estático preferencial para a preposição em e a possibilidade de 

sua dispensa, exatamente por ser de valor estático, o não-marcado. O valor dinâmico, por ser 

marcado e expresso em diferentes nuances semânticas, resiste mais ao apagamento da 

preposição. 

Aliás, a perda do valor dinâmico de preposições (caso de a, por e de), que se 

“desmarcam”, figurando em locuções de valor estático, chegando à incorporação (aqui, ali, então, 

por exemplo) ou ao apagamento (ala>lá), reforça o entendimento de um “caminho” diacrônico do 

dinâmico para o estático, que se observa em adverbiais desde o latim. 

3.2.1.5.9 Quanto à foricidade, considerando-se os quarenta e um adverbiais e suas 

respectivas ocorrências, pode-se apresentar o seguinte quadro: 

 

ADVERBIAIS 
FORICIDADE 

Nº DE  ADVERBIAIS Nº DE  OCORRÊNCIAS 

EXOFÓRICO 20 224 

ANAFÓRICO 9 14 

EXOFÓRICO/ANAFÓRICO 9 59 

INTRAFÓRICO 3 33 

NÃO-FÓRICO 3 8 

Quadro 21 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de localização, quanto à 
foricidade, no corpus do século XVI 
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Além da categoria EXO/ANA, que explicita a possibilidade de atribuição cumulativa, de 

valor exofórico ou anafórico à mesma ocorrência (cf. Introdução 3.2.1), deve-se considerar 

que os adverbiais ora e agora dividem suas ocorrências entre uso exofórico e intrafórico; que 

o adverbial de noite as divide entre uso exofórico e não-fórico e o adverbial esta noite (~essa 

noite) as divide entre exófora e anáfora. 

A baixa incidência de adverbiais não fóricos (apenas oito ocorrências) aponta para a 

importância do traço semântico de foricidade para esses adverbiais. Observe-se a alta 

incidência da exófora (vinte adverbiais, duzentas e vinte e quatro ocorrências) que, se 

somadas às ocorrências de uso intrafórico, perfazem um total de duzentas e cinqüenta e sete 

ocorrências que destacam o eu como ponto de referência preferencial selecionado para o 

discurso. É interessante observar-se a baixa incidência da anáfora exclusiva (quatorze 

ocorrências) em relação à incidência da exófora/anáfora (cinqüenta e nove ocorrências). 

Constata-se ainda, que a exófora temporal é sempre dicotômica, ou seja, o falante só 

dispõe de elemento para marcar quer a proximidade, quer o distanciamento temporal do fato 

referido em relação a si mesmo, sem possibilidade de marcá-lo em relação ao ouvinte, por 

exemplo. Além disso, o uso intrafórico temporal é só artificialmente distinguido do uso 

exofórico, vez que, diferentemente da referência espacial, em que se distingue o lugar em que 

o falante se encontra, no espaço concreto, do lugar-texto, ou seja, o ponto do texto que ele 

produz (espaço abstrato), para o tempo, há total coincidência entre o ponto do decurso 

temporal em que se encontra o falante e o momento-texto. Ou seja, o ponto do decurso 

temporal em que se encontra o texto que ele produz ocorre simultaneamente ao tempo em que 

se encontra o falante-autor. 

3.2.1.5.10 Achamos interessante tentar pôr em paralelo adverbiais relativos a tempo e 

espaço para entender-lhes as inter-relações. Observamos que, no nosso corpus, os adverbiais 

espaciais são mais ricos quanto à localização exofórica (pode-se lidar com quatro graus de 

exófora), enquanto os temporais restringem-se a dois graus (cujos adverbiais prototípicos são 

agora e então), correspondentes, grosso modo, aos espaciais aqui e lá, ou seja, à oposição 

entre o tempo em que se encontra o falante e o tempo afastado (no passado ou no futuro) do 

falante. Melhor ainda, os temporais, quanto à exófora, são extensivos, correspondendo mais 

ou menos ao uso que Teyssier (1981) atribui aos espaciais cá e lá. 

Observa-se também que a concepção de tempo que subjaz aos adverbiais portugueses, 

trata-o como uma linha horizontal, tanto que são noções semânticas da área da 
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horizontalidade que são expressas também por temporais, tais como: precedência 

(anterioridade), seqüência (posterioridade), proximidade ou afastamento do falante (exófora). 

Não há espaciais de espacialização vertical que também expressem tempo.  

Do ponto de vista formal, apenas nove dos quarenta e um temporais de localização 

refletem gramaticalização de formas de conteúdo semântico espacial. 

3.2.1.5.11 São dezenove os núcleos lexicais detectados na composição dos localizadores 

temporais. Esses núcleos refletem a concepção do tempo como dividido a partir de cinco 

critérios: 

 

CRITÉRIOS DE CONCEPÇÃO DE TEMPO NÚCLEO LEXICAL 

1 Referência genérica tempo 

2 Quantificação vez 

3 Oposição entre presente, passado e futuro 
(exófora) 

aqui, ca, i, ali, avãte, então, entonces, presente, 
antigo 

4 Fracionamento do decurso temporal unidade básica: hora (~ora) 
múltiplos: agora, noite, dia, ano 

5 Combinação de fracionamento com exófora hoje, ontem, amanhã 

Quadro 22 – Bases lexicais dos adverbiais temporais de localização no corpus do século XVI 
 

3.2.1.5.12 Poder-se-ia considerar que os adverbiais ora e agora funcionam como variantes, 

estendendo essa variação às locuções que os têm por base lexical? A coincidência de usos 

(localizadores temporais referindo o presente, estáticos, exofóricos ou intrafóricos) verifica-se 

para a quase totalidade das ocorrências de ora e agora, distinguindo-os apenas as quatro 

ocorrências de agora, de valor dinâmico (equivalentes a “a partir de agora”). As locuções té 

ora e até agora têm usos totalmente coincidentes. As duas outras formas locucionais 

pertinentes (dagora e pera agora) não permitem comparações, visto que não ocorrem as 

locuções correspondentes com base em ora. A maior incidência de ocorrências das quatro 

formas com base em agora (cento e vinte e sete casos) contra sessenta e seis ocorrências das 

duas formas com base em ora aponta para uma seleção que favorece agora, possivelmente 

pela maior abstratização (gramaticalização) de ora, já figurando em correlação coordenativa 

alternativa desde o século XVI (cf. BARRETO, 1999, p. 445) e reconhecível na atualidade. 

Percurso de gramaticalização veio também a sofrer, posteriormente, o adverbial agora, como 

se constata na atualidade. 
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3.2.2 GRUPO V TEMPORALIZAÇÃO DE ORDENAÇÃO 

 

  INTRODUÇÃO 

 
No corpus analisado para o século XVI, registramos trinta e um adverbiais de 

ordenação temporal (quinhentas e noventa e uma ocorrências), ou seja, adverbiais cuja função 

semântica é ordenar fatos distintos em seqüência temporal. Tratamos esses ordenadores a 

partir da expressão de anterioridade, posterioridade ou simultaneidade do fato enfocado em 

relação ao fato de referência, este, de natureza exofórica, anafórica ou intrafórica. 

Sete dos adverbiais deste grupo também ocorreram como espaciais: antes, adiante, ao 

diante, em diante, atrás, depois e perto. Três também ocorreram como temporais de 

localização: de noite, então e por entam, esse último, inclusive, apresentando os valores de 

localização e de ordenação acumulados, de tal modo imbricados que não podem, ao nosso ver, 

ser observados em separado. Doze são comuns à expressão das noções de ordenação e 

aspecto: primeiro, primeiramente, brevemente, em breve, pela manhã, de noite, já, já não, 

nom mais, ajnda nom, cedo, asinha, por derradeiro. Um é comum às noções de ordenação e 

freqüência: de noite. Observe-se, portanto, que a forma de noite pode referir qualquer das 

quatro noções temporais.  

Alguns deles apresentam noções de forma acumulada, o que trataremos com mais 

vagar no item que analisa cada um, tanto neste grupo, quanto nos Grupos VI – 

Temporalização de Aspecto e VII – Temporalização de Freqüência. 

Por oportuno, ressaltamos aqui a nossa conceituação da categoria semântica aspecto e 

sua distinção em relação à categoria semântica tempo, no sentido normalmente atribuído a 

tempo verbal, por exemplo. Ambas são categorias temporais no sentido de que temporalizam 

o enunciado, ou seja, tomam por base referencial o tempo físico. As noções semânticas do 

âmbito da categoria tempo dizem respeito à localização ou ordenação do fato enunciado 

relativamente ao momento da enunciação ou a outro momento do enunciado: são, em linhas 

gerais, as noções de presente, passado e futuro, com suas subdivisões, para a localização 

temporal; e noções como anterioridade, simultaneidade e posterioridade, para a ordenação. Já 

as noções semânticas do âmbito da categoria aspecto são duração, instantaneidade, começo, 

desenvolvimento e fim, que referem a maneira como é tratado o tempo decorrido dentro dos 

limites de um fato. Assim, considerar um adverbial como temporal não-aspectual ou aspectual 

depende da relação entre a noção temporal que expressa esse adverbial e o fato que 
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temporaliza, ou seja: se localiza ou ordena um fato em relação a outros (tempo), ou se 

localiza ou ordena fração ou frações temporais internas ao desenvolvimento temporal de 

determinado fato (aspecto). Trata-se, portanto, da distinção entre tempo externo, ou seja, 

distribuição de eventos temporais no tempo cronológico, e tempo interno, ou seja, 

distribuição de parcelas temporais internas ao desenvolvimento de um fato. 

Trataremos os adverbiais de ordenação temporal em seqüência ordenada a partir das 

suas dezenove bases lexicais: 

 

3.2.2.1    ORDENAÇÃO TEMPORAL DE BASE LEXICAL ESPACIAL 

 

3.2.2.1.1 antes  

 
Este adverbial é proveniente da forma do latim clássico āntĕ, ‘diante, em frente de, 

perante’ preposição e advérbio que também ocorriam com sentido temporal, ‘antes, 

anteriormente’. Apresenta, em português, as formas antes e ante, sendo o –s final explicado 

por analogia a outros adverbiais portugueses, sobretudo depois, que funciona, freqüentemente, 

como seu antônimo. Já foi analisado no Grupo III – Espacialização Horizontal (cf. item 

3.1.3.7.1), por apresentar quatro ocorrências que expressam área precedente.  

Segundo Mattos e Silva (1989, p. 254), nos DSG não ocorre como adverbial, mas 

apresenta cento e uma ocorrências sob a forma de locução prepositiva (ante de), setenta e 

nove de sentido espacial e vinte e duas de sentido temporal. 

Na LRR foram encontradas quatro ocorrências (ante), em sentido temporal de 

ordenação, estático e não-fórico, mas não as consideramos como adverbiais, e sim como 

preposições, vez que sempre precedem pronome pessoal em forma oblíqua, como se vê do 

exemplo: 

 

(374) ...segundo fezerom os reis que ante ti veerom. (LRR, p. 39, l. 82). 
 

Na CDP foram encontradas dez ocorrências (ante), uma de sentido espacial, sete de 

sentido temporal de ordenação, estático e anafórico, além de ocorrências, em número não 

computado, em que apresenta o sentido correspondente ao atual ‘preferencialmente’. 

No corpus analisado para o século XVI, ocorre dez vezes, (antes ~ãtes ~ante), quatro 

com sentido espacial, uma de sentido não-inferível (GFO), por inserir-se em contexto 
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metalingüístico e cinco com sentido de ordenador temporal, expressando anterioridade, 

estático; um com sentido exofórico e quatro, anafórico, como no exemplo: 

 

(375)  E não e muito seguir Italia o q# ja Greçia ãtes teue por ley na republica 
d’socrates. (GFO, p. 9, ls. 19-20). 

 

Apresenta, também, muitas ocorrências com o aludido sentido ‘preferencialmente’. 

Em DVV e DA I, só ocorre com esse último sentido, como se vê dos exemplos:  

 

(376)  Os quáes assi compriram com a obrigaçám de seus ofíçios, que nam ôs 
envergonhou o fruito das lêteras a que éram dádos, ante lhe déram maiór 
louvor... (DVV, p. 436-7, ls. 243-1). 

 
(377)  ...e que mais se preza de fazer que dizer: quis nesta parte vusar ante do officio 

destrangeiro, que da condiçam de natural. (DA I, p. 2. ls. 30-31). 
 

Para uma reflexão acerca dos possíveis mecanismos de gramaticalização atuantes na 

diacronia desse adverbial, remetemos o leitor ao aludido item 3.1.3.7.1. 

 

3.2.2.1.2 dantes 

 
De formação portuguesa, este adverbial é constituído pelo processo morfossintático 

PREP + ADV. 

Não ocorre nos DSG137, na LRR ou na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, foram registradas nove ocorrências, todas de sentido 

temporal de ordenação, expressando anterioridade, estático, sete anafóricas (como nos 

exemplos 378 e 379) e duas exofóricas (como no exemplo 380): 

 

(378)  do emsino que dantes tijnham poseram todos os arcos e acenauam que 
saísemos... (CPVC, fl. 6v, ls. 6-8). 

 
(379)  E arcabuz ha sete ou oytanos pouco mais ou menos que veo ter a esta terra com 

seu nome dantes nunca conheçido nella... (GFO, p. 42, ls. 9-11). 
 
(380) As partes destes ajuntamẽtos ou todas guardão a forma q@ tinhão dantes ou não 

todas a guardão ou nenhũa dellas. (GFO, p. 48, ls. 3-4).  
 

                                                           
137  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 254. 
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A forma dantes é freqüentemente equivalente à forma antes, quando temporal, 

podendo ser considerada resultante de reforço apenas formal, talvez para distinguir o 

adverbial temporal (dantes) do espacial (antes). Observe-se que, na atualidade, dizemos: 

 

(381)  Dantes (~antes) ele vinha muito aqui. 
 

Mas não dizemos: 

 

(382) Você conhece o restaurante X? *Minha casa fica dantes. 
 

Observe-se que possíveis contextos originadores da forma estão exemplificados no 

nosso corpus. Com efeito, nos exemplos 379 e 380 acima, pode-se entender o adverbial como 

uma redução do segmento do tempo de antes. É oportuno lembrar-se que, na atualidade, pelo 

menos popularmente, ouve-se a expressão no tempo de dantes. 

Em latim clássico, o conteúdo semântico deste adverbial era expresso por antĕa 

(FARIA, 1958, p. 250), forma que não continuou em português. 

 

3.2.2.1.3  adiante 

 
Este adverbial, já tratado no Grupo III – Espacialização Horizontal, é de formação 

portuguesa, pela junção da preposição a ao adverbial diante. 

Nos DSG, segundo Mattos e Silva (1989, p. 254), ocorre onze vezes (a deante), com 

sentido temporal. 

Na LRR, encontramos duas ocorrências (adiante), uma de sentido espacial e uma de 

sentido aspectual (manutenção de ação). 

Na CDP, foram registradas onze ocorrências (adiante ~adeante), nove de sentido 

espacial, uma de sentido aspectual (desenvolvimento de ação) e uma de sentido temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, estático e anafórico. 

Para o século XVI, detectamos vinte e duas ocorrências, vinte com sentido espacial 

(cf. item 3.1.3.7.3 do Grupo III – Espacialização Horizontal) e duas com sentido temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, dinâmico e anafórico. Veja-se um exemplo: 

 

(383)  ...eu nũca cry que ho neguocio podese pasar mais adiante que ao que mereçia 
tam injusta e desarezoada petiçõ... (CDJIII, c. 6, p. 9, ls. 88-90). 
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Este é um dos vários adverbiais portugueses formados a partir da base preposicional 

latina āntĕ que, ainda em latim, produzira, pelo processo morfossintático de formação 

PREP+PREP, a forma de preposição e advérbio ĭnāntĕ, parte do étimo da forma portuguesa 

diante (<de (PREP) +ĭnāntĕ (ADV)). O processo PREP+ADV foi, então, recursivamente e já 

no português, aplicado para a formação de adiante, assim como para a formação de outros 

adverbiais, como em diante e por diante. 

Observe-se que a forma adverbial diante é quase exclusivamente espacial, enquanto as 

formas dela derivadas por anteposição de preposição podem expressar espaço e tempo. 

Lembre-se, ainda, a locução prepositiva diante de, atualmente bastante abstratizada, 

expressando conteúdo argumentativo, como no exemplo: 

 

(384)  Diante do exposto, opino pela aprovação. 
 

Curioso observar que adiante, quando temporal, expressa sobretudo posterioridade, 

enquanto antes (cf. item 3.2.2.1.1) expressa anterioridade. 

 

3.2.2.1.4 ao diante 

 
Adverbial de formação portuguesa, pela junção da preposição a a SN [O + (N) + 

DIANTE], já foi tratado no Grupo III – Espacialização Horizontal (cf. item 3.1.3.7.4), por 

apresentar, no século XVI, três ocorrências de sentido espacial.  

Não ocorre quer nos DSG138, quer na LRR.  

Na CDP, apresenta duas ocorrências, uma de sentido espacial e uma de sentido 

temporal (ao deante), ordenador, expressando posterioridade, estático e exofórico. 

Registramos, no nosso corpus do século XVI, sete ocorrências, sendo quatro de 

sentido temporal, além das três de sentido espacial, já citadas. São adverbiais ordenadores, 

expressando posterioridade, estáticos, um anafórico e três exofóricos, dos quais apresentamos 

os seguintes exemplos: 

 

(385) ...e principalmẽte pela quantidade douro q@ ouue q@ éra sinal de muyto q@ ao diante 
se podia descobrir... (DA I, p. 31, ls. 26-8). 

 

                                                           
138  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 254. 
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(386)  ...de modo que nam aja niso duvida nẽ debate ao diante. (CDJIII, c. 13, ls. 146-
147). 

 

Pela inclusão da forma diante em SN [O+(N)+DIANTE], pode-se depreender sua 

utilização fronteiriça entre adverbial e adjetivo, por restringir um nome (no caso, elíptico, mas 

que pode ser explicitado como tempo). Já foi mencionada, no item anterior, a alta 

produtividade em português da forma diante, de conteúdo predominantemente espacial, mas 

geradora de derivados de conteúdo espacial, temporal ou argumentativo, portanto em processo 

de gramaticalização. 

 

3.2.2.1.5 em diante 

 
Este adverbial é de formação portuguesa pelo processo morfossintático PREP+ADV. 

Foi tratado também no Grupo III – Espacialização Horizontal (cf. item 3.1.3.7.5), por 

apresentar no nosso corpus uma ocorrência de sentido espacial. 

Mattos e Silva (1989, p. 254) atesta cinco ocorrências desse adverbial nos DSG, sob a 

forma en deante, de sentido temporal, duas delas incluídas nas expressões des aqui en deante 

e des ali en deante.  

Na LRR, não ocorre. Na CDP, também não ocorre, mas registramos a forma pera 

adeante , com sentido de ordenador temporal, indicando posterioridade, dinâmico e anafórico. 

Para o século XVI, foram registradas duas ocorrências em DA II, uma com sentido 

espacial e uma com sentido temporal de ordenação, indicando posterioridade, dinâmico e 

anafórico, como se vê: 

 

(387)  Fazẽdo fundamẽto q# Afonso Dalboquérq@ e os outros capitães q@ pello tẽpo em 
diãte andassem naq@lla párte, teriã hũ cérto abrigo e seguro pera jnuernar... (DA 
II, p. 3. ls. 27-29). 

 

Ressaltamos, para confronto com os dados dos DSG e da CDP, que foi encontrado no 

corpus o adverbial daquy por diãte, tratado no Grupo IV – Temporalização de Localização 

(cf. item 3.2.1.1.1). 

O adverbial em diante é constituído pela aplicação recursiva do processo de formação 

PREP+ADV (cf. item 3.2.2.1.3). 
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Os dados analisados sugerem ser temporal o seu uso majoritário, expressando 

posterioridade, uso que mantém na atualidade. 

 

3.2.2.1.6  atrás 

 
Este adverbial é de formação portuguesa, pela junção de duas preposições a e trás. Já 

o tratamos no item 3.1.3.8.1 do Grupo III – Espacialização Horizontal, com algum detalhe, 

principalmente por ser o adverbial mais freqüente daquele grupo, apresentando trinta e três 

ocorrências com aquele sentido. 

Como já referido naquele item, Mattos e Silva afirma não ter encontrado nos DSG 

qualquer locativo com a base lexical atrás. Também não o encontramos na LRR ou na CDP. 

No corpus que analisamos para o século XVI, esse adverbial foi registrado em trinta e 

cinco ocorrências, das quais duas apenas apresentam sentido temporal, expressando 

anterioridade, estático e exofórico, como no exemplo: 

 

(388)  ...e que ambos de tantos tempos atras quasi pera herança nos ficou... (CDJIII, 
c. 6, ls. 30-31). 

 

Embora Houaiss (2001, s.v. atrás) refira seu registro no Índice do Vocabulário do 

Português Medieval, como atestado no século XIII, nos nossos dados só há registro a partir do 

século XVI (mas observe-se que ocorre na CPVC). É majoritariamente de uso espacial 

(espaço abstrato) em um total de trinta e três sobre trinta e cinco ocorrências, expressando 

área precedente, principalmente em uso intrafórico. 

Na atualidade, quando isolado, é preferencialmente usado para expressar precedência 

(sentido espacial), enquanto antes é preferencialmente usado para expressar anterioridade 

(sentido temporal), como se pode observar dos exemplos: 

 

(389)  Antes ele tinha contado outra história. 
 
(390)  *Atrás ele tinha contado outra história. 
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3.2.2.1.7 depois  

 
Este adverbial já foi longamente tratado no item 3.1.3.10.1 do Grupo III – 

Espacialização Horizontal, inclusive quanto à sua controvertida etimologia.  

Para os DSG, Mattos e Silva (1989, p. 254-256) encontrou cento e quatro ocorrências 

das formas depois, despois, depós, depois de, depois a, com sentido temporal. Dessas, 

dezenove são da forma adverbial depois. 

Encontramos na LRR cinco ocorrências da forma despois, com sentido de ordenador 

temporal, indicando posterioridade, quatro estáticas e uma dinâmica, duas anafóricas e três 

exofóricas. 

Já a CDP apresenta cinqüenta ocorrências da forma depois, com sentido temporal de 

ordenação, indicando posterioridade, estático, sendo quarenta e oito anafóricas e duas 

intrafóricas. Apresenta, ainda, uma ocorrência de ao depois, com o mesmo sentido temporal, 

anafórico. 

O nosso corpus do século XVI apresenta setenta e quatro ocorrências (despois ~depois 

~despoys ~d’spois). É o oitavo adverbial em número de ocorrências no corpus. Excluindo-se 

aqui as cinco de sentido espacial, já tratadas, restam sessenta e nove, das quais sessenta e sete 

são temporais; uma é não-inferível, por constar em contexto metalingüístico, que explicita 

apenas o seu sentido temporal, opaco quanto aos demais traços semântico-funcionais, e uma 

expressa sentido de inclusão, correspondente ao atual ‘além disso’. Das sessenta e sete 

temporais, todas expressam posterioridade; são estáticas; sessenta são anafóricas, como se 

pode ver do exemplo 391, cinco são exofóricas (exemplo 392) e uma é de uso intrafórico 

(exemplo 393): 

 

(391)  ...que tudo junto foy depois avalliado no casamẽto da Raynha de Castella... 
(CCDJ, c. 86, ls. 201-202). 

 
(392)  E vymdovos vos, mostrãdo que vos nam lẽbra, pode o Gaspar Vaaz la mover 

despois por meos cõvenyẽtes e como cousa que me nõ lembra. (CDJIII, c. 16, 
ls. 48-50). 

 
(393)  ...agora tratemos da forma dellas e despois diremos das suas cõdições e 

estados. (GFO, p. 34, ls. 28-29). 
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Como já observado no item 3.1.3.10.1 do Grupo III – Espacialização Horizontal, este 

adverbial é predominantemente temporal, expressando posterioridade, embora possa 

apresentar uso espacial (cinco ocorrências) e de noção abstrata, correspondendo a “além 

disso”. 

Do ponto de vista da gramaticalização, é intrigante a procedência do emprego espacial, 

visto que o étimo latino é sempre referido como temporal. É, contudo, bom exemplo, em 

língua portuguesa, do cline conceitual ESPAÇO → TEMPO → NOÇÃO ABSTRATA, assim como do 

cline lingüístico ADV → PREP → CONJ, considerando-se a forma adverbial depois, a locução 

prepositiva depois de e a locução conjuncional depois que. 

 

3.2.2.1.8 perto 

 
Discutimos a controversa etimologia desse adverbial no item 3.1.3.5.1 do Grupo III – 

Espacialização Horizontal, visto que apresentava três ocorrências de sentido espacial.  

Mattos e Silva (1989, p. 250) registrou, para os DSG, uma ocorrência de perto e sete 

ocorrências de perto de, apenas com sentido espacial. Não ocorre na LRR e, na CDP, ocorre 

apenas a expressão a preto, também com sentido espacial. 

Para o século XVI registramos quatro ocorrências (perto ~preto), sendo três de sentido 

espacial, como já dito, e apenas uma de sentido temporal de ordenação, expressando 

posterioridade, estático e exofórico. Acresça-se ainda o sentido de proximidade temporal, o 

que se pode constatar pela citação do seu contexto de ocorrência: 

 

(394)  ...tenho entendido a muita parte que naquele Reino vam tendo os ministros da 
secta luterana sequaces, e o credito e autoridade que lhes dam pesoas muy 
principaes no dito Reino, e quam perto esta de se perder nele nossa sancta fee 
catolica... (CCDJ, c. 75, ls. 4-8). 

 

Como já desenvolvido no item 3.1.3.5.1 do Grupo III – Espacialização Horizontal, 

este adverbial acresce, quer ao sentido espacial, quer ao sentido temporal, a noção de 

proximidade, adquirida, provavelmente, por metonímia, face ao significado dos seus 

prováveis étimos. Essa noção de proximidade, principalmente para a expressão temporal, é 

bastante privilegiada no nosso corpus, sendo traço semântico presente em outros adverbiais, 

como logo, brevemente, em breve, cedo, já e então. 
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3.2.2.1.9 primeiro 

 
Adverbial português proveniente do adjetivo latino prīmārius, –a, –um, ‘primário, 

primeiro, principal’, derivado de prīmŭs, –ă, –ŭm, numeral. Segundo Machado (s.v. 

primeiro), a forma prīmārius, nas línguas da Gália e Espanha, desbancou prīmŭs. O primeiro 

uso documentado em português está no Testamento de Afonso II (1214) e tem sentido 

adverbial equivalente a primeiramente. Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. primero) 

afirmam que a forma prīmŭs nunca foi usada em castelhano. É, assim, forma que atesta o 

processo de formação de adverbiais ADJ> ADV. 

Não está registrado por Mattos e Silva (1989) para os DSG.  

Na LRR apresenta uma ocorrência (primeiro), com sentido temporal de ordenação, 

expressando anterioridade, estático e anafórico. 

Na CDP, ocorre treze vezes (primeiro), sendo doze com sentido de ordenador 

temporal, expressando anterioridade, estátido e anafórico. Uma das ocorrências apresenta 

sentido aspectual. 

No nosso corpus do século XVI, o adverbial apresenta trinta e nove ocorrências, sendo 

uma de sentido aspectual e trinta e oito com sentido temporal de ordenação, expressando 

anterioridade, estático, dezesseis das quais com sentido não-fórico, seis de sentido intrafórico, 

(como no exemplo 395), e dezesseis de sentido anafórico (como no exemplo 396): 

 

(395)  E porem agora primeiro diremos que cousa he linguagẽ... (GFO, p. 3. ls. 21-
22). 

 
(396)  ...mãdando primeiro q@ partisse Afonso López da Cósta... (DA II, p. 6, ls. 4-5). 

 

É representante do processo de formação de adverbiais que os gramaticaliza a partir de 

adjetivos, quer mantendo a forma adjetival não-marcada (forma “curta”), quer derivando-os a 

partir do morfema derivacional –mente (cf. item a seguir). No nosso corpus, a forma “curta” 

deste adverbial é mais freqüente que a derivada (trinta e nove ocorrências contra cinco). 

Primeiro é majoritariamente um ordenador temporal que marca a primazia de ocorrência de 

um fato sobre outros, mas pode tomar por referência frações temporais internas de um só fato, 

ou de um lapso temporal, marcando-lhe a fase inicial (uso aspectual). 

Embora se possa inferir que o seu conteúdo temporal decorra de um possível uso de 

disposição espacial, como se atesta hoje, o uso espacial não foi registrado no nosso corpus. 
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3.2.2.1.10 primeiramente 

 
Adverbial formado pela junção da forma de feminino singular do adjetivo português 

primeiro, provindo de prīmārĭŭs, -ă, -ŭm, adjetivo do latim vulgar, ‘primário, primeiro, 

principal’, à forma –mente, morfema derivacional português, proveniente da forma de 

ablativo singular do nome latino mēns, mentĭs, processo de formação de adverbiais altamente 

produtivo em português. 

O adverbial não é referido por Mattos e Silva (1989, p. 257-279) para os DSG. 

Também não o encontramos na LRR. 

Na CDP, foram encontradas duas ocorrências (primeiramente), com sentido de 

ordenador temporal, expressando anterioridade, estático e não-fórico. 

Ocorreu cinco vezes no corpus que analisamos para o século XVI (premeiramente 

~primeiramente ~primeyramẽte ~primeiramẽte). Uma das ocorrências apresenta sentido 

aspectual. Quatro são temporais de ordenação, indicando anterioridade, de sentido estático e 

não-fórico, como se vê do exemplo: 

 

(397)  Primeyramẽte, yreis polas postas com a mayor deligemçia que poderdes... 
(CDJIII, c. 6, l. 6) 

 

O adverbial primeiramente parece funcionar em variação com o adverbial analisado 

no item anterior. 

 

3.2.2.1.11 aa primeira  

 
Adverbial de formação portuguesa, pela junção da preposição a a SN [DET +DET + 

(N)].  

Não está registrado por Mattos e Silva (1989, p. 257-279) para os DSG. Tampouco 

ocorre na LRR.  

Na CDP, ocorre duas vezes (aaprimeira ~aa primeira), uma com sentido aspectual e 

uma com sentido temporal de ordenação, indicando anterioridade, estático e não-fórico. 

No nosso corpus do século XVI, apresenta apenas uma ocorrência, na CPVC, com 

sentido de ordenador temporal, expressando anterioridade, estático e não-fórico. Veja-se o 

exemplo: 
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(398)  ...era huũ deles huũ dos seus ospedes que aa primeira quando aquy chegamos 

lhe trouuerã. (CPVC, fl. 11v, ls. 25-26). 
 

Constituído pelo processo morfossintático PREP+SN [A+PRIMEIRA+ (N)], em que o 

nome elíptico pode ser explicitado como vez, apresenta na CDP uso bastante aproximado dos 

adverbiais tratados nos itens 3.2.2.1.9 e 3.2.2.1.10. Contudo, na CPVC, sua ocorrência é de 

sentido ambíguo, podendo ser interpretado, não apenas como ordenador de fatos distintos 

entre si, mas também como ordenador de fatos tratados como idênticos, que se repetem 

(iteração), aproximando-se de um adverbial de freqüência. 

 

3.2.2.1.12  da primeira 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático PREP + 

SN [DET + DET + (N)]. 

Não está registrado por Mattos e Silva (1989, p. 257-259) para os DSG. Também não 

ocorre na LRR, nem na CDP. 

Apresenta apenas uma ocorrência no nosso corpus do século XVI (da primª), em 

CPVC, com sentido temporal de ordenação, expressando anterioridade, estático e não-fórico: 

 

(399)  e ele tornou edeu aquilo ẽ vista de nos aaquele queo da primª agasalhou... 
(CPVC, fl. 4v, ls. 8-9). 

 

Parece-nos uma variante do adverbial tratado no item anterior. 

 

3.2.2.1.13  à primeira vista 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição a ao SN a 

primeira vista, portanto, através do processo morfossintático de formação PREP+SN. 

Não está referido por Mattos e Silva (1989, p. 257-279) para os DSG. Também não 

ocorre, quer na LRR, quer na CDP. 

Foi registrada apenas uma ocorrência no corpus analisado para o século XVI, em 

DLNL (à primeira vista), com sentido de ordenador temporal, expressando anterioridade, 

estático e não-fórico. Veja-se a ocorrência: 

 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 
Sônia Bastos Borba Costa 

 

 
296

(400)  E, verdadeiramente, à primeira vista nam [h]á cousa máis grave antre os bons 
juízos... (DLNL, p. 403, ls. 1-2). 

 

Também formado pela junção da preposição a SN, este adverbial associa ao valor 

semântico temporal de ordenação o valor semântico de modalidade, ou seja, expressa ponto 

de vista do falante/autor sobre o fato enunciado, valores que se reconhecem na atualidade. 

 

3.2.2.1.14 brevemente 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo produtivo processo morfossintático ADJ + MD 

[–mente], já referido. Breve é adjetivo português proveniente de brĕvĭs, –ĕ, adjetivo latino, ‘que 

tem pouco espaço, curto, que tem pequena estatura; que tem pouca duração’. 

Não há registro do adverbial, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 257-279), nem 

o encontramos na LRR. 

Na CDP, foram registradas três ocorrências (brevemente), sendo duas de sentido 

aspectual e uma de sentido temporal, de ordenação, expressando posterioridade, estático e 

exofórico. Há ainda o sentido de proximidade. 

Foram encontradas três ocorrências no corpus do século XVI, uma de sentido 

aspectual (brevemẽte), em CDJIII e duas (brevemente), de sentido temporal de ordenação, 

expressando posterioridade, estático, uma exofórica (exemplo 401) e uma anafórica (exemplo 

402). Há também o sentido de proximidade: 

 

(401)  ...vos agradecerey muito virdes vos a mim o mais brevemente que vosa 
desposiçam vos der lugar. (CCDJ, c. 72, ls. 3-4). 

 
(402)  ...e porque a esta reposta nã se podia Responder brevemente. (CCDJ, c. 86, ls. 

30-31). 
 

Embora o adverbial breve, forma “curta” possivelmente correspondente ao adverbial 

que aqui analisamos, tenha ocorrido no nosso corpus (uma ocorrência – cf. item 3.2.3.1.2 do 

Grupo VI – Temporalização de Aspecto), não há total correspondência entre breve e 

brevemente, vez que a única ocorrência do primeiro apresenta conteúdo semântico aspectual, 

enquanto o segundo divide suas ocorrências entre o conteúdo semântico de ordenador 

temporal, expressando posterioridade imediata (duas ocorrências) e o conteúdo semântico 

aspectual (uma ocorrência). 
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Este é um dos adverbiais que inclui, no curso da sua formação, passagem de elemento 

de conteúdo semântico espacial para temporal, visto ser derivado do adjetivo português breve, 

este proveniente do adjetivo latino brevĭs, –ĕ, * que, ainda no latim, poderia referir espaço e/ou 

tempo, e já se havia gramaticalizado em adverbial aspectual modal, atestando, portanto, 

deslizamento no latim, no cline conceitual ESPAÇO → TEMPO → MODO e no cline 

morfossintático ADJ→ADV. 

No português, o adjetivo breve possui conteúdo semântico apenas temporal, e o seu 

deslizamento é de natureza lingüístico-funcional (ADJ>ADV), quer por manutenção da forma 

não marcada do adverbial breve, quer por processo de derivação formalmente explícita – 

brevemente. 

O adverbial brevemente apresenta, ainda, associada à noção de ordenação, a noção de 

proximidade temporal (imediatidade). 

Curiosa é a constatação de que em latim clássico havia a forma adverbial brĕvī, “em 

pouco tempo, sem demora, resumidamente” (SARAIVA, s.d., s.v. brĕvī), que deve ter dado 

origem ao adverbial português breve, documentado em nosso corpus apenas com sentido 

aspectual (cf. item a seguir e item 3.2.3.1.2 do Grupo VI – Temporalização de Aspecto). 

Apesar da existência do adverbial breve, contudo, o português formou os adverbiais 

brevemente e em breve, de conteúdos semânticos parcialmente superpostos (cf. item a seguir e 

item 3.2.3.1.4 do Grupo VI – Temporalização de Aspecto). 

 

3.2.2.1.15 em breve  

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pelo processo morfossintático PREP + 

ADV. Com efeito, como já dissemos, há um adverbial breve em português, que, no nosso 

corpus, ocorreu apenas em sentido aspectual. 

Não há registro desse adverbial em Mattos e Silva (1989, p. 257-279), para os DSG. 

Também não ocorreu na LRR.  

Na CDP, há duas ocorrências, com sentido aspectual. 

Para o século XVI, constatamos nove ocorrências, uma de sentido aspectual , uma de 

sentido modal (exemplo 403) e sete temporais de ordenação, expressando posterioridade, 

estáticos, dois exofóricos (como o exemplo 404) e cinco anafóricos (como o exemplo 405). É 

temporal que expressa, também, proximidade: 
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(403)  A língua portuguesa, onde desfaleçer com vérbo ou nome que comprenda em 

bréve algũa cousa... (DLNL, p. 401, ls. 3-4). 
 
(404) ...se poder teer tall armada pera em breve sayr... (CDJIII, c. 16, ls. 44-5). 
 
(405)  ...que seria muyto mays em breve do que eu podia cuydar... (CCDJ, c. 86, ls. 104-105). 
 

Bastante aproximado, no nível semântico, do adverbial brevemente, distingue-se dele, 

no nosso corpus apenas pela possibilidade de expressar noção mais abstrata de modo, 

correspondente ao atual “resumidamente”, aliás, já presente no adverbial latino brevī (cf. item 

anterior). O processo de gramaticalização, quer em sua face conceitual (ESPAÇO→ 

TEMPO→MODO), quer em sua face lingüística (ADJ→ADV), já havia ocorrido no latim, 

mantendo-se essas várias noções no português, distribuídas por três adverbiais de base lexical 

breve. 

A noção de posterioridade e proximidade temporal (imediatidade) é reforçada em um 

dos exemplos do corpus pela anteposição do adverbial, de mesmo valor, logo, ou pelos 

intensificadores mais e muy: 

 

(406) ...pera os primeiros pouoadores lógo em breue começárem lograr as nouidades 
da térra... (DA I, p. 19, ls. 13-14). 

 
(407) ...e vos Roguo muito que sua justiça lhe seja per vos muito inteiramente 

guardada e feita com toda brevidade, que, por elle ca ser ocupado em cousas de 
meu serviço, quanto mais em breve o despachardes, tanto mais vollo 
gradecerey. (CCDJ, c. 56, l. 12-15). 

 
(408) ...que muy em breve me Responderiees... (CCDJ, c. 86, l. 103). 
 

3.2.2.1.16 logo 

 
Adverbial português proveniente de (in) lŏcō, adverbial latino, ‘à tempo, 

oportunamente’. 

Nos DSG139, ocorre seis vezes. Não é tratado em específico, só por comparação a tam 

toste, ‘tão cedo’, a que parece equivaler. Há contextos em que os adverbiais vem juntos, o que 

sugere uma transposição semântica por metonímia lingüística. Para a autora, o adverbial 

“engloba um valor modal e temporal”. 

                                                           
139  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 272. 
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Na LRR, ocorre quatorze vezes, com valor temporal de ordenação, expressando 

posterioridade combinada com imediatidade, estático e anafórico. Há exemplo da seqüência 

logo toste: 

 

(409)  E Muça se guisou logo toste e tam bem que lhe nom falecia rem de quanto 
havia mester pera a guerra. (LRR, p. 65, ls. 67-69). 

 

Ainda na LRR, ocorre a locução conjuncional logo que. 

Na CDP, registramos oitenta e oito ocorrências de logo, todas com sentido temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, estático e anafórico, combinado com noção de 

imediatidade. Há dois exemplos de logo acompanhado, imediata ou proximamente, de 

tostemente. Observam-se, também, exemplos em que o adverbial é fronteiriço de conjunção 

conclusiva. Vejam-se os exemplos: 

 

(410)  ...e logo tostemente veherom a el-rrei... (CDP, p. 117, l. 49). 
 
(411)  ...foi-lh’o logo dizer tostemente... (CDP, p. 181, ls. 15-16). 
 
(412)  ...que lhe logo el-rrei nom mandou cortar a cabeça... (CDP, p. 124, ls. 33-34). 
 

No corpus analisado para o século XVI, encontramos cento e cinqüenta e cinco 

ocorrências desse adverbial (logo ~loguo ~lógo), sendo a segunda forma em número de 

ocorrências no nosso corpus. Em todas as ocorrências é temporal de ordenação, indicando 

posterioridade em cento e cinqüenta e três delas, anterioridade em um caso (exemplo 413) e 

simultaneidade em um outro (exemplo 414). Em todas as vezes, exceto no sentido de 

simultaneidade, expressa também imediatidade. É estático em todos os casos, anafórico em ampla 

maioria (cento e vinte e nove – cf. exemplos 415 e 416), exofórico em dezesseis (como o exemplo 

417) e intrafórico em dez (como o exemplo 418): 

 

(413)  ...que avya de Receber tam sequas Repostas de vossa alteza como atee agora 
Recebi, senã eu que logo o primeiro dia ouve por tam estranha esta novidade? 
(CCDJ, c. 86, ls. 107-110). 

 
(414)  As plantas nóvas, pera prender[em] com viva raiz, nam quérem lógo o férro ao 

pé... (DLNL, p. 408, ls. 4-5). 
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(415)  ...os q@es como chegão a Toledo: logo se não lẽbrão de sua terra a q@ muito 

deuem. (GFO, p. 11. ls. 20-21). 
 
(416)  ...qualquér autoridáde que lhe[s] paréçe fazer por eles, bem entendida, mál 

entendida, lógo sái à práça, em desculpa de seu defeito. (DVV, p. 431, ls. 20-
21). 

 
(417)  E loguo me despachareis outro correo... (CDJIII, c. 6, ls. 318-319). 
 
(418)  ...não guardão esta regra mas vão por outro caminho como logo diremos. 

(GFO, p. 36, ls. 13-14). 
 

Há também muitas ocorrências em que o adverbial logo é fronteiriço de uso 

conjuncional, como no exemplo: 

 

(419)  ...e por isso éra esta geraçam muy auorrecida antre a mayór párte dos Arábios: 
ordenou lógo este nouo calyfa huũ seu parente per nome Abedelá ben Alle... 
(DA I, p. 6, ls. 16-18). 

 

Em outros, logo é nitidamente uma conjunção conclusiva: 

 

(420)  Se o vérbo nam tivésse ésta distinçám de pessoas, seria a nossa linguágem 
confusa. Podemos, lógo, dizer que ésta distinçám é como a divisám do 
pronome... (GJB, p. 331, ls. 1-3). 

 

Como já dissemos, o adverbial português logo provém do adverbial latino lŏcō, 

redução de in lŏcō, que se formava pela junção da preposição in à forma de ablativo singular 

do nome latino locus, ī. In lŏcō, “a tempo, oportunamente”, concorreu, ainda em latim, com 

īllĭcŏ, “ali mesmo, no mesmo lugar, imediatamente”, adverbial também derivado de locus, ī. 

Alguns autores (CUNHA, 1998, s.v. logo; NASCENTES, 1932, s.v. logo; 

MACHADO, 1965, s.v. logo) propõem como étimo o ablativo do nome latino. Não 

concordamos com eles. Preferimos a proposta de Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. 

luego) que propõem o étimo lŏcō, advérbio, para o adverbial castelhano luego, o português 

logo e o francês antigo lues. Assim, o adverbial português, ao nosso ver, provém do adverbial 

latino. 
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Lembramos, por oportuno, a existência de logo, nome substantivo português, atestado 

seguramente até o século XV, do qual abaixo apresentamos exemplos: o primeiro (exemplo 

421), retirado de Nascentes (1932), que o recolheu em Nunes (Crestomatia Arcaica); o 

segundo (exemplo 422), retirado de Machado (1965) que o recolheu em Leite de Vasconcelos 

(Etnografia Portuguesa); o terceiro (exemplo 423), recolhido por nós na CDP: 

 

(421)  Eu, depois que uĩj ) a este logo... (III Livro de Linhagens, in: NASCENTES, 
1932, s.v. logo). 

 
(422)  Ca, na lei de natura chamouse o nome de Deos Soday, que he de três letras, na 

da Scriptura Tetragramatõ, em cujo logo dizem os Hebreos Adonai, de quatro 
letras... (Comédia Eufrosina – séc. XVI, in: MACHADO, 1965, s.v. logo). 

 
(423)  ...e, creendo, sabee que assi como nós tiinhamos o dito rrei em conta e logo de 

padre, assi entendemos de teer a vos em conta de nosso irmão... (CDP, p. 102, 
ls. 77-80). 

 

Barreto refere as conjunções logo e logo que, a primeira, conclusiva, documentada nos 

séculos XV, XVI, XVII e XX, neste último apenas para a modalidade escrita, não tendo sido, 

portanto, documentada nos textos de modalidade oral que analisou; a segunda, logo que, 

temporal, ocorre nos séculos XIII, XIV, XV, XVII e XX, e concorreu, até o século XVII, com 

a conjunção tanto que, sendo “bastante empregada no português contemporãneo, quer na 

língua falada, quer na língua escrita.” (1999, p. 82). 

Portanto, o português logo e o castelhano luego possuíram formas nominais advindas 

do nome latino e formas adverbiais e conjuncionais advindas do adverbial latino, que se 

tornaram homônimas, o que propiciou o mecanismo conhecido na Teoria da Gramaticalização 

por divergência, a saber: as línguas selecionaram essas formas para o uso adverbial e 

conjuncional e substituíram as formas nominais homônimas por outras, advindas de outro 

nominal latino, lo*ca*li *s, –e (> port. lugar), também derivado de lŏcŭs, ī. Segundo Corominas e 

Pascual (id, ibid), “a substituição de luego ou logo pelo derivado lugar se aplica, porque 

frases como ‘em outro luego’, ‘em aquel luego’ podiam tornar-se ambíguas, sobretudo 

quando luego significava ‘entonces’” (grifo nosso). 

Para o português, tentamos uma esquematização do processo diacrônico: 
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a) → port. logo (N) 

b) > lat. īllĭco (adv.)  port. � 

c) lat. in lŏcō (adv.)  port. logo (adv.) 

e) →  port. lugar (N) 

lat. locus (N) 

d) lat. lo*ca*li *s (adj.) 
f) →  port. local (N) 

Quadro 23 – Processos de mudança semântica, do latim ao português, do item lexical lŏcŭs, –i  
 

Assim, o português desfez a homonímia representada pelo significante logo, 

selecionando-o para a função adverbial e selecionando a forma lugar, para a função nominal. 

Ressalte-se, contudo, que, como a forma lo*ca*li*s também produziu o nome português local, 

lida o português atual com essas duas possibilidades, carregadas de ambigüidade . 

Em suma, a forma adverbial portuguesa logo provém de adverbial latino (in) lŏco) 

que, por sua vez, era resultante da forma nominal lŏcus, –ī. O adverbial latino, de sentido 

temporal, é, portanto, resultante de processo de gramaticalização, que fez deslizar o nome 

latino de sentido espacial, tanto no cline intralingüístico (N→ADV), quanto no cline conceitual 

(ESPAÇO→TEMPO). A forma adverbial portuguesa herdou o traço funcional e o traço 

semântico, visto que logo não ocupou função de adverbial espacial em português. É adverbial 

temporal de ordenação, expressando majoritariamente posterioridade, a que se acresce o traço 

de imediatidade, reconhecíveis ambos até os dias atuais. Lembrem-se, por exemplo, as 

expressões atuais: logo mais (~mais logo); logo, logo (~já, já) e a fórmula de despedida até 

logo. 

Na atualidade, o adverbial logo pode até funcionar exclusivamente com o traço 

semântico de imediatidade (fronteiriço de proximidade), coocorrendo com elemento não-

temporal, como se vê do exemplo: 

 

(424)  Minha casa fica logo ali. 
 

Pode expressar, ainda, um tipo de inclusão, a nosso ver, também, fronteiriço de 

proximidade, que, para Lopes (1999, p. 438), tem o valor de marcador de foco. Vejam-se os 

exemplos: 

 

(425)  Isto tinha de acontecer logo comigo! 
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(426) Logo tu, João, fazeres-me uma coisa dessas! (LOPES, 1999, p. 439). 
 
(427) Vires-me dizer isso logo aqui! (LOPES, 1999, p. 438). 

 

Não se pode esquecer, também, o valor de juntivo oracional que expressa tempo ou 

conclusão, atestados, nos nossos dados, o primeiro desde o século XIV e o segundo desde o 

século XV. 

 

3.2.2.2    ORDENAÇÃO TEMPORAL DE BASE LEXICAL RELATIVA A DIA E SUAS PARTES 

 

3.2.2.2.1 ao outro dia 

 
Adverbial de formação portuguesa pela junção da preposição a a SN [DET + DET + 

N]. O item lexical dia, bem como o item outro, já tiveram a sua etimologia tratada em 

momentos anteriores deste trabalho (cf. itens 3.2.1.3.3 e 3.2.1.3.4).  

Mattos e Silva não registra qualquer ocorrência desse adverbial nos DSG (1989, p. 

257-279). Também não ocorre na LRR, mas há duas ocorrências de em outro dia, com sentido 

de ordenação temporal, expressando posterioridade, estático e anafórico. Na CDP, ocorrem as 

locuções em outro dia (nove vezes), no outro [dia] (uma vez) em outro [dia] (uma vez) e a 

poucos dias (uma vez), com sentido temporal de ordenação, expressando posterioridade, 

embora não definida, como expressa o item agora analisado. 

Para o século XVI, detectamos oito ocorrências, uma em DA I e sete em DA II, com 

sentido temporal de ordenação, expressando posterioridade precisa, que também expressa 

imediatidade, estático e anafórico. Veja-se um exemplo: 

 

(428) Dõ Lourenço espedindo os mouros por ser já hũ pouco tárde, cõ esperança q@ ao 
outro dia se determinaria nisso... (DA II, p. 27, ls. 4-5). 

 

No corpus, percebe-se distinção semântica entre os adverbiais o outro dia (outro dia), 

correspondente ao atual outro dia, temporal localizador que se refere ao passado (cf. item 

3.2.1.3.4) e ao outro dia, temporal ordenador que expressa posterioridade precisa, 

correspondente ao atual no outro dia, no dia seguinte. 
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3.2.2.2.2 este dia 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído por SN [DET + N]. 

Não há registro de ocorrências para os DSG140.  

Não há também registro na LRR. Contudo, ocorre duas vezes o adverbial aquele dia, 

com valor de ordenador temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico. 

Na CDP, também não ocorre este adverbial, mas há duas ocorrências de esse dia, com 

valor de ordenador temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico. 

Registramos, para o século XVI, apenas duas ocorrências, em CPVC, com valor de 

ordenador temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico, como no exemplo: 

 

(429)  em quanto aly este dia amdaram senpre ao sõo dhuũ tanbory nosso... (CPVC, 
fl. 11v, ls. 14-15). 

 

Observamos que, no nosso corpus, não há distinção entre os determinantes este, esse e 

aquele quando acompanham o nome dia para constituir locução adverbial temporal, ou seja, a 

distinção fórica (exófora x anáfora), permitida pelo sistema de determinantes portugueses, não 

é sistematicamente explorada. 

 

3.2.2.2.3 neeste dia 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição a a SN 

[DET + N]. 

Mattos e Silva (1989, p. 257-279) não atesta sua ocorrência nos DSG.  

Na LRR, também não ocorre. Contudo, ocorre uma vez o adverbial em aquele dia, 

com valor de ordenador temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico. 

Na CDP, ocorre duas vezes sob a forma em esse dia, com o sentido de ordenador 

temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico. Por oportuno, registramos uma 

ocorrência de n’aquelle dia, com valor equivalente, embora exofórico. 

No nosso corpus do século XVI, registramos duas ocorrências, em CPVC, com valor 

temporal de ordenação, expressando simultaneidade, estático e anafórico. Veja-se um 

exemplo: 

                                                           
140  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279. 
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(430)  e neeste dia aoras de bespera ouuemos vjsta de tera... (CPVC, fl. 1v, l. 2). 
 

Este adverbial parece funcionar como variante do adverbial anteriormente tratado, tal 

como acontece na atualidade, não só com este, como com outros adverbiais temporais (por 

exemplo, (n) esta semana, (n)este mês, (n)este ano). Observe-se também aqui a 

assistematicidade de uso dos demonstrativos este, esse e aquele, no que se refere à foricidade. 

 

3.2.2.2.4 pela manhaã 

 
De formação portuguesa, este adverbial constitui-se pelo processo morfossintático 

PREP + SN[DET + N]. 

Mattos e Silva (1989, p. 257-279) não refere o adverbial. De interesse quanto à sua 

formação, observamos, apenas, a afirmação (id., p. 268) de que “o substantivo manhaã, ‘parte 

do dia’, ocorre doze vezes”. 

Na LRR, encontramos três ocorrências (pela manhaã), duas com valor aspectual e 

uma com valor de ordenador temporal, expressando anterioridade, estático e anafórico, 

sempre precedido do nome do dia da semana a que se refere. 

Na CDP, há três ocorrências (pela manhaã), uma com valor aspectual, duas com valor 

de ordenador temporal, uma indicando anterioridade e uma indicando posterioridade, 

inseridos em contexto narrativo que refere seqüência de dias. 

No corpus que analisamos para o século XVI, ocorre treze vezes. Em dez delas o valor 

é aspectual. Três são de valor temporal de ordenação, estático e anafórico, uma expressando 

anterioridade, outra, posterioridade: 

 

(431)  ...lhe dixerão que as naos erão partidas pola manhã... (CCDJ, c. 47, l. 5). 
 
(432)  ...o qual per mãdádo de Afonso Dalboquerq@ que vinha com a mais fróta lhe ya 

fazendo caminho: e quando veo pela menhaã que se conheceram... (DA II, p. 
9-10, ls. 37-1). 

 

Tratamos, rapidamente, este adverbial no item 3.2.1.3.12 do Grupo IV – 

Temporalização de Localização, para confrontá-lo com os adverbiais demanhãa e amanhã. O 

confronto se justifica porque, na atualidade, o adverbial pela manhã parece variar com de 

manhã, enquanto no século XVI parece ter havido alguma variação entre demanhã e amanhã. 
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3.2.2.2.5 aa tarde 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição a a SN[DET 

+ N]. 

Não há registro da forma, para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 257-279). 

Também não ocorre na LRR. 

Na CDP, registramos uma ocorrência (aa tarde), com o sentido temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, estático e anafórico. 

Para o século XVI, registramos três ocorrências (aatarde ~a tarde), com valor 

temporal de ordenação, expressando posterioridade, estático e anafórico, como no exemplo: 

 

(433)  ...oqual se foy e andou la huũ boõ pedaço e aatarde tornouse... (CPVC, fl. 8, ls. 
26-27). 

 

3.2.2.2.6 de noite 

 
De formação portuguesa, é adverbial constituído por junção da preposição de a SN[N] 

(cf. item 3.2.1.3.1) 

Não há registro de ocorrência nos DSG141. Também não ocorre na LRR. 

Na CDP, há duas ocorrências, ambas com valor temporal de freqüência. 

No nosso corpus do século XVI, há treze ocorrências, uma com valor de localização 

temporal; duas, com valor temporal de freqüência; duas, com valor aspectual e oito com valor 

temporal de ordenação, estático e anafórico, três indicando anterioridade (exemplo 434) e 

cinco, posterioridade (como o exemplo 435): 

 

(434)  Finalmẽte quando ao outro dia se achou sem Ruy Pereira, pelo que ouuiram de 
noite ouuéram q@ era perdido... (DA II, p. 9, ls. 29-30). 

 
(435)  Porem os tempos o lançaram na parágem das jlhas de Angora, e de noite foy 

dar com o forol da náo Santiago... (DA II, p. 9, ls. 34-36). 

                                                           
141  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279. 
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3.2.2.3    ORDENAÇÃO TEMPORAL A PARTIR DE OUTRAS BASES LEXICAIS 

 

3.2.2.3.1  então 

 
Proveniente do latim ĭn tŭnc, aglutinação da preposição in ao adverbial tŭnc (< tum + 

ce). Já foi tratado no Grupo IV – Temporalização de Localização (cf. item 3.2.1.4.3). 

Mattos e Silva (1989, p. 257-279) registra noventa e cinco ocorrências nos DSG 

(entom), todas com valor acumulado de localizador e ordenador temporal.  

Na LRR, há dezessete ocorrências (entom), todas também com valor acumulado de 

localizador e ordenador temporal. 

Na CDP, há treze ocorrências (entom), todas com valor temporal de ordenação, 

estático e anafórico, expressando posterioridade, acrescido de valor de imediatidade. Há casos 

de ambigüidade com expressão temporal de localização além de com valor conjuncional 

conclusivo (cf. item 3.2.1.4.3). 

 

(436)  ...e que el-rrei de Castella nom fezesse paz com el-rrei d’Aragom, contra quem 
lhe elle entom rrequeria ajuda, sem lh’o fazer a saber primeiro, nem com outro 
nẽhũu rrei e senhor. (CDP, p. 148-9, ls. 46-49). 

 

No nosso corpus do século XVI, encontramos cinqüenta e uma ocorrências (entã 

~emtam ~entam ~entám ~emtã ~ẽtam ~ẽtão ~então), trinta e seis com valor de localizador 

temporal dentre as quais cinco com valor discursivo, correspondente a ‘nesse caso’, uma não-

inferível e quatorze com valor de ordenação temporal, expressando posterioridade, estático e 

anafórico, como nos exemplos: 

 

(437)  ...e asy meesmo acenaua peraa tera e entã perao castical... (CPVC, fl. 3, ls. 7-
8). 

 
(438)  ...mas a pessoa particular hauemos de saber e ẽtão lhe preguntemos por que lhe 

assi chamou... (GFO, p. 42, ls. 18-19). 
 

Para maior detalhamento da análise deste adverbial confronte-se o item 3.2.1.4.3. 
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3.2.2.3.2 por entam 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição por ao 

adverbial entam. Já foi tratado no Grupo IV – Temporalização de Localização (cf. item 

3.2.1.4.6) 

Não ocorre nos DSG, segundo Mattos e Silva (1989, p. 257-279). Também não o 

encontramos na LRR.  

Na CDP, registramos uma ocorrência (por entom), mas com valor de localização 

temporal. 

Para o século XVI, encontramos três ocorrências, com valor acumulado de localizador 

e ordenador temporal, expressando simultaneidade, estático e anafórico, como se vê do 

exemplo: 

 

(439)  ...contentouse por entam, de sayr em hũa jlhéta que está pegáda nelle... (DA I, 
p. 36, ls. 11-12). 

 

A distinção que se observa entre este adverbial e o adverbial então é o conteúdo 

temporal de ordenação, expressando simultaneidade, que este apresenta, enquanto então, 

quando ordenador, expressa posterioridade. Talvez essa nuance temporal se justifique pela 

preposição por, muitas vezes utilizada em locuções adverbiais para referir espaço ou tempo 

extensivos, não-pontuais. 

 

3.2.2.3.3  já 

 
Adverbial português, proveniente de ja, forma do latim vulgar, variante do clássico 

iăm, ‘neste momento, agora, já; dentro de um instante; imediatamente; em breve; então, logo; 

por outro lado’. É, portanto, adverbial português que continua adverbial latino. 

Mattos e Silva (1989, p. 261-263) registra setenta e uma ocorrências deste adverbial 

(ja), que subdivide em ja1 e ja2, o primeiro correspondente a ‘antes deste momento’ e o 

segundo correspondente a ‘a partir deste momento’, expressando, portanto, anterioridade e 

posterioridade exofórica, ao nosso ver. 

Na LRR, registramos onze ocorrências (já): uma de valor aspectual; duas de valor 

temporal de ordenação, expressando anterioridade, uma exofórica e uma anafórica; oito com 
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valor de ordenação temporal, sete expressando anterioridade, uma, posterioridade,sendo 

quatro exofóricas, duas anafóricas e duas intrafóricas. 

Na CDP, registramos quarenta e duas ocorrências (ja), uma de valor aspectual e 

quarenta e uma de valor temporal de ordenação, sendo trinta e três anafóricas, seis intrafóricas 

e duas exofóricas. 

No nosso corpus do século XVI, encontramos duzentas e onze ocorrências desse 

adverbial, o mais freqüente em todo o corpus. Vinte e uma são de valor aspectual (cf. item 

3.2.3.3, do Grupo VI – Temporalização de Aspecto); uma expressa confirmação (cf. exemplo 

440); uma tem valor conjuncional causal ou conclusivo (cf. exemplo 441); uma tem valor 

argumentativo (cf. exemplo 442) e cento e oitenta e sete apresentam valor temporal de 

ordenação, estático. Dessas cento e oitenta e sete ocorrências, cento e oitenta e uma 

expressam anterioridade (como o exemplo 443), cinco, posterioridade (como o exemplo 444), 

e uma, simultaneidade (como o exemplo 445); cento e doze são anafóricas (como o exemplo 

446); quarenta e duas, intrafóricas (como o exemplo 447); e trinta e três, exofóricas (como o 

exemplo 448). Vejam-se os exemplos: 

 

(440)  Paréce que já o mundo [h]á-de acabár nésta opiniám... (DVV, p. 464, l. 6). 
 
(441)  ...as letras cõsoãtes em q@ as nossas dições ou suas syllabas podem acabar são 

estas .l. r. s. e .z. as q@es ja chamamos semivogaes ou quasi vogaes... (GFO, p. 
28, ls. 3-5). 

 
(442)  Singéla, como quando dizemos çerca e compósta acreçentando-lhe ésta 

preposiçám a, diz àcerca, que já tem mais eficácia (GJB, p. 347, ls. 22-24). 
 
(443)  ...onde faleçeo já de muita idáde. (GJB, p. 361, l. 5). 
 
(444)  Se, ao tẽpo que vos chegardes á corte de Framça, ja ahy for o recado ou pesoa 

do emperador, meu irmaão... (CDJIII, c. 6, ls. 270-2). 
 
(445)  E assi de qualq@r outra maneira das q@ apõtei e ey de tratar ou trato ja... (GFO, p. 

42-43, ls. 29-1). 
 
(446)  E não e muito seguir Italia o q@ ja Greçia ãtes teue por ley na republica 

d’socrates. (GFO, p. 9, ls. 19-20). 
 
(447)  ...aque deu oque ja dito he. (CPVC, fl. 8, ls. 10-11). 
 
(448)  ...como lhe ja esprevy por outra carta... (CDJIII, c. 6, l. 56). 
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O item lexical português já, proveniente do latim iăm (~ja), apresenta, desde o latim, 

considerável grau de gramaticalização, preenchendo posições de adverbial e de conjunção. 

Ainda que nos tenhamos restringido às ocorrências de já estritamente em função 

adverbial, lidamos com duzentas e onze ocorrências, nas quais tentamos isolar o valor de 

ordenador temporal do valor aspectual. Constatamos que vinte e uma delas podem ser 

interpretadas como aspectuais. Cento e oitenta e sete ocorrências apresentam já como 

ordenador temporal, porque seqüencia fatos, colocando-os antes, depois ou em simultaneidade 

a um ou outro fato. 

O que distingue o já de outros ordenadores temporais é a característica de que, além de 

ordenar fatos, a sua utilização marca que o fato a que se vincula semanticamente está sob 

expectativa de realização no discurso em que se insere. Ou seja, o já indica que os 

acontecimentos se sequenciam em direção a um fim, que se coloca, por pressuposto, como 

uma expectativa que se projeta. 

Assim, uma frase como ele chegou é meramente indicadora de que o fato se situa no 

passado. Por sua vez, a frase ele já chegou expressa, não só o acontecimento, no passado, mas 

marca que o fato era esperado e foi concretizado. Observamos melhor esse valor de já, se 

fizermos a declaração acima na negativa, ou seja, ele ainda não chegou, que nos informa o 

não atingimento do acontecimento sob expectativa. 

Das cento e oitenta e seis ocorrências de já como ordenador temporal, apenas uma o 

registra com o sentido equivalente a agora (exemplo 445), o que nos faz pressupor ser esse 

valor de ordenador combinado com localizador diacronicamente posterior ao valor 

essencialmente ordenador. Vale registrar que, do total de ocorrências, quatro (em GFO) 

apresentam o adverbial associado ao adverbial agora. Vejam-se alguns exemplos: 

 

(449) ...porque muitas vezes alghũas dições q@ ha pouco são passadas são ja agora 
muito auorreçidas... (GFO, p. 50, ls. 14-16). 

 
(450) ...e outros muitos q@ não são tirados de nenhũa parte: nos jagora p#a fazer 

vocabolos de todo assi como digo não temos mui franca licẽça... (GFO, p. 51, 
ls. 2-4). 

 

Na atualidade, é inegável que o já expressa em larga escala os dois significados, como 

se vê dos exemplos: 
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(451)  Faça isto já! (=agora, ordenador e localizador). 
 
(452)  Ele já estava dormindo quando você chegou (ordenador). 
 

É também bastante freqüente nos dias atuais o uso de já como juntivo conclusivo (tal 

como nos exemplos 446 e 447 acima). Além disso, é juntivo argumentativo, de valor 

adversativo, como no exemplo: 

 

(453)  Ela é uma boa pessoa. Já o irmão é muito pouco confiável. 
 

Temos ainda observado, na fala informal, uma tendência a repetir o já em pontos 

distintos do enunciado (pré e pós-verbal, sobretudo) em exemplos como: 

 

(454)  Já comprei o livro já. 
 

que nos parecem evidenciar fenômeno semelhante ao que ocorre com não: 

 

(455)  Não comprei o livro não. 
 

3.2.2.3.4 já não 

 
Adverbial português proveniente de jăm nom, locução adverbial latina, ‘já não, não 

mais’, segundo Saraiva (s.d, s.v. jăm). Ainda segundo esse autor, a locução latina apresentava 

a variante nom jăm. É adverbial locucional, que ocorre tanto em contigüidade quanto em 

descontinuidade e, ainda, em ordem inversa. 

Nos DSG, Mattos e Silva (1989, p. 263) registra duas ocorrências (ja non ~nom...já) e 

lhes dá como correspondentes atuais ‘já não’ ou ‘não...mais’. 

Na LRR, encontramos duas ocorrências (já nom ~nom...já), com valor temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, combinado com valor aspectual, estático e anafórico. 

Na CDP, há quatro ocorrências (nom...ja ~já nom ~já...nom), com valor de ordenação 

temporal, expressando posterioridade, combinado com valor aspectual, estático e anafórico. 

Para o século XVI, registramos treze ocorrências (~ja não ~ja...não ~já nam ~já...nam 

~não...ja ~não já ~nã...já), das quais três expressam noções não temporais, quais sejam 

comparação (exemplo 456) e reforço de negação (exemplos 457 e 458). As demais dez 
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ocorrências têm valor temporal de ordenação, expressando posterioridade, combinado com 

valor aspectual, estático, sendo três exofóricos (como o exemplo 459) e sete anafóricos (como 

o exemplo 460): 

 

(456)  ...a sua voz não abre ja tãto a boca e descobre mais os dẽtes. (GFO, p. 16, ls. 
12-13). 

 
(457)  ...e necessario q@ diuidamos as letras vogaes ẽ grãdes e peq)nas como os gregos 

mas nã ja todas porq@ e verdade q@ temos a grande e α pequeno... (GFO, p. 12, 
ls. 17-20). 

 
(458)  ...p)a as q@es todas os p@meiros homẽs não poderão dar vozes ẽ cõprimẽto: ja não 

digo p@a as cousas q@ elles não conhecião... (GFO, p. 54, ls. 18-20). 
 
(459)  O segundo u sérve na composiçám das dições e antigamente servia per si de 

avérbio locál, como quando se dizia: U vás? u moras? Do qual já nam usamos. 
(GJB, p. 380, ls. 2-3). 

 
(460)  E se ante da tomáda de Cepta, nã pos em óbra este seu natural desejo, foy 

porque já em seu tẽpo neste reyno nam auia mouros que conquistar... (DA I, p. 
12, ls. 3-5). 

 

Lembramos, como alertou Óscar Lopes (1971, p. 233), que já não e suas variantes são 

o correlato negativo do adverbial ainda (cf. item 3.2.3.3.7, do Grupo VI – Temporalização de 

Aspecto). Assim, a uma pergunta como: 

 

(461)  Ele ainda estuda alemão?, 
 

a resposta negativa é: 

 

(462)  Não, já não estuda (~não estuda mais). 
 

Este adverbial combina o valor semântico de ordenador temporal, porque, baseando-

nos no exemplo acima, compreendemos que o fato de estudar alemão precedeu o fato de não 

estudar, com o valor semântico aspectual, porque temporaliza o fato de estudar, marcando-o 

como um fato durativo, que findou. Esse valor combinado parece já ter provindo do latim, 

segundo as correspondências semânticas oferecidas por Saraiva (s.d., s.v. jăm). 
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Este adverbial, juntamente com ainda não e não mais, constitui o pequeno grupo de 

locuções adverbiais que ocorrem, majoritariamente, de forma descontínua. Na atualidade a 

variante já não pode ocupar posição de juntivo argumentativo, quando não corresponde à 

negativa de ainda, o que configura processo de gramaticalização, em exemplos como: 

 

(463)  Concordo com sua opinião, mas a sua atitude eu já não aceito. 
 

3.2.2.3.5 nom...mais 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção de dois adverbiais, que 

tanto ocorrem em contigüidade, quanto descontínuos, quanto em ordem inversa.  

Não há registro deste adverbial para os DSG142. 

Na LRR, há apenas uma ocorrência (nom...mais), com valor de ordenação temporal, 

expressando posterioridade, combinado com valor aspectual, estático e anafórico. Há uma 

ocorrência de valor não-temporal, mas que merece atenção, pois parece explicitar contexto 

que pode ter dado origem ao uso temporal da locução: 

 

(464)  E tanto lhes fazia de boa criança e lhes mostrava d’amor que seu padre nom 
lhes poderia mais fazer. (LRR, p. 35, ls. 46-47). 

 

Na CDP, encontramos vinte e uma ocorrências (nom...mais), com valor de ordenação 

temporal, expressando posterioridade, combinado com valor aspectual, estático e anafórico. 

Há um exemplo, não computado por nós, que apresenta leitura difícil, visto que pode ser 

entendido como contendo ocorrência de nom...mais ou de ainda nom (cf. item a seguir): 

 

(465)  ...e foi tomar a galee do aver em que ia Martinh’Anes pera Tavira no rrio de 
Guadalquevir, ca ainda nom era mais arredado... (CDP, p. 252-253, ls. 46-48). 

 

Para o século XVI, encontramos vinte e uma ocorrências (não...mais ~nom...majs 

~nõ...mais ~nõ majs ~nam...máis ~nam...mais ~nã...mais ~nã mays ~mais...nom), todas de 

valor temporal de ordenação, expressando posterioridade, combinado com valor aspectual, 

estático, sendo treze anafóricas (cf. exemplo 466); sete exofóricas (cf. exemplo 467) e uma 

intrafórica (exemplo 468): 
                                                           
142  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279. 
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(466)  daly se partirã os outros dous mançebos que nom os vimos mais. (CPVC, fl. 4, 
ls. 13-14). 

 
(467)  ...porque nam seera la mais necesaria vosa estada. (CDJIII, c. 22, ls. 220-221). 
 
(468) ...nam falaremos máis dele, nem menos daremos régras dos outros tempos e 

módos... (GJB, p. 344-345, ls. 22-1). 
 

Este adverbial parece representar mais uma variante do adverbial anterior (já não), 

com o qual concorre, seguramente, desde o século XVI. Curiosamente, na atualidade, esta 

parece ser a forma preferencial no português brasileiro, enquanto a forma já não é bastante 

utilizada em Portugal. 

 

3.2.2.3.6  ajnda...nom 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela justaposição de dois adverbiais. 

Remetemos o leitor ao item 3.2.3.3.7 do Grupo VI – Temporalização de Aspecto, no qual é 

abordada a etimologia do adverbial ainda. É uma locução que, como as anteriormente 

tratadas, pode ocorrer em contigüidade, de forma descontínua ou, ainda, em ordem inversa. 

Não há registro do adverbial nos DSG143. 

Na LRR, encontramos uma ocorrência, na verdade uma variante (ainda nem), com 

valor temporal de ordenação, expressando anterioridade, combinado com valor 

aspectual,estático e anafórico.  

Na CDP, há duas ocorrências (nom...ainda), com valor temporal de ordenação, 

expressando anterioridade, combinado com valor aspectual, estático e anafórico. Há também 

duas ocorrências cuja citação se faz oportuna: uma, já apresentada no item anterior, em que 

não se distingue com clareza se se tem uma ocorrência de ainda nom ou de nom...mais 

(exemplo 465); a outra, que apresentamos abaixo, correlaciona outra palavra negativa 

(nenhu‡u) ao advérbio ainda: 

 

(469)  ...estando seguros e nenhũu ainda levantado... (CDP, p. 237, l. 61). 
 

                                                           
143  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279. 
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Para o século XVI, registramos dezenove ocorrências, (ajnda...nom ~ainda...nam 

~aynda nã ~aimda nam ~ajnda...nam ~ajnda...não ~nam...ainda ~nam...ajnda ~nõ...ajnda 

~nõ...aimda ~nõ...aynda ~não...ainda ~nõ...ainda) de valor temporal de ordenação, 

combinado com aspectual, expressando anterioridade, estático, sendo oito anafóricas (cf. 

exemplo 470); nove, exofóricas (cf. exemplo 471); uma, intrafórica (exemplo 472) e uma não-

fórica (exemplo 473): 

 

(470)  ...epor ele nõ teer ajnda comjdo poseranlhe toalhas... (CPVC, fl. 10v, ls. 10-
11). 

 
(471)  Aguora soube como nam era ainda paguo... (CCDJ, c. 53, ls. 7-8). 
 
(472)  ...eu creo Sor que nõ dey ajnda aquy conta avosa alteza... (CPVC, fl. 10, ls. 11-

13). 
 
(473)  Ainda o pái nam é nádo, já o filho anda pelo telhádo... (GJB, p. 368, ls. 7-8). 
 

Lembramos que, como alertou Óscar Lopes (1971, p. 233), este adverbial corresponde 

à negação do adverbial já, o que se comprova pela resposta negativa que damos a uma 

pergunta como ele já chegou?, ou seja: não, ainda não chegou. Isso explicita o seu valor de 

ordenador temporal, porque expressa a anterioridade do fato de não chegar ao fato (esperado) 

de chegar. Contudo, o ainda não expressa, concomitantemente, a noção aspectual de 

manutenção de uma situação, que se encaminha para um determinado ponto temporal em que 

ocorrerá uma mudança dessa situação, ou seja, o adverbial refere a temporalização interna a 

um estado de coisas. 

 

3.2.2.3.7 cedo 

 
Adverbial proveniente de cĭto, adverbial latino, ‘depressa, apressadamente, 

brevemente, prontamente’. 

Mattos e Silva (1989, p. 272) registra seis ocorrências nos DSG, alertando para a sua 

concorrência com tan toste, ambos freqüentemente combinados com logo (cf. item 

3.2.2.1.16). Pela leitura dos exemplos, parecem-nos de valor aspectual. 

Na LRR, registramos uma ocorrência, com valor temporal de ordenação, expressando 

posterioridade, estática e exofórica, expressando também imediatidade. 
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Na CDP, registramos três ocorrências, duas com valor aspectual e uma com valor de 

ordenador temporal, indicando posterioridade, estático e anafórico, também acrescido do 

valor de imediatidade. 

Para o século XVI, atestamos dez ocorrências: uma de valor aspectual; duas não-

inferíveis (de uma delas apenas se infere o seu valor temporal), por se incluírem em contexto 

metalingüístico; sete de valor temporal de ordenação, referindo posterioridade, estático, sendo 

quatro exofóricas (cf. exemplo 474)e três anafóricas (cf. exemplo 475): 

 
(474)  ...e espero em nosso Senhor que muy cedo sejam todas ẽ Lixboa. (CDJIII, c. 

14, ls. 8-9). 
 
(475)  ...por seer jente que njmguem emtende nem eles tam cedo aprẽderiam afalar 

perao saberẽ... (CPVC, fl. 6, ls. 27-29). 
 

Adverbial de conteúdo semântico próximo de logo (cf. item 3.2.2.1.16), sobretudo 

pelo traço semântico de imediatidade ou proximidade. A nosso ver, em alguns contextos, logo 

e cedo (ou muy cedo), este quando temporal de ordenação, funcionam como variantes, como 

nos exemplos 476 e 477: 

 
(476) ...mas que sse trabalhassem cedo de livrar os feitos... (CDP, p. 107, l. 15). 
 
(477) ...e que as nóssas náos podiã ser muy cedo na India... (DA II, p. 33, l. 20). 
 

Distingue-se de logo, em alguns casos, sobretudo por pressupor um lapso de tempo no 

qual um fato ocorre em suas frações iniciais. Nesse sentido, aspectual, é antônimo do 

adverbial tarde (cf. exemplos 478 e 479). 

 

(478) ...aconteceo que essa manhãa muito cedo fora Diego Lopez aa caça dos 
perdigoões... (CDP, p. 225, ls. 6-8). 

 
(479)  Geralmente todos vam rezar a elles três vezes, hũa muyto cedo a maneira de 

matinas... (DA II, p. 18, ls. 34-35). 
 

É adverbial que continua adverbial latino de conteúdo temporal, fronteiriço a 

expressão de modo, vez que implicava na quantificação do tempo para a realização de um 

fato, mas no português seu valor semântico é sobretudo temporal, quer de ordenação, quer 

aspectual. 
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3.2.2.3.8 asinha 

 
Adverbial português, provindo, segundo Cunha (1998, s.v. asinha), do nome latino 

ăgīnă, ‘encaixe ou buraco em que se move o travessão da balança’. Para Machado, (1965, s.v. 

asinha) apresenta também a acepção ‘balança’ e é proveniente da forma feminina de *ăgīnŭs, 

adjetivo derivado do verbo agō, no sentido de ‘pesar’ admitindo, portanto, ter havido processo 

metafórico. Para Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. aína) agīna é nome do latim vulgar, 

‘atividade’, derivado, por abstração, do sentido de agi*re, na acepção de ‘conduzir, empurrar’, 

e é o étimo de ajinha (~asinha), advérbio trasmontano, ‘imediatamente, pronto’. Lembram, 

também, a existência do verbo aginare, ‘agitar-se’, documentado em Petrônio, e as formas 

hispânicas ajinarse, ‘apressar-se’ e aginhado, ‘apressado’. Para eles, a passagem para o 

adverbial românico deu-se pela anteposição da preposição a, logo confundida com o a inicial, 

justificando com a forma ad ahina, documentada em Berceo. Segundo Machado, o adverbial 

foi usado por Afonso X e é documentado até o século XV (agĩa ~aginha ~asinha). 

Nos DSG, Mattos e Silva (1989, p. 474) encontrou quatorze ocorrências (aginha), com 

sentido temporal de imediatidade. 

Na LRR não ocorre. Há uma ocorrência de ligeiramente, com sentido equivalente. 

Na CDP, há duas ocorrências (asinha), com o mesmo sentido. Ocorrem, com sentido 

equivalente, ligeiramente (uma ocorrência), trigosamente (uma ocorrência) e a presa (seis 

ocorrências). 

Para o século XVI detectamos, contrariando, portanto, Machado, sete ocorrências 

(asinha ~assinha), sendo duas de sentido aspectual, duas em contexto metalingüístico, não 

inferível, e três de sentido temporal de ordenação, expressando posterioridade, acrescida do 

sentido de imediatidade, dinâmico e não fórico, como no exemplo: 

 

(480)  ...e mais porq@ alghũ tanto me fiz nestes principios breue reprenderão mui 
asinha o que dixe... (GFO, p. 75, ls. 8-10). 

 

No latim, a forma de sentido concreto ăgīnă, designativa de parte componente de um 

objeto, passou, por metonímia conceitual, a designar o próprio objeto e apresentava cognatos, 

a saber, o verbo aginare e o adjetivo agi*nŭs, –ă, –ŭm. Não há registro de uso adverbial em 

latim. Aceitando-se a proposta de Corominas e Pascual, justificada pelo exemplo de Berceo, 

as línguas românicas desenvolveram a forma adverbial através do uso do nome, precedido de 
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preposição, processo de formação amplamente verificado, além da continuidade no castelhano 

da forma verbal aginare (>ajinarse) que, por sua vez, produziu aginado. 

Se considerarmos o deslizamento da forma latina, temos, portanto: a) generalização 

metonímica de traço do significado para todo o conjunto (metonímia conceitual); b) 

transposição metafórica do traço de movimento/rapidez, generalizado para outros contextos 

(abstratização) lingüísticos, através do verbo e do adjetivo. Na passagem para as línguas 

românicas, o traço de movimento rápido continuou o seu curso, generalizando-se para novos 

contextos, através da forma de advérbio, que relocou o traço semântico de rapidez para os 

sentido de ordenação temporal combinado com imediatidade e para o sentido aspectual de 

curta duração. 

 

3.2.2.3.9 por derradeiro 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição por a SN 

português [(N)+ADJ]. O adjetivo derradeiro, segundo Cunha (1998, s.v. derradeiro) e 

Nascentes (1932, s.v. derradeiro) é proveniente do latim *derrat(r)āriŭs, variante de 

*derretrāriŭs, adjetivo cognato do adverbial re ¤tro¤, ‘por detrás, de trás, para trás, atrás’. 

Não está registrado nos DSG (MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279), na LRR ou na 

CDP. 

Para o século XVI, encontramos doze ocorrências (por derradeiro ~por deradeiro 

~por derradeyro ~per derradeiro), dez de sentido aspectual e duas de sentido temporal de 

ordenação, expressando posterioridade, dinâmico e anafórico, como no exemplo: 

 

(481) Depois ôs lévam aos nomes que se compõe[m] délas e, per derradeiro, à 
variaçám de todalas outras pártes... (DLNL, p. 408, ls. 16-18). 

 

3.2.2.4   CONCLUSÃO 

 

Apresentamos a seguir um quadro resumo dos adverbiais relativos à ordenação 

temporal e seus usos, acompanhado de algumas reflexões: 
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TOTAL 5 9 2 4 1 2 67 1 38 4 1 1 1 2 7 155 8 2 2 3 3 8 14 3 187 10 20 19 7 3 2 591 

ANTERIORIDADE 5 9 – – – 2 – – 38 4 1 1 1 – – 1 – – – 1 – 3 – – 181 – – 19 – – – 266 

POSTERIORIDADE – – 2 4 1 – 67 1 – – – – – 2 7 153 8 – – 2 3 5 14 – 5 b10 20 – 7 3 2 317 

O
R

D
EN

A
Ç

Ã
O

 

SIMULTANEIDADE – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 2 2 – – – – a3 1 – – – – – – 9 
      –               –             

ESTÁTICO 5 9 – 4 – 2 67 1 38 4 1 1 1 2 7 155 8 2 2 3 3 8 14 3 187 10 20 7 7 – – 584 
DINÂMICO – – 2 – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 2 8 
                     –         –  –  

EXOFÓRICO 1 2 – 3 – 2 5 1 – – – – – 1 2 16 – – – – – – – – 33 3 6 4 4 – – 88 
ANAFÓRICO 4 7 2 1 1 – 60  16 – – – – 1 5 129 8 2 2 3 3 8 14 3 112 7 13 3 3 – 2 415 
INTRAFÓRICO – – – – – – 1 – 6 – – – – – – 10 – – – – – – – – 42 – 1 – – – – 61 

T
E

M
P

O
R

A
L
 

NÃO-FÓRICO – – – – – – – – 16 4 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – 3 – 27 
         5         *             –    

LOCALIZAÇÃO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 36 3 – – – – – – – 40 
ASPECTO – – – – – – – – 1 1 – – – 1 1 – – – – 10 – 2 – – 21 b10 b20 1 1 2 10  90 

T
E

M
P

O
 

FREQÜÊNCIA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – 12 
ESPAÇO 4 – 20 3 1 33 5 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 69 
OUTROS  – – – – – – 1 – – – – – – – 1 X – – – – – – – – 3 3 – – – – – 8 
NÃO-INFERÍVEL 1 – – – – – *1 – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 2 2 – 7 
                                   

Nº de ocorrências no corpus 10 9 22 7 2 35 74 4 39 5 1 1 1 3 9 155 8 2 2 13 3 13 51 3 211 13 20 19 10 7 12  

a: ordena e localiza simultaneamente; b: ordena e aspectualiza simultaneamente; c: ordena e marca freqüência simultaneamente; d: ordena e modaliza simultaneamente. 
*quanto à foricidade X  não computado 
Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 
Quadro 24 – Número de ocorrências de adverbiais temporais de ordenação, segundo subcategorias semânticas e foricidade, no corpus do século XVI 
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3.2.2.4.1 Os trinta e um adverbiais de ordenação temporal encontrados podem ser 

subdivididos em simples (são dez: antes, depois, perto, primeiro, logo, cedo, tarde, então, já 

e asinha); derivados (são dois: primeiramente e brevemente) e locucionais (os demais 

dezenove). Considerando, como fizemos para o Grupo IV dos temporais de localização (cf. 

item 3.2.1.5.3), o latim como ponto de partida, no caso das formas simples, ou o português, no 

caso das derivadas e locucionais, identificamos oito processos de formação desses adverbiais, 

a saber: 

 

ADVERBIAIS PROCESSO DE 
FORMAÇÃO QTDE ADVERBIAIS 

1) ADV<ADV  5 antes, logo, cedo, já, perto; 

2) ADV<ADV+ADV  3 já não, nom...mais, ainda...nom; 

3) ADV<SN  1 este dia; 

4) ADV<PREP+PREP  2 atrás, depois; 

5) ADV<PREP+ADV  6 dantes, adiante, em diante, em breve, por entam, então; 

6) ADV<PREP+SN  11 
ao diante, aa primeira, a primeira vista, da prima, ao 
outro dia, neeste dia, pela menhaã, aa tarde, de noite, por 
derradeiro, asinha; 

7) ADV<ADJ  1 primeiro; 

8) ADV<ADJ+MD  2 primeiramente, brevemente. 

Quadro 25 – Processos de formação de adverbiais temporais de ordenação no corpus do século XVI. 
 

3.2.2.4.2 As preposições que contribuem para a constituição de quatorze das locuções 

formadas já no português são: a, de, em e por. A seguir, explicitamos o número de adverbiais 

e o número de ocorrências relativas a cada uma delas: 

 

ADVERBIAIS 
PREPOSIÇÕES 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

a 6  17  

de 3  9  

em 3  9  

por 3  7  

Quadro 26 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais locucionais de ordenação temporal 
constituídos pelas preposições a, de, em, por, no corpus do século XVI 

 

3.2.2.4.3  No que se refere à foricidade, considerando-se os trinta e um adverbiais e suas 

respectivas ocorrências, pode-se apresentar o seguinte quadro: 
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ADVERBIAIS 
FORICIDADE 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

EXOFÓRICO 14  89  

ANAFÓRICO 24  413  

INTRAFÓRICO 6  61  

NÃO-FÓRICO 7  27  

Quadro 27 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de ordenação, quanto à 
foricidade, no corpus do século XVI 
 

Há, portanto, larga predominância da anáfora, o que nos parece evidente, pois 

ordenadores são adverbiais semanticamente relacionais, já que interseqüenciam fatos. 

Observando-se a relação entre o uso intrafórico e as noções semânticas envolvidas na 

expressão da ordenação temporal (cf. item 3.2.2.4.5, a seguir), vê-se que há quarenta e nove 

ocorrências intrafóricas que expressam anterioridade (representadas pelos adverbiais primeiro, 

já e ainda não) e doze que expressam posterioridade (representadas pelos adverbiais depois, 

logo e nom...mais), indicando que há mais coesão discursiva construída sobre o que foi 

anteriormente mencionado que sobre o que se vai mencionar. 

À primeira vista, poder-se-ia, talvez, estranhar que ordenadores temporais, já que 

expressam noção semântica que se funda, em última instância, em noções freqüentemente 

exofóricas, como anterioridade (geralmente vinculada a passado) e posterioridade (geralmente 

vinculada a futuro), apresentem baixa incidência de uso exofórico. Para nós, isso se explica, 

porque, na maioria dos casos, os dados semânticos relativos à exófora são cobertos pelos 

morfemas temporais pertinentes aos verbos que expressam os fatos postos em seqüência pelos 

adverbiais. 

3.2.2.4.4 Os adverbiais temporais de ordenação apresentam dezenove bases lexicais, que 

poderíamos assim tentar classificar: 

 

ADVERBIAIS 
BASES LEXICAIS QT

DE 
FORMAS 

1. Bases relativas ao fracionamento do decurso 
temporal, a partir da unidade dia e suas repartições 

6 dia, noite, tarde, manhã  

2.  Bases relacionadas à distribuição espacial 
(horizontalidade) 

17 antes, diante, atrás, depois, perto, 
primeiro, breve, logo, derradeiro 

3. Bases relacionadas a outras noções temporais:  5 cedo, então, já, ajnda asinha  

4. Bases relacionadas a outras noções:  1 mais  

Quadro 28 – Bases lexicais dos adverbiais temporais de ordenação, no corpus do século XVI. 
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As noções semânticas relacionadas com a ordenação temporal serão comentadas no 

item a seguir. Observe-se, contudo, desde já, que aqui se ratifica a concepção do tempo, em 

português, como uma linha horizontal. 

3.2.2.4.5  As bases lexicais apresentadas no item anterior explicitam as noções que são 

tomadas em consideração para efeito de ordenação temporal, a saber: 

a) anterioridade (treze adverbiais, duzentas e seis ocorrências); 

b) posterioridade (dezenove adverbiais, trezentas e dezessete ocorrências); 

c) simultaneidade (cinco adverbiais, nove ocorrências); 

d) proximidade (oito adverbiais, trezentas e oitenta e uma ocorrências). 

  e) distanciamento (quatro adverbiais, cinqüenta e duas ocorrências). 

Enquanto as três primeiras noções são obrigatórias para o grupo, as duas últimas 

restringem-se a um conjunto de doze adverbiais, para os quais tentamos a seguir uma análise 

de pertinência relativa aos dois traços: 

 

ADVERBIAIS 
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PROXIMIDADE + + + + + + + + – – – + 

DISTANCIAMENTO – – – – – – – – + + + – 

Quadro 29 – Adverbiais temporais de ordenação quanto ao traço proximidade x distanciamento, no 
corpus do século XVI 
 

Neste conjunto incluem-se os adverbiais já e logo, os dois primeiros em número de 

ocorrências em todo o nosso corpus, o que nos induz a pensar que a noção de proximidade 

temporal é bastante presente na língua portuguesa. Interessante é observar-se a combinação 

entre os traços de proximidade e posterioridade, que produz a noção que denominamos 

imediatidade. Essa noção é expressa por nove adverbiais já, logo, então, perto, brevemente, 

em breve, ao outro dia, cedo e asinha e sua incidência totaliza duzentas e duas ocorrências. 

3.2.2.4.6 Como já mencionamos, sete dos adverbiais deste Grupo V – Temporalização de 

Ordenação também ocorreram como espaciais de horizontalidade. A seguir, apresentamos os 

sete, explicitando as noções semânticas que expressam: 
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ESPAÇO TEMPO 
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P
R

Ó
X

IM
A

 

P
R

E
C

E
D

E
N

T
E
 

S
E

Q
U

E
N

T
E
 

C
O

S
T

A
S
 

F
R

E
N

T
E
 

A
N

T
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

P
O

ST
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

S
IM

U
L

T
A

N
E

ID
A

D
E
 

antes – 4 – – – 5 – – 

adiante – – 19 – 1 – 2 – 

ao diante – – 3 – – – 4 – 

em diante – – – – 1 – 1 – 

atrás – 31 – 2 – 2 – – 

depois – – 5 – – – 67 – 

perto 3 – – – – – 1 – 

Quadro 30 – Quantificação de ocorrências de adverbiais comuns à expressão de espacialização 
horizontal e ordenação temporal quanto a subcategorias espaciais e temporais 
 

A primeira observação que nos ocorre é que nenhum dos ordenadores temporais 

apresenta forma comum com os espaciais de base exofórica, enquanto localizadores temporais 

de base espacial formam-se a partir de espaciais de base exofórica, embora apenas cinco 

sejam estritamente comuns. 

A seguir, observamos que há, como seria de se esperar, forte incidência de formas 

coincidentes para expressar área de localização precedente e lapso temporal relativo a 

anterioridade, assim como entre a área de localização seqüente e o lapso temporal relativo a 

posterioridade. A área de localização costas e o lapso temporal de anterioridade também 

apresentam coincidência de formas, assim como a área de localização frente e a noção 

temporal de posterioridade. A noção de simultaneidade não apresenta formas de base 

espacial, o que é compreensível, vez que, logicamente, não pode haver simultaneidade 

espacial, o que configuraria caso de superposição, não impossível, mas seguramente, menos 

comum. 

3.2.2.4.7 Observando, ainda, o quadro apresentado no item anterior, avulta uma 

curiosidade: o único desses adverbiais que expressa área de localização costas (atrás), 

também expressa área precedente e anterioridade temporal. Deve-se entender que a área 

costas é tratada em português como anterior? Anterior (do lat. āntĕ) é o que fica atrás, no 

espaço? 
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Mas não é assim quando se trata das formas preposicionais provenientes da base latina 

āntĕ: a preposição portuguesa ante e seus derivados (por exemplo, perante, diante de) 

expressam a área de localização frente. Essa ambigüidade talvez explique a seleção, na 

atualidade, de atrás para indicar espaço e antes para indicar tempo, bem como a baixa 

ocorrência de proposição ante e seus derivados para indicar a área frente (prefere-se em 

frente, na frente de, defronte). 

Tentamos abaixo um quadro que visualiza a seleção válida na atualidade: 

 

ESPAÇO TEMPO 

ADVERBIAIS 

P
R

E
C

E
D

E
N

T
E
 

S
E

Q
U

E
N

T
E
 

C
O

S
T

A
S 

F
R

E
N

T
E
 

A
N

T
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

P
O

ST
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

antes + – – – ++ – 

atrás ++ – + – + – 

depois – + – – – ++ 

em frente – + – ++ – – 

Quadro 31 – Confronto entre os adverbiais antes, atrás, depois, em frente, quanto a subcategorias 
espaciais e temporais, na atualidade 

 

3.2.2.4.8 Na linha de raciocínio desenvolvida no item anterior vale também refletir sobre 

as formas diante, adiante, ao diante, em diante, por diante. Destacamo-las no quadro abaixo, 

explicitando as noções semânticas que expressam: 

 

ESPAÇO 
LOCALIZAÇÃO 

TEMPORAL 
ORDENAÇÃO 
TEMPORAL 

ADVERBIAIS 

PR
E

C
E

D
E

N
T

E
 

SE
Q

Ü
EN

TE
 

C
O

ST
A

S 

FR
E

N
T

E 

PA
SS

A
D

O
 

P R
E

SE
N

TE
 

FU
TU

R
O

 

A
N

TE
R

IO
R

ID
A

D
E
 

S I
M

U
L

T
A

N
E

ID
A

D
E
 

P O
ST

E
R

IO
R

ID
A

D
E
 

diante – 3 – 13 – – – – – – 

adiante – 19 – 1 – – – – – 2 

ao diante – 3 – – – – – – – 4 

em diante – – – 1 – – – – – 1 

por diante – 1 – – – – 1 – – - 

Quadro 32 – Número de ocorrências relativo aos adverbiais diante, adiante, ao diante, em diante, por 
diante, quanto a subcategorias espaciais e temporais, no corpus do século XVI 
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Inicialmente, observamos que o adverbial diante e seus derivados não ocorrem para 

expressar áreas precedente e costas, nem localização no passado ou no presente, nem 

ordenação referindo anterioridade ou simultaneidade. Todas as suas ocorrências expressam 

aquela noção que poderíamos generalizadamente denominar área de “avanço”, quer no 

espaço, quer no tempo, ou seja, referem o que vem, o que se pospõe, o que se segue. 

No nosso corpus, diante é exclusivamente espacial; adiante é preferencialmente 

espacial; os demais expressam tanto tempo quanto espaço. Observe-se que a recessiva 

preposição ante, coerentemente, refere a área frente (face). Evidencia-se assim, a 

idiossincrasia do advérbio antes, aparentemente o único dos cognatos do lat. āntĕ que 

expressa área precedente e anterioridade, portanto refere o que passou, o que precede, o que 

antecede. 

3.2.2.4.9 Como já mencionamos, três dos ordenadores também ocorreram como 

temporais de localização: de noite, então e por entam, o primeiro dos quais também passível 

de expressar freqüência. 

A distribuição da forma de noite entre as noções de localização, ordenação e 

freqüência será tratada no Grupo VII – Temporalização de Freqüência. 

O adverbial por entam acumula noções de localização e de ordenação, porque 

enquanto localiza um evento, vinculando-o a outro, referido anteriormente no texto (anáfora), 

coloca os dois eventos em relação de simultaneidade (ordenação). 

Já o adverbial então distribui suas ocorrências entre a localização temporal (trinta e 

seis ocorrências) e a ordenação (quatorze ocorrências). Como localizador (cf. itens 3.2.1.4.3), 

apresenta curiosa superposição de valores exofóricos e anafóricos, pois que, ao tempo em que 

localiza o evento em época distante daquela em que se encontra o falante/autor, quer no 

passado, quer no futuro (exófora), também o correlaciona com eventos antes mencionados no 

texto (anáfora). Como ordenador, expressa posterioridade imediata (nunca anterioridade) e 

nunca é exofórico, sempre anafórico. 

Assim, quando o então não é exofórico, certamente é um ordenador, geralmente 

expressando posterioridade. Parece-nos que esse deslizamento para fora da ambigüidade 

exófora/anáfora, na direção da anáfora pura, e o deslizamento da possibilidade de expressar 

passado na direção da expressão de posterioridade temporal abstratizam o adverbial. A maior 

abstratização vai lhe possibilitar o deslizamento na estrutura lingüística para um juntivo 

condicional (cf. exemplo 483) e para um juntivo conclusivo (cf. exemplo 484), tão 
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reconhecíveis na atualidade, quando o então tem perdido visivelmente a possibilidade de 

expressar localização temporal: 

 

(483)  Então, fica combinado assim. 
 
(484)  Ela não quer mais sua ajuda, então trate de esquecê-la. 
 

3.2.2.4.10 Como vimos nos itens anteriores, as formas latinas lŏcŭs e āntĕ, ambas de 

sentido espacial, a segunda semanticamente mais relacional que a primeira, são muito 

produtivas em termos do processo de gramaticalização, ampliando suas possibilidades de 

posição (função) na estrutura lingüística (continuum lingüístico) e também no continuum 

conceitual, a primeira, mantendo um único morfema lexical; a segunda agregando outros 

morfemas configurados em preposições, por anteposição ou por posposição. 

3.2.2.4.11 Os adverbiais temporais de ordenação permitem-nos ver mais claramente o 

tempo como um “estágio conceitual” que, embora não seja obrigatório, é freqüente ponto de 

passagem para a abstratização de elementos de base espacial. Temos, neste grupo, alguns 

exemplos, como: 

 
lat. locus 
(N-ESP) 

lat. illico 
(ADV-TEMP) 

port. logo  
(ADV-TEMP) 

port. logo  
(CONJ-CONCL) 

 
lat in locō  
(ADV-TEMP) 

 
port. logo que 
(CONJ-TEMP) 

 
port. logo  
(N-ESP) 

  

b) lat. ante 
 (PREP/ADV-
ESP/TEMPO) 

port. ante  
(PREP/ADV-ESP) 

port. antes  
(PREP/ADV-ESP/TEMP) 

port. antes 
(CONJ-PREDOMINÂNCIA) 

  
port. diante  
(ADV-ESP) 

port. antes que 
(CONJ-TEMP) 

  
port. {em, por, de} diante (de) 
(PREP/ADV-ESP/TEMP) 

 

c) port. depois  
(ADV-ESP/TEMPO) 

port. depois de 
(PREP-ESP/TEMP) 

port. depois  
(CONJ-ACRÉSCIMO) 

 

  
port. depois que 
(CONJ/TEMP) 

 

d) port. aa primeira 
vista (ADV-TEMPO) 

port. à primeira vista 
(ADV-MODALIDADE) 

  

e) lat. brevis 
(ADJ-ESP/TEMPO) 

lat. brevē  
(ADV-TEMP/MODO) 

port. breve  
(ADV-TEMP/MODO) 

 

 
port. breve 
(ADJ-TEMPO) 

port. em breve  
(ADV-TEMP/MODO) 

 

  
port. brevemente  
(ADV-TEMP/MODO) 

 

Quadro 33 – Percurso diacrônico de adverbiais de base lexical logo, antes, depois, primeiro, breve, do latim à 
atualidade 
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3.2.3  GRUPO VI TEMPORALIZAÇÃO DE ASPECTO 

 

INTRODUÇÃO 

 
No corpus analisado registramos vinte e três adverbiais para a expressão da categoria 

semântica aspecto (cento e setenta e três ocorrências), ou seja, adverbiais cuja função 

semântica é referir parcelas de tempo restritas à distribuição interna a um fato (tempo 

interno), marcando se esse fato estendeu-se no tempo (duração), se preencheu pequena 

fração de tempo (instantaneidade), ou se é referida apenas uma fração da sua constituição 

temporal interna (fases). A esse respeito tecemos algumas considerações na Introdução ao 

Grupo V – Temporalização de Ordenação. 

Ao considerar os adverbiais aspectuais, estamos, naturalmente, registrando aqueles 

que expressam o termo marcado da oposição pertinente à categoria, ou seja, o imperfectivo, 

visto que, se o advérbio não refere a constituição temporal interna, ele é não marcado para a 

categoria, portanto, considera o fato referido como conjunto fechado, indiviso. Por oportuno, 

esclarecemos que, em decorrência desta conceituação da categoria, não incluímos a iteração 

(repetição) no seu âmbito, mas sim no Grupo VII – Temporalização de Freqüência. 

Observe-se que, muitas vezes, o aspecto é expresso através de outra lexia que não o 

adverbial (geralmente um verbo), quer pelo conteúdo semântico do seu morfema lexical 

básico, quer por outros morfemas presos ou associados. Quanto à relevância semântica do 

adverbial aspectual, esse tanto pode ser o único elemento a marcar o aspecto em todo o 

enunciado, quanto pode reforçar o sentido aspectual incluído na lexia sobre a qual incide 

semanticamente. 

Nos adverbiais analisados, detectamos, como já dito, três noções básicas do âmbito do 

aspecto, a saber, instantaneidade, duração (longa/curta/indeterminada/ negativa) e fases 

(inicial e final). Esclarecemos que incluímos em duração as noções de manutenção de estado 

ou continuidade de ação (processo) que, em geral, se correlacionam, respectivamente, a 

verbos estáticos e verbos dinâmicos. 

Há apenas uma forma adverbial deste grupo que também ocorre como espacial (de 

horizontalidade) hũ pedaço. Apenas uma, também, ocorreu como temporal de localização: de 

noite. Doze também ocorreram como temporais de ordenação: brevemente, em breve, 

primeiro, primeiramente, ajnda...nom, já, já não, nom...mais, pola manhaã, cedo, asinha, por 
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derradeiro, de noite. Apenas uma ocorreu também como temporal de freqüência: de noite. A 

propósito, já observamos (cf. Introdução do Grupo V – Temporalização de Ordenação) a 

versatilidade expressiva da forma de noite. 

Trataremos os adverbiais temporais de aspecto em seqüência ordenada a partir dos 

seus dezoito núcleos lexicais. 

 

3.2.3.1    ASPECTUALIZAÇÃO DE BASE LEXICAL ESPACIAL 

 

3.2.3.1.1 hũu pedaço 

 
De formação portuguesa, a partir de SN constituído pelo determinante huu) e pelo 

nome português pedaço, proveniente de pĭtāccĭum, ĭĭ, nome latino tardio, ‘rótulo, emplastro, 

escrito pequeno’, por sua vez provindo do grego pittákion (cf. item 3.1.3.10.4 do Grupo III – 

Espacialização Horizontal). 

Para os DSG não há registro144. Também não ocorre na LRR e na CDP. 

No nosso corpus do século XVI foram detectadas sete ocorrências, duas de conteúdo 

espacial e cinco de sentido aspectual, expressando duração curta, quatro dinâmicos e um 

estático, não-fóricos. Veja-se um exemplo: 

 

(485) ...e comecaram asaltar e dançar huũ pedaço. (CPVC, fl.5, ls. 29-30). 
 

Como já expusemos no aludido item 3.1.3.10.4 do Grupo III – Espacialização 

Horizontal, o núcleo lexical deste adverbial sofreu processo de generalização semântica, por via 

metafórica, vindo, a partir de designação relativa a segmento de matéria concreta (tecido), a 

designar segmento de qualquer matéria e, a seguir, segmento espacial em geral e, por fim, lapso 

temporal. 

 

3.2.3.1.2 breve 

 
Adverbial proveniente de brĕvē, adverbial latino, ‘em pouco tempo, sem demora, 

resumidamente’. 

Não há registro para os DSG145, para a LRR ou a CDP. 

                                                           
144  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-27. 
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No corpus analisado para o século XVI há apenas uma ocorrência, em CDJIII, de 

valor aspectual de curta duração, dinâmico e não-fórico: 

 

(486)  Agora, com esta duvyda d’esta deradeira carta que veo muyto breve... (CDJIII, 
c. 16, l. 18-19). 

 

O processo de gramaticalização pertinente a este adverbial foi tratado nos itens 

3.2.2.1.14 e 3.2.2.1.15 do Grupo V – Temporalização de Ordenação. 

 

3.2.3.1.3 brevemente 

 
Este adverbial, de formação portuguesa, já teve a sua constituição morfossintática 

tratada no item 3.2.2.1.14 do Grupo V – Temporalização de Ordenação. 

Não há registro deste adverbial nos DSG146. Também não ocorre na LRR. 

Na CDP, registramos três ocorrências (brevemente), uma de temporal de ordenação e 

duas de sentido aspectual, expressando duração curta, dinâmico e não-fórico. Com este 

mesmo sentido, registramos ainda o adverbial curtamente (uma ocorrência). 

Para o século XVI registramos três ocorrências, duas com sentido de ordenação 

temporal e uma com sentido aspectual de duração curta, dinâmico, e não-fórico, fronteiriço de 

expressão de modo: 

 

(487) ...tocando lhe, porẽ, brevemẽte ou como virdes que compre, as forças de todo o 
que vos ma )dey... (CDJIII, c. 6, ls. 352-353). 

 

O percurso de gramaticalização deste adverbial foi tratado no já referido item 

3.2.2.1.14 do Grupo V – Temporalização de Ordenação e o retomaremos no item 3.2.4.6. 

 

3.2.3.1.4 em breve 

 
De formação portuguesa, é adverbial constituído pela junção da preposição em ao 

adverbial breve (cf. itens 3.2.2.1.14 e 3.2.2.1.15, do Grupo V – Temporalização de 

Ordenação). 

                                                                                                                                                                                     
145  Id., ibid.  
146  Cf. MATTOS E SILVA, 1989. 
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Não há registro da forma para os DSG, em Mattos e Silva (1989). Também não 

ocorreu na LRR. 

Na CDP ocorre duas vezes, com sentido aspectual, expressando duração curta, 

dinâmico e não-fórico, fronteiriço à expressão de modo (‘resumidamente’), como se vê do 

exemplo: 

 

(488) ...mas soomente por ajuntar em breve o que os antiigos notarom em escripto... 
(CDP, p. 219, ls. 104-105).  

 

No nosso corpus do século XVI, registramos nove ocorrências, sete de sentido 

temporal de ordenação (cf. item 3.2.2.1.15, do Grupo V – Temporalização de Ordenação), 

uma de sentido modal e uma de sentido aspectual, expressando duração curta, dinâmico e 

não-fórico, fronteiriço de expressão de modo: 

 

(489) ...não dando porẽ co)prida e particularmente as inteiras formações e as eiçeições 
de suas faltas se não so amoestando em breue o q@ ha nellas... (GFO, p. 71, l. 
15-7).  

 

Tratamos os possíveis caminhos de gramaticalização deste adverbial no citado item 

3.2.2.1.15 e o retomaremos, para confrontá-lo com as formas breve e brevemente no item 

3.2.3.4.6 

 

3.2.3.1.5 primeiro 

 
Este adverbial já foi tratado no item 3.2.2.1.9 do Grupo V – Temporalização de 

Ordenação. Como se viu, não está registrado para os DSG.  

Na LRR, apresenta uma ocorrência, com sentido temporal de ordenação. 

Na CDP, apresenta treze ocorrências, sendo doze com sentido de ordenação temporal e 

uma com sentido aspectual de fase inicial, dinâmico e anafórico. 

Para o século XVI, registramos trinta e nove ocorrências, trinta e oito de sentido 

temporal de ordenação e apenas uma com sentido aspectual de fase inicial, dinâmico e 

anafórico. 

 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 
Sônia Bastos Borba Costa 

 

 
331

(490) ...porque os mininos, quando coméçam formár nóssas palávras, primeiro 
conhéçem a ele [o modo infinitivo] que algum outro módo. (GJB, p. 343, ls. 4-
5). 

 

Desenvolvemos algumas considerações sobre a possível trajetória de gramaticalização 

deste adverbial no mencionado item 3.2.2.1.9 do Grupo V – Temporalização de Ordenação 

(cf. também item a seguir). 

 

3.2.3.1.6 primeiramente 

 
O adverbial primeiramente já foi tratado no item 3.2.2.1.10 do Grupo V – 

Temporalização de Ordenação. Como se viu, não está registrado para os DSG, nem ocorre na 

LRR. 

Na CDP, encontramos duas ocorrências, ambas com sentido de ordenador temporal. 

No corpus do século XVI, encontramos cinco ocorrências, quatro com valor de 

ordenação temporal e apenas uma com valor aspectual de fase inicial, dinâmico e anafórico: 

 

(491)  ...e neeste dia aoras de bespera ouuemos vjsta de tera .s. premeiramente dhuũ 
gramde monte muy alto. (CPVC, fl. 1v, ls. 1-3). 

 

3.2.3.1.7 de frecha 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo processo morfossintático PREP+SN[N]. O 

núcleo lexical frecha (~flecha) é nome português provindo de flèche, nome francês, por sua 

vez, de etimologia duvidosa, provavelmente germânica, segundo os autores consultados. A 

forma flecha, segundo Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. flecha) passou, no castelhano, 

desde fins da Idade Média, a substituir o português seta (<lat. saeta), o que permite admitir-se 

ter o mesmo acontecido em português. 

O adverbial não está registrado nos DSG147, na LRR ou na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, registramos apenas uma ocorrência, na CPVC, com 

valor semântico aspectual de instantaneidade (extrema rapidez), dinâmico e não-fórico. 

 

(492)  fomos asy de frecha djrtos aa praya. (CPVC, fl. 3v, ls. 20-21). 
 

                                                           
147  Cf. MATTOS E SILVA, 1989. 
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O adverbial, apesar de apresentar apenas uma ocorrência, nos pareceu significativo, 

devido à existência, na atualidade, da expressão como (~feito) uma flecha, observável em 

exemplos como: 

 
(493)  Saiu feito uma flecha, 
 

que atesta a generalização, por metáfora, dos traços de rapidez e deslocamento espacial em 

linha reta, próprios do conteúdo semântico do nome núcleo, para o conteúdo semântico de um 

adverbial, cujo uso parece ter sido descontinuado em português, embora a transferência 

metafórica continue na expressão comparativa. Observe-se que o uso aspectual é fronteiriço 

de uso modal. 

 

3.2.3.1.8 dhũa maão peraaoutª 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo processo morfossintático PREP+SN 

[DET+N] + PREP+SN [DET+DET+(N)]. 

Não está registrado nos DSG148. Também não ocorreu na LRR ou na CDP. 

No corpus do século XVI que analisamos, ocorreu apenas uma vez, na CPVC, com 

sentido aspectual de instantaneidade, dinâmico, não-fórico: 

 

(494)  abasta que ataaquy como quer que se eles em alguũa parte amansasem logo 
dhũa maa)o peraaoutª se esqujuauam coma pardaes deceuadoiro... (CPVC, fl. 
7v-8, ls. 33-1). 

 

Equivalente, ao nosso ver, ao atual adverbial de uma hora para a outra, pareceu-nos 

curiosa a ocorrência, pela presença do núcleo lexical mão, atestando a passagem metafórica 

de elemento referente a corpo humano para a referência a tempo. Além disso, encontramos 

em Saraiva (s.d., s.v. mănŭs) trecho de Sallustius Crispus, historiador, manu capere urbes, 

‘tomar de assalto as cidades’, em que, portanto, a forma de ablativo singular do nome mănŭs, 

–us é empregada adverbialmente com sentido de instantaneidade. 

Na atualidade, a expressão de mão em mão, essencialmente espacial, parece-nos 

passível de temporalização, se concebermos o tempo decorrido na passagem de um objeto de 

mão em mão. 

                                                           
148  Cf. MATTOS E SILVA, 1989. 
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3.2.3.1.9 finalmente 

 

Adverbial de formação portuguesa pelo processo de derivação decorrente da 

associação de adjetivo ao MD –mente, já tratado anteriormente (3.2.1.4.12 do Grupo IV – 

Temporalização de Localização. O adjetivo português final, segundo Cunha (1998, s.v. 

finalmente) e Machado (1965, s.v. finalmente) provém do adjetivo latino finālĭs, –ĕ, ‘final, 

relativo aos limites’, derivado do nome fīnĭs, –ĭs, ‘fim’. Segundo Machado, o adverbial 

finalmente é atestado pela primeira vez em Fernão Lopes (séc.XV). 

Não há registro para os DSG, em Mattos e Silva (1989, p. 472-481). 

Na LRR não ocorre. Como equivalente semântico, em relação ao século XVI, 

registramos o adverbial aacima (três ocorrências), portanto com valor aspectual de fase final 

de um processo: 

 

(495)  Mas Deus e a vossa boa ventuira quis assi que, aacima, foi ele vençudo… 
(LRR, p. 53, ls. 49-51). 

 

Na CDP, encontramos uma ocorrência (finallmente), com valor aspectual de fase final, 

fronteiriço de juntivo conclusivo, dinâmico e anafórico. 

Para o século XVI, foram registradas dezessete ocorrências (finalmente ~finallmẽte 

~finàlmente ~finalmẽte), todas com valor semântico aspectual de fase final, dezesseis 

dinâmicas e anafóricas (como o exemplo 496) e uma não-inferível quanto à foricidade e 

dinamicidade. Esta está na GJB, na relação dos “avérbios”, em contexto interessante, porque 

explicita a interpretação aspectual que João de Barros atribui a este adverbial (exemplo 497): 

 

(496) Finalmẽte o melhór q@ em tẽpo de tanto trabálho se póde fazer, Tristã da Cunha 
pártio do pórto de Lixbóa hum domingo de Ramos... (DA II, p. 4, ls. 11-13). 

 
(497) De acabár: em conclusám, finalmente. (GJB, p. 347, l. 6). 
 

É curioso observar que a forma finalmente afastou a forma aacima, de sentido 

equivalente e bastante documentada até o século XV (cf. Introdução e item 3.1.2.1.1 do Grupo 

II – Espacialização Vertical), talvez pelo incremento do uso desta última como espacial, em 

substituição a suso e de suso. Observe-se também a fronteira entre ordenação temporal (que 

envolve vários fatos verbais) e aspecto (que envolve fases internas a um processo). 
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3.2.3.1.10 por derradeiro 

 
Já tratamos a formação deste adverbial no item 3.2.2.3.9 do Grupo V – 

Temporalização de Ordenação. Como se viu, não está registrado para os DSG e não ocorre na 

LRR e na CDP. 

Para o século XVI, detectamos doze ocorrências, sendo duas de valor temporal de 

ordenação e dez de valor aspectual, expressando fase final, dinâmico e anafórico, como no 

exemplo: 

 

(498) ...e por derradeiro diremos hũ pouco do conçerto q@ tẽ as partes da oração hũas 
cõ outras. (GFO, p. 39, ls. 7-8).  

 

O adverbial por derradeiro, quando de sentido aspectual, parece funcionar em 

variação com o adverbial finalmente, tratado no item anterior, e que veio a predominar na 

seqüência diacrônica, como se constata na atualidade, em que as formas adjetivais e 

adverbiais de base lexical fim predominam sobre as de base lexical derradeiro. Assim, 

finalmente suplantou aacima, no sentido de ordenação e também suplantou por derradeiro, no 

sentido aspectual. 

 

3.2.3.2    ASPECTUALIZAÇÃO DE BASE LEXICAL RELATIVA A DIA E SUAS PARTES 

 

3.2.3.2.1 pela manhaã 

 
De formação portuguesa, este adverbial já foi tratado no item 3.2.2.2.4 do Grupo V – 

Temporalização de Ordenação ao qual remetemos o leitor. Como já registrado, não está 

referido, para os DSG em Mattos e Silva (1989). Há três ocorrências na LRR, uma com valor 

de ordenação temporal e duas com valor aspectual, expressando fase inicial, dinâmico e 

anafórico. Na CDP, também há três ocorrências, duas com valor de ordenação temporal e uma 

com valor aspectual, de fase inicial, estático e anafórico. 

No nosso corpus do século XVI, ocorre treze vezes, três das quais com valor temporal 

de ordenação e dez com valor aspectual, de fase inicial, dinâmico e anafórico. Este valor de 

fase inicial fica explicitado pelo fato de vir o adverbial acompanhado, quer do nome do dia da 
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semana, quer do sintagma ao outro dia, explicitando que se refere a parte inicial do lapso 

temporal convencionalmente designado por dia. 

Sobre o item lexical manhã e adverbiais formados a partir dessa base, retome-se o 

item 3.2.1.3.11 e 3.2.1.3.12 do Grupo IV – Temporalização de Localização. 

 

3.2.3.2.2 de noite 

 
O adverbial de noite, cuja formação foi tratada no item 3.2.1.3.1 do Grupo IV – 

Temporalização de Localização, não ocorre, como já mencionado, nos DSG e na LRR. 

Na CDP há duas ocorrências com valor temporal de freqüência. 

No corpus analisado, ocorre treze vezes, uma com valor de localização temporal, oito 

com valor de ordenação temporal (cf. item 3.2.2.2.6 do Grupo V – Temporalização de 

Ordenação), duas com valor temporal de freqüência (cf. item 3.2.4.3.5 do Grupo VII – 

Temporalização de Freqüência) e duas com valor aspectual de fase final, dinâmico, sendo uma 

exofórica (exemplo 499) e uma anafórica (exemplo 500). 

 

(499)  Sprita em Evora, oge sabado, as XII oras de noite, V d’agosto. (CDJIII, c. 21, 
ls. 43-44). 

 
(500) Esta carta do senhor Yfãte dõ Anrique me derão a cy�co d’abril ja de noyte, de 

1538. (CCDJ, c. 163, ls. 16-17). 
 

3.2.3.3    ASPECTUALIZAÇÃO A PARTIR DE OUTRAS BASES LEXICAIS 

 

3.2.3.3.1 cedo 

 
Tratamos a formação deste adverbial e sua ocorrência nos DSG e na LRR no item 

3.2.2.3.7 do Grupo V – Temporalização de Ordenação). 

Na CDP, há três ocorrências, uma com valor de ordenação temporal e duas com valor 

aspectual, de fase inicial, dinâmico e anafórico. 

No corpus analisado, atestamos dez ocorrências, duas não-inferíveis quanto à nuance 

significativa temporal, sete com valor de ordenador temporal e uma de valor aspectual, de 

fase inicial, dinâmico e anafórico: 
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(501) Geralmente todos vam rezar a elles tres vezes hũa muyto cedo a maneira de 
matinas... (DA II, p. 18, ls. 34-35). 

 

No item 3.2.2.3.7 do Grupo V – Temporalização de Ordenação, já referido, tratamos a 

variação entre cedo e logo, reforçada, por vezes, pela coocorrência, quando o valor semântico 

é temporal de ordenação, distinto de cedo que se opõe a tarde, oposição de valor aspectual. 

 

3.2.3.3.2 tarde 

 
Proveniente de ta@rde @, adverbial latino, ‘lentamente, vagarosamente’. 

Há seis ocorrências nos DSG (tarde~tardi), de valor aspectual, ao que nos parece. 

Na LRR, registramos apenas uma ocorrência (tarde), de valor aspectual, expressando 

fase final, estático e exofórico. 

Na CDP, há também uma só ocorrência (tarde) de valor aspectual. 

Para o século XVI, registramos seis ocorrências, duas não-inferíveis (de uma delas 

apenas se infere o seu valor temporal), quatro de valor aspectual expressando fase final, 

estáticas, três anafóricas (como o exemplo 502) e uma não-fórica (exemplo 503). 

 

(502) ...e como foy tarde fezerãnos logo todos tornar... (CPVC, fl. 9, ls. 24-25). 
 
(503) ...mas que sabeis certo que farey o que devo muy imteyramẽte, posto que, 

semdo tã tarde, nõ pode ser senão menos do que a sẽ Rezão mereçe. (CDJIII, c. 
6, ls. 343-345). 

 

Tal como o adverbial anterior, tarde provém de adverbial latino, de valor temporal 

fronteiriço à expressão de modo, pois que relativo à quantificação de tempo para a 

concretização de um fato. 

Do ponto de vista da Teoria da Gramaticalização, é curiosa a proposta de que o 

adverbial tarde tenha produzido o nome português tarde (cf. item 3.2.3.4.7). 

 

3.2.3.3.3 de súbito 

 
De formação portuguesa, é resultante de junção da preposição de, a um SN, 

constituído por núcleo elíptico (provavelmente o nome modo ou equivalente), seguido do 

adjetivo português súbito, este proveniente de sŭbĭtŭs, adjetivo latino, ‘súbito, repentino’, por 
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sua vez, provindo do particípio do verbo subīre, ‘ir para baixo, suster, aproximar-se 

sorrateiramente’. Há registro da forma arcaica supito, que precedeu súbito, segundo Machado 

(1965, s.v. súbito). 

Não há registro da forma, quer nos DSG, quer na LRR ou na CDP. 

No corpus analisado há três ocorrências (de subito~de súbito), todas em textos de João 

de Barros (DVV e DA II), com sentido aspectual de instantaneidade, dinâmico e não-fórico, 

como se vê do exemplo: 

 

(504) ...déram de subito sóbre a pouoaçam... (DA I, p. 33, l. 24). 
 

O adjetivo português, base lexical do adverbial, continua o adjetivo latino, que, tudo 

indica, é resultante de processo de gramaticalização que afetou o verbo subīre, tanto na sua 

face morfossintática (V→ADJ) quanto na sua face semântica, pois decorre de consolidação de 

transposição metafórica de traço significativo do verbo, ao deslizar do sentido de ‘ir’ 

(para/por baixo) para a acepção de ‘aproximar-se sorrateiramente’. Observe-se que o adjetivo 

latino sŭbĭtŭs também propiciou o prosseguimento do processo de gramaticalização, por 

produzir o adverbial sŭbĭto, ‘repentinamente, imediatamente, de improviso, depressa’, e a 

locução conjuncional quum subito, ‘logo que, tanto que’ (SARAIVA, s.d, s.v. sŭbĭto). 

O português, em que pese ter continuado este adverbial sob a forma súbito, 

reconhecível em exemplo como: 

 

(505)  Súbito, ele estancou à porta, 
 

também formou os adverbiais de súbito e subitamente, de valores semânticos, à primeira 

vista, equivalentes. 

 

3.2.3.3.4 continuadamente 

 
Exemplo do produtivo processo românico de formação de adverbiais por derivação de 

adjetivos aos quais se afixa o morfema –mente (cf. 3.2.1.4.12, do Grupo IV – Temporalização 

de Localização), este adverbial não está registrado nos DSG, na LRR, ou na CDP. 

O adjetivo português continuado provém de continuātŭs, particípio passado de 

continŭāre, ‘continuar, seguir sem interrupção’. 
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No nosso corpus do século XVI, ocorre apenas uma vez, com valor aspectual de 

duração longa, estático e não-fórico, configurando, em associação com o verbo servir, a 

manutenção de um estado: 

 
(506)  ...por ser pesoa que continuadamente me serve... (CCDJ, c. 59, ls. 6-7). 
 

Do ponto de vista morfossintático, o adverbial representa processo de 

gramaticalização de adjetivo. Do ponto de vista semântico, o conteúdo permanece estável 

desde o latim. 

 

3.2.3.3.5 asinha 

 
Este adverbial já foi detalhadamente tratado no item 3.2.2.3.8 do Grupo V – 

Temporalização de Ordenação. Como se viu, ocorre quatorze vezes nos DSG, não ocorre na 

LRR e ocorre duas vezes na CDP. 

Para o século XVI, detectamos sete ocorrências (asinha~assinha), duas não-inferíveis 

quanto ao sentido, por ocorrerem em contexto metalingüístico, três de sentido temporal de 

ordenação e duas de sentido aspectual, expressando duração curta, dinâmico e não-fórico, 

uma das quais passível de interpretação como adjetivo (exemplo 508): 

 

(507) ...e mais não se muda tão asinha... (GFO, p. 60, l. 11). 
 
(508)  ...que d’esta maneyra se tomarya mays asinha conclusão – porque eu vya bem 

que... (CCDJ, c. 86, ls. 140-141). 
 

3.2.3.3.6 per muyto tẽpo 

 
Adverbial formado pela junção da preposição per, ao SN muyto tẽpo [DET+N]. O 

nome português tempo continua o nome latino tĕmpus, ŏris, ‘tempo’, e está presente em 

outros adverbiais do corpus (cf. Grupo IV – Temporalização de Localização). 

O adverbial não está registrado nos DSG (MATTOS E SILVA, 1989), nem na LRR. 

Na CDP também não ocorre, contudo ocorrem com sentido equivalente, os adverbiais 

per muitos anos (uma ocorrência), muito tempo (uma ocorrência), mais tempo (duas 

ocorrências) e algũs annos (uma ocorrência). 
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No corpus analisado, há apenas duas ocorrências (per muyto tẽpo ~ per muytos 

tempos), em DA I, de valor aspectual, expressando duração longa, estático e não-fórico. 

Vejam-se os exemplos: 

 

(509)  ...o qual pessuyo tyrannicamẽte e assy todolos de sua linhágem per muytos 
tempos. (DA I, p. 7, ls. 2-3). 

 
(510)  Quanto mais que a mesma passágem que seu pádre per muyto tẽpo trazia 

guardada no peito, lhe foy mayór empedimẽto... (DA I, p. 12, ls. 11-12). 
 

3.2.3.3.7 ainda 

 
Adverbial de etimologia obscura, vez que muitas propostas de étimo se equivalem, 

tanto em plausibilidade quanto em incerteza, como se vê a seguir: a) para Cunha (1998, s.v. 

ainda), o étimo provável é a composição de formas latinas ad+īndĕ+ad; b) para Nunes (1951, 

p. 343), que se apóia em Leite de Vasconcelos é hīnc+de+ad; c) para Coutinho (1976, p. 

313), é de formação portuguesa, pela junção da preposição a a inda, forma portuguesa 

arcaica, provinda de īndĕ+ad, ou hīnc+de+ad ou ad+hinc+de+ad; d) para Machado (1965, 

s.v. ainda) “a verdadeira explicação não foi ainda dada”, mas aventa a hipótese de 

ad+hīnc+de+ad (cf. proposta de Coutinho); e) para Carolina de Michaëlis, segundo 

Machado, é ad+īndĕ, com a vogal final a, por analogia a fora, contra, mentra; f) para 

Nascentes (1932, s.v. ainda), “a verdadeira etimologia ainda não ficou provada”. Cita Adolfo 

Coelho, que propõe īndĕ+ad ou ab+īndĕ+ad, além das propostas de Leite de Vasconcelos, 

Carolina de Michaëlis e Nunes, esta, para ele, estranha; g) Corominas e Pascual (1980-1991, 

s.v. aína) lembram proposta de origem germânica (sueva), hoje representada pelo sueco ändä; 

nor. endda; danés end; escand. ant. enda, todos com sentido adverbial, mas acham a hipótese 

forçada, por se tratar de palavra gramatical. Preferem a proposta de Meyer-Lübke, no REW, a 

saber: ainda seria redução de *aindagora (<endagora~andagora), forma primitiva 

portuguesa, composta de ende e agora, cujo sentido era ‘desde ali até agora’. Aventam 

também a hipótese de étimo indi ou inda, pré-românico. Ressaltam, além disso, que o 

significado próximo a também é posterior. Considerando a manutenção no português 

brasileiro atual da forma inda, estamos admitindo a formação a+inda (PREP+ADV). 

Nos DSG, Mattos e Silva (1989, p. 264) encontrou sessenta e nove ocorrências, com 

sentido temporal, que “se reporta a algo que se situa antes do momento do enunciado e que 

continua para além desse momento”, sendo, portanto, “não-pontual, continuativo”, que 
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“indica o passado e ultrapassa o presente”. Além disso, faz menção a ocorrências de ainda 

com sentido de ‘também’, embora sem quantificá-las. 

Na LRR encontramos apenas uma ocorrência, com sentido aspectual, de duração 

indeterminada, estático (manutenção de estado) e não-fórico. 

Na CDP, ocorre nove vezes, com sentido aspectual, de duração indeterminada, não-

fórico, sete estáticas e duas dinâmicas. Ocorrem também exemplos com o sentido de 

‘também’, que não quantificamos. 

No nosso corpus do século XVI, ainda ocorre trinta e oito vezes, com sentido 

aspectual, de duração indeterminada, não-fórico, trinta e seis em sentido estático (como os 

exemplos 511 e 512), de manutenção de estado, e dois em sentido dinâmico de continuidade 

de ação (como o exemplo 513): 

 

(511)  ...com cruçifiços que lhe ficarom ajnda daoutra vijnda... (CPVC, fl. 12v, l. 20- 
21). 

 
(512)  ...e ainda ha muita rezã pera ser asy... (CDJIII, c. 13, ls. 149-150). 
 
(513)  ...ajumtaua aqueles que aly ficaram e ajnda chamaua outros. (CPVC, fl. 12v, ls. 

3-5). 
 

Além disso, há muitos exemplos, não-quantificados, de ainda, equivalendo a 

‘também’ou ‘mesmo’, como nos exemplos: 

 

(514)  ...e porẽ dou muitas graças a Nosso Senhor por este trabalho, porque parece 
que d’ele Resultou cõtentamẽto e alegria ao cardeal e ainda confiança  (CCDJ, 
c. 47, ls. 34-37). 

 
(515)  ...e eu não no escreueria se não so onde soa e ainda a hi escreveria .o. como já 

disse... (GFO, p. 20, ls. 27-28). 
 

Encontramos também, casos de aindagora (~ainda agora), em GFO, que julgamos 

interessante registrar, devido à proposta de étimo de Corominas e Pascual, secundando 

Meyer-Lübke. Vejam-se os exemplos: 

 

(516)  E desta feyção nos obrigarão a que ainda agora trabalhemos em aprender... 
(GFO, p. 7, ls. 22-23). 
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(517)  Nam dizemos aindagora neste lugar nẽ liuro que cousa he artigo... (GFO, p. 
61, ls. 25-26). 

 
(518)  ...dos q#es antigamẽte era o seu singular .pã. cã. cujo testemunho aindagora da 

antredouraminho. (GFO, p. 68, ls. 17-18). 
 

Remetemos o leitor ao item 3.2.2.3.3 do Grupo V – Temporalização de Ordenação, em 

que apresentamos exemplos da forma jagora. 

O adverbial latino clássico, mais ou menos correspondente a ainda, era segundo Faria 

(1958, p. 250) adhūc, ‘até aqui, até agora’. Contudo, não pensamos que essa forma, se tinha 

realmente esse significado, pudesse recobrir o significado mais amplo do temporal português 

ainda, visto que, pelo menos ao que se conhece na atualidade e ao que inferimos da análise do 

corpus, o adverbial ainda indica que um determinado processo ou estado se mantém em curso 

em determinado momento, que pode ser o da enunciação ou qualquer outro momento de 

referência temporal do discurso. Nesse sentido, se opõe ao adverbial já que, freqüentemente, 

indica que determinado ponto, previsível pelo desenvolvimento de um processo ou 

manutenção de um estado foi atingido e que implicará no término do processo ou mudança de 

estado (cf. item 3.2.3.4.6). Por exemplo, observe-se o uso dos dois adverbiais na pergunta, 

ouvida por nós, feita por uma estudante ao seu irmão: 

 

(519)  Esta nota é já da prova da terceira unidade ou ainda é da segunda? 
 

Outros exemplos: 

 

(520)  Ele ainda está viajando (processo em curso). 
 
(521)  Ele já chegou (o processo da viagem terminou; ponto previsível da chegada foi 

atingido). 
 

O adverbial ainda se opõe ao já, mas não o nega, necessariamente (cf. LOPES, 1971, 

p. 233; COSTA, 1990, p. 88). Se quisermos expressamente negar o ainda diremos: 

 

(522)  Ele não está mais viajando. 
 

 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 
Sônia Bastos Borba Costa 

 

 
342

E se quisermos negar expressamente o já, diremos: 

 

(523)  Ele ainda não chegou. 
 

Este jogo semântico do já e do ainda não foi tratado nos itens 3.2.2.3.3 e 3.2.2.3.6 do 

Grupo V – Temporalização de Ordenação e nos itens 3.2.3.3.8 e 3.2.3.3.9. Por oportuno, 

repetimos um exemplo já citado, de João de Barros, que sintetiza, sob forma proverbial, o que 

tentamos expor: 

 
(524)  Ainda o pái nam é nádo, já o filho anda pelo telhádo (GJB, p. 368, ls. 7-8). 
 

O adverbial ainda com sentido de ‘também’ é bastante freqüente no corpus analisado. 

Concordamos com Corominas e Pascual, quando afirmam que esse sentido é posterior ao 

sentido temporal (para nós, temporal de aspecto), ou seja, o sentido temporal/aspectual de 

manutenção, continuidade, permanece no adverbial no sentido de ‘mesmo’ e desliza, 

passando ao sentido mais abstrato de acréscimo. 

E é com sentido de ‘mesmo’ que o adverbial desliza no cline lingüístico, tornando-se 

item conjuncional pela junção com que: 

 

(525)  E porque se não podem ajuntar se chamão diz elle liquidas q@ quer dizer 
derritidas: aĩda porẽ q@ a interpretação q@ já demos deste nome liquido é milhor. 
(GFO, p. 21, ls. 14-16). 

 

3.2.3.3.8  ajnda...nom 

 
Adverbial de formação portuguesa constituído pela justaposição de dois adverbiais e 

que pode ocorrer em contigüidade, em forma descontínua ou em ordem inversa. Já foi 

analisado no item 3.2.2.3.6 do Grupo V – Temporalização de Ordenação, por apresentar valor 

semântico cumulativo de ordenação e aspecto.  

Como aspectual, no corpus analisado apresenta 19 ocorrências expressando duração 

negativa acumulada com ordenação, de valor estático, sendo sete ocorrências em uso 

exofórico, oito em uso anafórico, uma em uso intrafórico e três em uso não-fórico (cf. 

exemplos e o último parágrafo do citado item). 
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3.2.3.3.9 já 
 

Este adverbial, o de mais alta freqüência no corpus analisado, já foi tratado no item 

3.2.2.3.3 do Grupo V – Temporalização de Ordenação, visto ser a ordenação temporal o seu 

valor semântico mais freqüente (cento e oitenta e sete ocorrências contra vinte e uma de valor 

aspectual). 

Nos DSG, segundo Mattos e Silva (1989, p. 261-263), seu valor é temporal e 

exofórico. 

Na LRR, há onze ocorrências, dez de valor de ordenação temporal e uma de valor 

aspectual, de fase final, estático e anafórico. 

Na CDP, há quarenta e duas ocorrências, sendo quarenta e uma de valor temporal de 

ordenação e uma de valor aspectual, de fase final, estático e anafórico. 

No corpus analisado para o século XVI encontramos duzentas e onze ocorrências, das 

quais, como já dito, cento e oitenta e sete são de ordenação temporal, vinte e uma são 

aspectuais e três apresentam outros valores, a saber, causal, contrapositivo e de confirmação, 

cujos exemplos apresentamos no referido item do Grupo V – Temporalização de Ordenação. 

As vinte e uma ocorrências de valor aspectual expressam fase final de processo, uso 

dinâmico (treze ocorrências, como o exemplo 526) ou de estado (uso estático, oito 

ocorrências, como o exemplo 527). Quanto à foricidade, são todos anafóricos. 

 

(526)  ...se, porẽ, pelo modo em que jaa estaa negociado... (CDJIII, c. 22, l. 147). 
 
(527)  ... ou são ja tam antigas que não sabemos se vierão de fora... (GFO, p. 40, ls. 5-6). 
 

A distinção entre já, ordenador temporal, e já, aspectual, é bastante sutil e se prende ao 

fato de estar referida a seqüência de fatos (ordenação) ou a fase de atingimento de um processo 

ou estado (aspectual). Quanto ao percurso de gramaticalização de já desde o latim até a 

atualidade, foram apresentadas nossas considerações no referido item 3.2.2.3.3 do Grupo V 

Temporalização de Ordenação. 

 

3.2.3.3.10 já não 

 
Este adverbial, proveniente do latim jam nom, foi tratado no item 3.2.2.3.4 do Grupo 

V – Temporalização de Ordenação. Como se viu, há duas ocorrências nos DSG, duas na LRR 

e quatro na CDP. 
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O adverbial apresenta sentido combinado de ordenação temporal e de aspecto, pois 

que nega o aspectual ainda, ou seja, refere a manutenção de um estado ou a continuidade da 

ação, para negá-las (por isso, o classificamos como de valor aspectual de duração negativa), 

ao mesmo tempo em que apresenta o estado ou o processo referido como anterior a um outro 

fato ou anterior ao momento da enunciação. O já não indica finalização de um estado de 

coisas e o início de um outro, por isso, o interpretamos como expressão de posterioridade. 

No nosso corpus do século XVI, foram encontradas treze ocorrências (já não ~ 

já...não ~ já nam ~ não...já ~ não já ~ nã...já), três das quais expressam noções não temporais 

e não espaciais. Dez apresentam valor combinado de ordenação temporal e de aspecto, para 

cuja análise remetemos o leitor ao item 3.2.2.3.4. 

 

3.2.3.3.11 nom...mais 

 
Este adverbial, de formação portuguesa, pela justaposição contínua ou descontínua de 

dois adverbiais portugueses, já foi analisado no item 3.2.2.3.5 do Grupo V – Temporalização 

de Ordenação. Como se viu, não está registrado nos DSG, apresenta uma ocorrência na LRR e 

vinte e uma ocorrências na CDP. 

Tal como o adverbial já não, tratado no item anterior, com o qual funciona em 

variação, apresenta conteúdo semântico combinado de ordenação temporal e aspecto 

(duração negativa). 

No nosso corpus do século XVI encontramos vinte e uma ocorrências, para a análise 

das quais remetemos o leitor ao referido item 3.2.2.3.5. 

 

3.2.3.4    CONCLUSÃO 

 

Apresentamos a seguir um quadro-resumo dos adverbiais temporais relativos a aspecto 

e seus usos, acompanhado de algumas reflexões: 
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   ADVERBIAIS – Número de Ocorrências 
   

hũ
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(s
) 

ai
nd

a 

já
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no
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m

ai
s 

aj
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a.
..n

am
 

 

   5 1 1 1 1 1 1 1 17 10 10 2 1 4 3 1 2 2 38 21 10 21 19 173 
INSTANTANEIDADE – – – – – – 1 1 – – – – – – 3 – – – – – – – – 5 
                          LONGA – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 2 – – – – – 3 

CURTA 5 1 b1 1 – – – – – – – – – – – – 2 – – – – – – 10 
INDETERMINADA – – – – – – – – – – – – – – – – – – 38 – – – – 38 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

NEGATIVA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – a10 a21 a19 50 
                          INICIAL – – – – 1 1 – – – – 10 – 1 – – – – – – – – – – 13 

FA
SE

S 

FINAL – – – – – – – – 17 10 – 2 – 4 – – – – – 21 – – – 54 
                          ESTÁTICO 1 – – – – – – – – – – – – 4 – 1 – 2 36 8 10 21 19 102 
DINÂMICO 4 1 1 1 1 1 1 1 16 10 10 2 1 – 3 – 2 – 2 13 – – – 70 
  –                        EXOFÓRICO – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 3 7 7 18 
ANAFÓRICO – – – – 1 1 – – 16 10 10 1 1 3 – – – – – 21 7 13 8 92 
INTRAFÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 2 

T
E

M
PO

 

NÃO-FÓRICO 5 1 1 1 – – 1 1 – – – – – 1 3 1 2 2 38 – – – 3 60 
                           

LOCALIZAÇÃO – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 
ORDENAÇÃO – – 2 7 38 4 – – – 2 3 8 7 – – – 3 – – 187 a10 a21 a19 311 

T
E

M
P

O
 

FREQÜÊNCIA – – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – 2 
ESPAÇO 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 
OUTROS – – b1 1 – – – – – – – – – – – – – – X 3 3 – – 8 
NÃO-INFERÍVEL – – – – – – – – *1 – – – 2 2 – – 2 – – – – – – 7 

                         
TOTAL DE OCORRÊNCIAS NO CORPUS 7 1 3 9 39 5 1 1 17 12 13 13 10 6 3 1 7 2 38 211 13 21 19  

* – quanto ao traço estático x dinâmico e foricidade X  – não computado a  – acumula noções de aspecto e ordenação b – acumula noções de aspecto e modo 
Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 
Quadro 34 – Número de ocorrências de adverbiais temporais de aspectualização, por subcategorias semânticas e foricidade, no corpus do século XVI 
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3.2.3.4.1 Os vinte e três adverbiais que expressam aspecto podem ser subdivididos em: 

simples (são seis: breve, primeiro, cedo, tarde, asinha, já); derivados (são quatro: 

brevemente, primeiramente, finalmente, continuadamente); e locucionais (são treze: hũ 

pedaço, em breve, de frecha, dhũa maão peraaoutª, per derradeiro, pela manhaã, de noite, de 

súbito, per muytos tempos, ainda, ajnda...nom,  já não, nom...mais). 

Considerando o latim como ponto de partida, para as formas simples, ou o português, 

para as formas derivadas e locucionais (cf. item 3.2.1.5.2 do Grupo IV – Temporalização de 

Localização) identificamos oito processos de formação desses adverbiais, a saber: 

 

ADVERBIAIS PROCESSO DE FORMAÇÃO 
QTDE ADVERBIAIS 

1) ADV<ADV  4 breve, cedo, tarde, já; 

2) ADV<ADV+ADV  3 já não, nom...mais, ajnda...nom 

3) ADV<PREP+ADV  2 em breve, ainda; 

4) ADV<SN  1 hũ pedaço; 

5) ADV<PREP+SN  7 
de frecha, por derradeiro, de súbito, asinha, per  
muyto tẽpo, pela manhaã, de noite; 

6) ADV<ADJ 1 primeiro; 

7) ADV<ADJ+MD  4 brevemente, primeiramente, finalmente, 
continuadamente. 

8) ADV<PREP+SN+PREP+SN  1 dhũa maão peraaoutª; 

Quadro 35 – Processos de formação de adverbiais temporais de aspectualização, no corpus do século XVI 
 

3.2.3.4.2 Estão representados, nos adverbiais deste grupo, todas as preposições que 

consideramos para a constituição de locuções adverbiais em português e que formam dez das 

doze locuções deste grupo: a, de, em, para (~pera), por (~per). A seguir, explicitamos o 

número de adverbiais e o número de ocorrências relativas a cada uma dessas preposições: 

 

ADVERBIAIS 
PREPOSIÇÃO 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

de 2 15 

em 1 1 

para 1 1 

por 3 22 

Quadro 36 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais locucionais temporais de aspectualização 
constituídos pelas preposições de, em, para, por, no corpus do século XVI 
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3.2.3.4.3  No que se refere à foricidade, considerando-se os vinte e três adverbiais e suas 

respectivas ocorrências, pode-se apresentar o seguinte quadro: 

 

ADVERBIAIS 
FORICIDADE 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

EXOFÓRICO 4  19  

ANAFÓRICO 12  92  

INTRAFÓRICO 2  2  

NÃO-FÓRICO 12  60  

Quadro 37 – Quantificação e número de ocorrências, de adverbiais temporais de aspectualização, quanto à 
foricidade, no corpus do século XVI 

 

Observe-se a prevalência do uso anafórico, seguido do uso não-fórico. O uso exofórico 

e intrafórico são minoritários, o que talvez ratifique a opinião consensual (cf., por exemplo, 

COSTA, 1990, p. 16, que se baseia em Comrie, 1976, e Lyons, 1979 e 1980) de que a 

categoria de aspecto é mais desvinculada da exófora que a categoria de tempo. Contudo, esse 

tipo de correlação demandaria estudo apurado, vez que o adverbial nem sempre é o elemento 

frasal dominante para a marcação de aspecto e, sobretudo, de tempo, categorias preenchíveis 

por outros recursos, inclusive os morfemas verbais. 

3.2.3.4.4  Os adverbiais que expressam aspecto constituem-se a partir de dezoito bases 

lexicais, que podemos assim classificar: 

 

ADVERBIAIS 
BASES LEXICAIS 

QTDE ADVERBIAIS 

Bases relacionadas à distribuição espacial 7 pedaço, breve, primeiro, frecha, mão, 
final, derradeiro; 

Bases relacionadas ao fracionamento do decurso 
temporal, a partir da unidade dia e suas repartições  

2 manhã, noite; 

Bases relacionadas a outras noções temporais  8 cedo, tarde, súbito, continuada, asinha, 
tempo, inda, já; 

Bases relacionadas a outras noções  1 mais 

Quadro 38 – Bases lexicais dos adverbiais temporais de aspectualização, no corpus do século XVI 
 

Observe-se que a subclassificação corresponde àquela dos adverbiais de ordenação, o 

que reforça a estreita relação entre as categorias temporais de ordenação e aspecto. 
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3.2.3.4.5  As noções tomadas em consideração para a verificação de ocorrências da 

categoria aspecto, no corpus analisado, serão retomadas a seguir, acompanhadas do número 

de adverbiais e do número de ocorrências encontrado. 

 

ADVERBIAIS 
SUBCATEGORIAS SEMÂNTICAS 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

INSTANTANEIDADE 3  5  

Longa 2  3  

Curta 5  10  

Indeterminada 1  39  
DURAÇÃO 

Negativa 3  51  

Inicial 3  13  
FASES 

Final 5  54  

Quadro 39 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de aspectualização, quanto às 
subcategorias semânticas consideradas, no corpus do sec. XVI 

 

As mais altas quantificações de ocorrências em ordem decrescente, a saber, fase final, 

duração negativa e duração indeterminada estão atreladas majoritariamente a cinco dos 

adverbiais: já, já não, nom...mais, ajnda...nom e ainda, os quatro primeiros também 

adverbiais de ordenação temporal, o que evidencia que a fronteira entre ordenação temporal e 

aspecto, já assinalada, é o ponto de passagem de uma subcategoria a outra. Para nós, a 

necessidade de aspectualizar o enunciado, em português, decorre da necessidade de ordenar 

fatos, o que significa dizer que, no processamento lingüístico do português, a ordenação 

temporal precede o aspecto. Dispomos de um exemplo, recolhido em diálogo espontâneo 

entre professores que, a nosso ver, concretiza essa suposição: 

 
(528)  A – Conseguiu? 
 B – Estou conseguindo ainda. 
 A – Espero que você termine de conseguir (COSTA, 1990, p. 36). 
 

A interpretação desse exemplo, para nós, permite ver que, já dispondo da marca de 

tempo, de base exofórica, o falante B quis explicitar que o fato expresso por conseguir pode 

ser visto como um processo, ou seja, pode ser aspectualizado, e o imperfectivizou. Então, o 

falante A assumiu esse enfoque e expressou o seu desejo de ver esse processo atingir a sua 

fase final, portanto também o parcializou, o imperfectivizou. 
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3.2.3.4.6  O cline semântico que leva da ordenação temporal ao aspecto é representado 

por treze dos adverbiais deste grupo, a saber: brevemente, em breve, primeiro, primeiramente, 

por derradeiro, pela manhaã, de noite, cedo, asinha, já, já não, nom...mais e ajnda...nom. Se 

tomarmos os quatro últimos e a eles juntarmos o adverbial aspectual ainda podemos tentar 

sistematizar uma gradação que vai da ordenação temporal ao aspecto, como se segue: 

 

ORDENAÇÃO TEMPORAL ASPECTO 

ADVERBIAIS 

A
N

T
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

S
IM

U
L

T
A

N
E

ID
A

D
E
 

P
O

ST
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 N

E
G

A
T

IV
A

 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 

IN
D

E
T

E
R

M
IN

A
D

A
 

F
A

SE
 F

IN
A

L
 

O
U

T
R

O
S
 

ainda não a20 – – a20 – – – 

já 181 1 5 – – 21 3 

já não – – a10 a10 – – 3 

não mais – – a21 a21 – – – 

ainda – – – – 39 – bX 
a  – noções acumuladas  X – não quantificado 

Quadro 40 – Número de ocorrências dos adverbiais ainda não, já, já não, não mais e ainda que representam o 
cline semântico ORDENAÇÃO TEMPORAL → ASPECTO, no corpus do século XVI  

 

Observamos que o já se distribui entre ordenação, aspecto e três noções mais abstratas 

(confirmação, causa e contraposição, na expressão das quais configura-se como juntivo); já 

não acumula as noções de ordenação e aspecto e pode expressar três noções mais abstratas 

(comparação, confirmação e contraposição, por vezes, na condição de juntivo); ainda não e 

não mais acumulam as noções de ordenação e aspecto; ainda distribui-se entre a noção de 

aspecto e a noção mais abstrata de acréscimo. 

São nove os demais adverbiais deste grupo que representam essa fronteira. 

Acrescentando a eles o exclusivamente aspectual breve, teremos o seguinte quadro: 
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TEMPO 

ORDENAÇÃO TEMPORAL ASPECTO 

ADVERBIAIS 

E
SP

A
Ç

O
 

A
N

T
E

R
IO

R
ID

A
D

E
 

S
IM

U
L

T
A

N
E

ID
A

D
E
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O
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R
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A
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E
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E

D
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T
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A
D

E
 

D
U

R
A

Ç
Ã

O
 C

U
R

T
A

 

F
A

S
E

 I
N

IC
IA

L
 

F
A

S
E

 F
IN

A
L
 

O
U

T
R

O
S 

brevemente – – – a2 a2 b1 – – b1 

em breve – – – a7 a7 b1 – – b1 

breve cX – – – – b1 – – b1 

primeiro cX 38 – – – – 1 – – 

primeiramente cX 4 – – – – 1 – – 

por derradeiro cX – – 2 – – – 10 – 

pela manhã – 1 – 2 – – 10 – – 

de noite – 3 – 5 – – – 2 – 

cedo – – – 7 – – 1 – – 

asinha – – – 3 3 2 – – – 

a  – noções acumuladas  b  – noções acumuladas  X – não-documentados    

Quadro 41 – Número de ocorrências dos adverbiais: brevemente, em breve, breve, primeiro, primeiramente, por 
derradeiro, pela manhã, de noite, cedo, asinha, que representam o cline semântico ORDENAÇÃO TEMPORAL → 
ASPECTO, no corpus  do século XVI  

 

Alguns desses adverbiais temporais, embora não tenham esse uso documentado no 

nosso corpus, provêm de adverbiais também aplicáveis a noções espaciais. Assim, breve 

provém de brĕvē, adverbial latino de sentido temporal e modal que, por sua vez, provém de 

brĕvĭs, –ĕ, adjetivo latino, de sentido espacial e temporal; e primeiro, primeiramente, e por 

derradeiro são facilmente reconhecíveis, na atualidade, como passíveis de expressar espaço. 

Por isso, incluímos a categoria espaço no nosso quadro, e nela consideramos usos não 

documentados no nosso corpus. 

Se olharmos em conjunto os quadros apresentados neste item, verificaremos que se 

configura um cline semântico: ESPAÇO→TEMPO/ORD.→TEMPO/ASP.→NOÇÕES MAIS 

ABSTRATAS. 
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TEMPO OUTROS 

ADVERBIAIS 

E
SP

A
Ç

O
 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 

A
S

P
E

C
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O
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Ç
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O
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O
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R
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Ç
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O
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A

U
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C
O

N
T

R
A

P
O

S
IÇ

Ã
O

 

A
C

R
É

S
C

IM
O

 

M
O

D
O

 

ainda não   X        

já   X X X  X X   

já não   X X X X  X   

não mais   X X       

ainda    X     X  

brevemente   X X      X 

em breve   X X      X 

breve X   X      X 

primeiro X  X X       

primeiramente X  X X       

por derradeiro X  X X       

pela manhã   X X       

de noite  X X X       

cedo   X X       

asinha X  X X       

Quadro 42 – Síntese do cline semântico ESPAÇO → TEMPO → NOÇÕES MAIS ABSTRATAS em quinze adverbiais 
temporais no corpus  do século XVI 

 

3.2.3.4.7  O adverbial aspectual tarde apresenta curioso questionamento acerca da 

unidirecionalidade, discutível propriedade atinente aos processos de gramaticalização. Com 

efeito, para Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. tarde), Nascentes (1932, s.v. tarde), Cunha 

(1998, s.v. tarde) e Houaiss (2001, s.v. tarde), o adverbial tardē latino, além de originar o 

adverbial português tarde, também produziu o nome português tarde (parte do dia), 

documentado a partir do século XIII (segundo Houaiss). Seria, assim, um nome provindo do 

adverbial, como afirma Houaiss: “ETIM. adv. lat. tarde, ‘lentamente, vagarosamente’, substv. 

para designar fase do dia em que o fluxo do tempo é lento”. De fato, não foi encontrado nome 

cognato, em latim, para designar essa parte do dia, para a qual encontramos (FERREIRA, 

1987, s.v. tarde) as designações postmeridianum tempus (Cícero), ou formulação com o nome 

latino vesper, a rigor, ‘o fim do dia, crepúsculo’. 
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Há, em latim, os cognatos: tardŭs, –ă, –ŭm, adjetivo, ‘lento, vagaroso’; tardĭtas, –ātis, 

nome, ‘lentidão’; tardāre, verbo, ‘tardar, demorar’ e muitos outros, mas não há registro de 

nome cognato. 

Em princípio, não podemos concordar com a proposta, embora generalizada, de que o 

nome português tarde provenha, necessariamente, do adverbial português, visto que o 

português também recebeu itens lexicais provindos dos étimos cognatos, a saber: tardo e 

tardio, adjetivos; tardar, verbo, além de derivados a partir do morfema lexical básico tard–. 

Além disso, parece-nos estranho que, para o latim, admita-se o adverbial como o item lexical 

primitivo, diante da existência de adjetivos e verbo cognatos (cf. item 4.4). 
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3.2.4  GRUPO VII – TEMPORALIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

No corpus analisado para o século XVI, registramos vinte e um adverbiais (trezentas e 

treze ocorrências) que expressam freqüência, categoria semântica de âmbito temporal, que diz 

respeito sobretudo à quantificação dos momentos temporais em que um evento se verifica, 

pluralizando, portanto, a sua ocorrência. Para os adverbiais encontrados podemos estabelecer 

uma gradação que, entre os extremos da freqüência negativa absoluta (nunca) vai à 

freqüência positiva absoluta (por exemplo, sempre), passando por nuances como mera 

repetição, irregularidade, habitualidade (imprecisa e precisa). Freqüência é categoria 

semântica atrelada à localização temporal, pois os eventos referidos podem ser restritos 

temporalmente ou ser válidos para qualquer tempo, seja como positividade, seja como 

negatividade, ou seja, o(s) evento(s) pode(m) ser repetido(s), irregular(es) ou habitual(is) em 

época anterior, posterior ou presente ao momento de referência textual, ou, ainda, pode(m) ser 

válido(s) para qualquer tempo (atemporalidade). Esclarecemos que a noção semântica 

normalmente denominada iteração foi aqui considerada e devidamente tratada, caso a caso, 

quer como repetição, quer como irregularidade, quer como habitualidade. Para nós a 

iteração configura caso de freqüência em contextos dinâmicos, enquanto a freqüência em 

contextos estáticos habitualmente se aproxima da noção de permanência ou manutenção, 

sendo, portanto, fronteiriça da categoria de aspecto. 

Os adverbiais deste grupo são, quase todos, exclusivos para a expressão desta 

subcategoria temporal. Apenas um deles, de noite, expressa outras noções temporais 

(localização, ordenação e aspecto). Nenhum deles é também usado para expressar espaço e 

dois outros (novamente e sempre) podem expressar outras noções, respectivamente, modo e 

confirmação. 

Observe-se que o peso semântico dos adverbiais na definição frasal da categoria de 

freqüência é bem mais significativo que, por exemplo, o peso dos adverbiais na definição de 

categorias temporais como localização, ordenação e aspecto, já que o português não conta 

com morfemas flexionais para expressar freqüência, embora caibam algumas ressalvas para a 

categoria nominal de número. 
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Trataremos os adverbiais temporais de freqüência em seqüência ordenada a partir das 

suas dez bases lexicais. 

 

3.2.4.1      EXPRESSÃO DE FREQÜÊNCIA DE BASE LEXICAL NUNCA 

 

3.2.4.1.1 nunca 

 
Este adverbial provém do adverbial latino nūnquăm, ‘nunca’ que, por sua vez, era 

composto de ne, advérbio negativo, ‘não’ (SARAIVA, s.d., s.v. nē) e ūmquăm advérbio, 

‘alguma vez’. Segundo Machado (1965, s.v. nunca), encontra-se a forma nonca, em 

documentos galegos de 1282, e a forma nuncas, em documentos de 922. 

Nos DSG, Mattos e Silva (1989, p. 269) encontrou quarenta e duas ocorrências 

(nunca) e lhes atribui o sentido de ‘em nenhum momento’. Na LRR, encontramos trinta e três 

ocorrências (nunca), com o valor semântico de freqüência absoluta negativa, vinte e nove 

expressando anterioridade e quatro, posterioridade; trinta dinâmicas e três estáticas, dezoito 

em uso exofórico e quinze em uso anafórico. 

Na CDP, há quinze ocorrências (nunca), expressando freqüência negativa absoluta; 

quatorze delas expressam anterioridade e uma, posterioridade, todas dinâmicas; quatorze são 

de uso anafórico e uma de uso exofórico. 

No nosso corpus do século XVI há cinqüenta e seis ocorrências (nunca~nũca), 

cinqüenta e quatro expressando freqüência negativa absoluta (visto que duas ocorrências 

são não-inferíveis quanto ao conteúdo semântico), quer em época anterior ao momento de 

referência (trinta e duas ocorrências, como no exemplo 529); quer em momento posterior (seis 

ocorrências, como o exemplo 530); quer atemporal (treze ocorrências, como o exemplo 531); 

quer referindo outras noções temporais mais imprecisas (três ocorrências, como o exemplo 

532). Vinte e nove ocorrências são de uso exofórico: onze são anafóricas e dezesseis são não-

fóricas. 

 

(529) ...por que nũca fiquei descanssado no collegio dos Geronimos... (CCDJ III, c. 
43, ls. 11-12).  

 
(530) ...sem, pore ), cõ a tall pesoa nũca vos abryrdes... (CDJIII, c. 6, l. 276-277). 
 
(531) Ler as óbras de Lutéro nunca; obedeçer ao Pápa... (GJB, p. 389, ls. 3-4). 
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(532) ...que se elles souberam que lhe vinha óspede tam piadóso nũca leixaram suas 
casas... (DA II, p. 8, ls. 6-8). 

 

Há, ainda, ocorrência interessante, não computada, em que nunca é um nome adjunto: 

 

(533) Como julgaremos éstas palávras nam serem heréticas? Com os pontos, porque 
a parte nunca tem força, neste entendimento e, onde se acósta, ali cái... (GJB, 
p. 388-389, ls. 21-22). 

 

O adverbial nunca é exemplo de persistência da coesão forma/conteúdo 

(significante/significado) na história da língua portuguesa, porque, tendo sido formado em 

latim pela aglutinação de dois adverbiais, entra já formado em português e mantém 

estabilidade em todo o período conhecido da língua, funcionando, normalmente, como oposto 

a sempre (adverbial mais freqüente para expressar freqüência positiva absoluta). Parece-nos, 

contudo, poder funcionar, pelo menos na atualidade, expressando modalidade (exemplo 534) 

ou reforço de negação (exemplo 535): 

 

(534) Eu nunca (que) acabo isto hoje! (equivalente a ‘de jeito nenhum, em hipótese 
alguma’). 

 
(535) Você aceita a proposta dele? 
 – Nunca! 
 

3.2.4.1.2 nunca mais 

 
Adverbial de formação portuguesa, a partir de dois adverbiais, nunca (cf. item 

anterior) e o intensificador mais. Refere a freqüência negativa absoluta a partir de um ponto 

temporal, por isso é geralmente associado a vigência temporal posterior ao ponto de 

referência. 

Nos DSG não ocorre a forma. Ocorre, contudo, a forma jamais non, com sentido 

equivalente, segundo interpretação da autora, com a qual concordamos. Veja-se o exemplo: 

 

(536)  Poren des aqui en deante tomade tal abade que convenha con nossos custumes 
ca min jamais non me podedes aver. (MATTOS E SILVA, 1989, p. 270). 
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O exemplo nos parece também importante porque pode esclarecer a formação 

morfossintática e semântica do adverbial negativo português jamais – que, curiosamente, não 

ocorreu no nosso corpus – visto que, se lermos o trecho acima como ‘ja nom me podedes 

mais aver’, poderemos compreender como a forma jamais non podia trazer a esse contexto o 

sentido aproximado do atual ‘já não me podes mais haver’. Daí compreender-se-ia a assunção 

pela forma jamais do sentido negativo do adverbial non, através de metonímia lingüística. 

O adverbial não ocorre na LRR. 

Na CDP, há cinco ocorrências (nunca mais, nunca...mais), de valor temporal de 

freqüência negativa absoluta, indicando vigência temporal posterior a certo ponto do 

discurso, dinâmico e anafórico. 

O mesmo valor é encontrado nas duas ocorrências do corpus do século XVI (nunca 

mais, numca...mais): 

 

(537)  ...numca aqui mais pareçeram... (CPVC, fl. 8, l. 11). 
 
(538)  ...e vendo elle q@ se queriam jr como q@ yam buscar outro porto, mãdou dar de 

noite nelles e foram roubados, q@ causou tamanho escandalo q@ue nunca mais aly 
tornarã. (DA II, p. 12-13, ls. 40-42). 

 

3.2.4.2      EXPRESSÃO DE FREQÜÊNCIA DE BASE LEXICAL NOVO 

 

3.2.4.2.1 de novo 

 
Adverbial de formação portuguesa pela junção da preposição de a SN [(N)+ADJ], cujo 

nome elíptico pode equivaler a modo. O adjetivo novo provém de nŏvŭs, –ă, –ŭm, adjetivo 

latino ‘novo, recente, fresco; acrescentado a; renovado, feito de novo; inaudito; outro’ 

(SARAIVA, s.d., s.v. nŏvŭs). 

Não há registro do adverbial nos DSG. Também não ocorre na LRR, nem na CDP. 

No nosso corpus do século XVI, ocorre sete vezes com o valor temporal de 

freqüência: seis expressando repetição (dois referindo anterioridade – como o exemplo 539; 

três, posterioridade, como o exemplo 540; um, referente a tempo hipotético –exemplo 541), 

sendo cinco de valor exofórico e um de valor anafórico. 

 

(539)  ...e de novo Recreçiã outras cousas... (CDJIII, c. 6, l. 83). 
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(540)  ...nam parecendo que ho vos de novo tornaees a espertar... (CDJIII, c. 16, ls. 
29-30). 

 
(541)  ...e quãdo nã fósse tal q@ nella se podesse defender á gẽte, q@ aly leixasse 

fundásse outra de nóuo. (DA II, p. 3, ls. 26-27). 
 

Há ainda uma ocorrência com valor de freqüência (irregularidade), fronteiriço a 

modo (equivalente a ‘de modo original’), referindo presente extensivo, dinâmico e exofórico: 

 

(542)  ...não somẽte q)ndo a arte vẽ nouamẽte a terra como veo a da impressão: mas 
tambẽ nas artes ja vsadas quando de nouo vsão alghũ costume os alfayates em 
vestidos... (GFO, p. 43, ls. 15-18). 

 

Em latim clássico, o adverbial denŭo, formado pela preposição de e o adjetivo nŏvŭs 

correspondia ao português atual de novo (SARAIVA, s.d., s.v. dēnŭo). Contudo, a forma aqui 

analisada não parece ter sido continuação desse adverbial latino, mas uma reaplicação, no 

português, do mesmo processo de formação do latim, o que atesta a antiguidade e 

produtividade desse processo na formação de adverbiais. 

 

3.2.4.2.2 novamente 

 
De formação portuguesa, pelo produtivo processo morfossintático de formação de 

adverbiais pela junção da forma feminina de adjetivo ao morfema derivacional [–mente]. 

Não está registrado nos DSG. Também não ocorre na LRR. 

Na CDP, há uma ocorrência (novamente), com valor temporal de freqüência, 

expressando repetição, fronteiriça de expressão de modo, referindo anterioridade, dinâmica e 

anafórica. 

No nosso corpus encontramos doze ocorrências (novamente ~nóuamente ~nouamẽte 

~nòvamente ~nouamẽte). Quatro tem valor temporal de freqüência, sendo três com valor de 

repetição e uma com valor de irregularidade; duas expressando anterioridade; uma, presente 

extensivo; uma, atemporalidade, todas quatro com valor dinâmico, sendo uma exofórica 

(exemplo 543), duas anafóricas (como o exemplo 544) e uma não-fórica (exemplo 545). 

 

(543)  E, o que piór é que per lêtera tiráda andam um ano aprendendo por um feito, 
porque a cada folha coméça nòvamente conheçer a diferença da lêtera. (DLNL, 
p. 407, ls. 11-13). 
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(544) Os mouros vendo este desfazer do póço creram que os nóssos tinham 

nóuamente aberto outro dentro na fortaleza... (DA II, p. 31, ls. 2-3). 
 
(545) Porque, se perguntáies a um hómem de oitenta anos pera que nòvamente 

coméça fundár cásas de mil câmaras e retrétes, diz: ‘Para meus filhos’. (DVV, 
p. 441, ls. 8-10). 

 

Observe-se que os dois últimos exemplos apresentam valor ambíguo com 

interpretação modal (‘de forma original, pela primeira vez’). As demais oito ocorrências de 

novamente têm esse valor modal, como se vê do exemplo abaixo (cf. item anterior). 

 

(546) ...e isto quasy em opprobrio e reprouaçam dos calyfas da linhágem de Abaz 
que nóuamente foram leuantádos na Arábia por cuja causa elle se desterrou... 
(DA I, p. 7, ls. 26-28). 

 

3.2.4.3       EXPRESSÃO DE FREQÜÊNCIA DE BASE LEXICAL RELATIVA A DIA E CORRELATOS 

 

3.2.4.3.1 cada anno 

 
Adverbial proveniente de locução latina correspondente. Embora não tenhamos 

encontrado registro da precisa expressão-étimo, encontramos em Saraiva (s.d., s.v. cătă) a 

expressão análoga cata mane (‘a cada manhã’). A preposição latina popular cătă 

(NASCENTES, 1932, s.v. cada) provém da preposição grega katá, ‘do alto de, de alto a 

baixo; durante, segundo’, “geralmente usada em locuções adverbiais de sentido distributivo” 

(COROMINAS; PASCUAL, 1980-1991, s.v. cada). Ainda segundo esses autores, já havia em 

latim vulgar a locução cada ano, e está documentada em castelhano antigo a locução an cada 

ano (<annum cata annum). Ressaltam que, em castelhano, a locução produziu derivados 

adjetivais e verbais (cadañal, cadañar, cadañego) e que D. Dinis usou a locução cada u, 

‘onde quer que’. O nome português ano provém do latim ānnŭm, forma de acusativo singular 

de ānnŭs, –i@, nome latino, ‘ano’. 

Não há registro do adverbial para os DSG, na LRR ou na CDP. 

Para o século XVI, encontramos duas ocorrências (cada anno ~cada ánno), com valor 

temporal de freqüência, expressando habitualidade precisa, referindo anterioridade, 

dinâmico e anafórico, como no exemplo: 
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(547) ...mandando cada anno dous e tres nauios que lhe fossem descobrindo a cósta 

alem do cábo de Nam... (DA I, p. 13, ls. 4-5). 
 

Além da locução latina referida por Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. cada), 

encontra-se também em latim o adverbial quotānnis, ‘em cada ano’, que não continuou em 

português. 

 

3.2.4.3.2 cada dia 

 
É possível que em latim também se tivesse formado expressão correspondente a esta, 

visto que há registro da expressão cata mane (SARAIVA, s.d., s.v. cătă) e da expressão 

annum cata annum (COROMINAS; PASCUAL 1980-1991, s.v. cada). Em falta de maiores 

indícios, contudo, preferimos adotar a hipótese da formação portuguesa, decalque daquelas 

citadas, pela gramaticalização do SN cada dia, constituído por DET+N. O determinante 

português cada provém de cătă, preposição latina, por sua vez proveniente do grego katá (cf. 

item anterior) e o nome dia provém de *dia, variante do latim vulgar da forma clássica diēs, –

ei, ‘dia’. 

Não há registro deste adverbial para os DSG. 

Na LRR há duas ocorrências (cada dia), uma com valor temporal de freqüência, 

expressando habitualidade precisa e anterioridade, dinâmico e anafórico e uma com valor 

semântico de intensificador, como se vê do exemplo: 

 

(548)  ...sempre lhe ela quis cada dia peor… (LRR, p. 43, ls. 30-31). 
 

Na CDP não ocorre o adverbial. Ocorre uma vez a expressão cada hũa vez, 

expressando freqüência, habitualidade imprecisa; uma vez, a expressão por dia, com sentido 

de freqüência, habitualidade imprecisa e duas vezes a expressão cada vez (mais), de sentido 

de intensificação, como no exemplo: 

 

(549)  ...creendo todavia, por o vento que sse esforçava cada vez mais, que de todo 
ponto eram perdidas... (CDP, p. 244, ls. 37-39). 
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Para o século XVI, detectamos quatro ocorrências de valor temporal de freqüência, 

expressando habitualidade precisa, uma referindo anterioridade, uma, posterioridade e duas 

referindo presente extensivo, como no exemplo: 

 

(550) E inda vos digo que me vẽ cada dia de todas as partes os acidẽtes... (CCDJ, c. 
165, l. 10). 

 

Em latim, encontramos referências ao adverbial quōtidĭēs (~quŏtīdĭē ~quŏtīdĭō), 

‘todos os dias, cada dia, cotidianamente’, cuja base lexical reconhecemos no adjetivo 

português cotidiano e no seu adverbial derivado, cotidianamente, mas não há forma adverbial 

portuguesa diretamente continuadora do adverbial latino. 

A formação de adverbiais de freqüência a partir do determinante cada é processo 

bastante produtivo em português, sendo reconhecíveis, além das formas que registramos no 

corpus (cada ano, cada dia), adverbiais formados por cada associado a qualquer das 

denominações que usamos para a repartição do tempo (segundo/minuto/hora/manhã/ 

tarde/noite/semana/mês/ano, por exemplo). 

Observe-se, ainda, que o sentido de intensificação encontrado na LRR, embora não 

documentado no corpus, é perfeitamente reconhecível na atualidade, para o adverbial cada 

dia acompanhado do adverbial mais, em frases como: 

 

(551)  Ele anda cada dia mais cansado. 
 

3.2.4.3.3 todo o dia 

 
De formação portuguesa, a partir de SN constituído por DET+DET+N, este adverbial 

não ocorreu nos DSG (MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279), na LRR ou na CDP, e, no 

nosso corpus do século XVI, ocorreu apenas duas vezes (todo o dia ~todoudia) em contexto 

metalingüístico, por isso não-inferível quanto ao preciso conteúdo semântico, exceto pelo 

valor temporal: 

 

(552) Tambẽ em se mudar hũas em outras tem as letras comunicação e guardão a 
rezão de seu parẽtesco ou vizinhẽça. Como todoudia por todo o dia... (GFO, p. 
25, ls. 20-22).  
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É curioso o exemplo, por atestar a aglutinação da locução que hoje identificamos na 

fala, perfeitamente consolidada (tododia), embora a grafia normativizada não a reconheça. 

 

3.2.4.3.4 de dia 

 
Adverbial de formação portuguesa, pela junção da preposição de a SN [N]. *Dia é 

variante do latim vulgar para a forma clássica diēs, –ĕi, ‘dia’. 

Não há registro do adverbial para os DSG, nem na LRR. 

Na CDP há duas ocorrências (de dia), com valor temporal de freqüência, indicando 

habitualidade precisa, referente a anterioridade, dinâmico e anafórico. 

No corpus analisado para o século XVI, há duas ocorrências (de dia), com o mesmo 

valor de freqüência, habitualidade precisa, dinâmico, uma referindo anterioridade anafórica 

(exemplo 553) e a outra referindo atemporalidade, não-fórica (exemplo 554): 

 

(553)  Partido Tristã da Cunha daquelle lugar Lulangáne foy corrẽdo a cósta 
nauegãdo de dia e ás vezes surgindo de noite ao módo de quẽ descóbre... (DA 
II, p. 9, ls. 4-6). 

 
(554)  ...nam quérem cáso senam mediante preposiçám como: Estou na igreja, vou à 

escola, vigio de dia, durmo de noite... (GJB, p. 353, ls. 11-12).  
 

Em latim havia o adverbial interdiu (FARIA, 1958, p. 250), ‘de dia’, que não 

continuou em português. 

 

3.2.4.3.5 de noite 

 
Adverbial de formação portuguesa pela junção da preposição de a SN [N]. Noite é 

nome português já tratado no item 3.2.1.3.1 do Grupo IV – Temporalização de Localização, 

proveniente do nome latino nōx, nōctis, ‘noite’. É adverbial também presente nos demais 

grupos de temporais. 

Como já visto, não ocorre nos DSG, nem na LRR. 

Na CDP há duas ocorrências (de noite), com valor temporal de freqüência, 

expressando habitualidade precisa, anterioridade, dinâmico e anafórico. 

No corpus analisado para o século XVI, apresenta treze ocorrências, sendo uma com 

valor de localização temporal (cf. item 3.2.1.3.1 do Grupo IV – Temporalização de 
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Localização), oito de ordenação temporal (cf. item 3.2.2.2.6 do Grupo V – Temporalização de 

Ordenação), duas de aspecto (cf. item 3.2.3.2.2 do Grupo VI – – Temporalização de Aspecto) 

e duas de valor temporal de freqüência, expressando habitualidade precisa, uma referindo 

anterioridade e uma, atemporalidade, sendo uma anafórica (exemplo 555) e uma não-fórica 

(exemplo 556): 

 

(555)  Partido Tristã da Cunha daquelle lugar Lulangáne foy corrẽdo a cósta 
nauegãdo de dia e ás vezes surgindo de noite ao módo de quẽ descóbre... (DA 
II, p. 9, ls. 4-6). 

 
(556)  ...nam quérem cáso senam mediante preposiçám como: Estou na igreja, vou à 

escola, vigio de dia, durmo de noite... (GJB, p. 353, ls. 11-12).  
 

3.2.4.4   EXPRESSÃO DE FREQÜÊNCIA DE BASE LEXICAL VEZ 

 

3.2.4.4.1 outra vez 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído a partir de SN [DET+N]. A base 

lexical vez provém de vĭcĕs, forma de genitivo plural, de vix, vĭcĭs, nome latino, ‘vez, 

sucessão, alternativa’. Segundo Saraiva (s.d., s.v. vix, vĭcĭs), a forma genitiva era usada pela 

forma nominativa, caída em desuso. Aventamos a hipótese de ter sido esse fato motivado pelo 

uso de vīx adverbial, ‘com dificuldade, apenas’ (SARAIVA, s.d., s.v. vīx), o que, aliás, atesta 

a gramaticalização da forma do nominativo. 

Mattos e Silva não registra este adverbial para os DSG (1989, p. 257-279). Também 

não ocorre na LRR. Na CDP ocorre 11 vezes. 

Para o século XVI, registramos sete ocorrências, com valor semântico temporal de 

freqüência, expressando repetição simples, quatro referentes a anterioridade (como o 

exemplo 557), duas a posterioridade e uma a tempo hipotético, todas dinâmicas, sendo quatro 

anafóricas (como o exemplo 557) e três exofóricas (como o exemplo 558). 

 

(557) ...com que a pesar delles as vácas foram recolhidas aquella e outra vez... (DA 
II, p. 32, ls. 39-40).  

 
(558) ...atee se ver a justiça das partes outra vez, pois eu são contemte que se veja... 

(CDJIII, c. 6, ls. 211-3). 
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Em latim havia o adverbial ălĭās, ‘outra vez; logo; em outro lugar; de outro modo, por 

outra razão’, também encontrado como correlação alternativa, que continuou em português, 

mas com a função de juntivo de contraposição e sentido, mais abstratizado, de ‘de outro 

modo, por outra razão’. O português produziu a locução adverbial outra vez, a partir de SN, 

processo bastante produtivo para a criação de adverbiais. 

O adverbial outra vez é bastante freqüente no português atual, com o mesmo sentido 

encontrado no corpus. 

 

3.2.4.4.2 outras vezes 

 
De formação paralela à do adverbial tratado no item anterior, outras vezes dele se 

distingue por expressar irregularidade, enquanto outra vez expressa repetição simples. 

Não há registro do adverbial, quer nos DSG, quer na LRR, quer na CDP. 

No corpus analisado para o século XVI, foram encontradas três ocorrências 

expressando irregularidade, uma referindo anterioridade (exemplo 559) e duas, 

atemporalidade (como o exemplo 560), dinâmicas, sendo uma anafórica (exemplo 559) e duas 

não-fóricas (como o exemplo 560). 

 

(559) ...e parecialhe serẽ nuuẽes grossas e outras vezes afirmáuã que era terra... (DA 
I, p. 17, ls. 13-14).  

 
(560) ...e as vezes tomão outra quasi semelhãte: e outras vezes muito diferẽte... 

(GFO, p. 48, ls. 11-12). 
 

Não encontramos registro de adverbial latino de sentido correspondente. Ao que se 

infere do verbete de Saraiva (s.d., s.v. alĭās), a forma ălĭās também poderia funcionar com 

este sentido. 

 

3.2.4.4.3 poucas vezes 

 
De formação portuguesa, por gramaticalização de SN [DET+N], este adverbial não 

está registrado nos DSG (MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279) nem na LRR. 

Na CDP há apenas uma ocorrência (poucas vezes) com valor temporal de freqüência 

indicando irregularidade e referindo anterioridade, dinâmico e não-fórico. Com sentido 

equivalente, registramos uma ocorrência de rraramente. 
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No nosso corpus do século XVI, há seis ocorrências (poucas (vezes)), com conteúdo 

semântico temporal de freqüência, indicando irregularidade, uma referindo anterioridade 

(exemplo 561); quatro, atemporalidade, (como o exemplo 562) e uma referindo presente 

extensivo (exemplo 563), todas dinâmicas, duas exofóricas e quatro, não-fóricas.  

 

(561) A qual cousa ajnda q@ pera os rebátes os nóssos vestissem poucas vezes as 
ármas... (DA II, p. 24, ls. 3-4).  

 
(562) Cá o coraçám simples e puro, per si em cometer poucas vezes péca e, se nam é 

serpente em prudênçia, muitas vezes cai em permitir viçios alheos. (DVV, p. 
427, ls. 21-23).  

 
(563) ...os quáes, por aconteçerem poucas vezes, leixo... (GJB, p. 341, l. 6).  
 

Em latim, havia o adverbial paūciēs (paūciēns) ‘poucas vezes, raras vezes’, segundo 

Saraiva (s.d., s.v. paūciēs), que o considera “palavra de mau cunho”, ou seja, segundo explica, 

quer arcaísmo, quer neologismo. 

Essa forma não continuou em português. 

 

3.2.4.4.4 às vezes 

 
Adverbial de formação portuguesa, constituído pela junção da preposição a ao SN as 

vezes [DET+N], não está registrado nos DSG, nem na LRR. 

Na CDP, encontram-se três ocorrências (aas vezes) com conteúdo semântico temporal 

de freqüência, expressando irregularidade e referindo atemporalidade, dinâmico, uma 

anafórica e duas não-fóricas. Além disso, há duas ocorrências de per vezes, com valor 

semântico equivalente. 

Para o século XVI, registramos trinta e oito ocorrências, com valor temporal de 

freqüência, expressando irregularidade; quatro referem anterioridade, vinte e seis, presente 

extensivo e oito, atemporalidade, todas dinâmicas, sendo vinte e oito exofóricas (como o 

exemplo 564), três anafóricas (como o exemplo 565) e sete, não-fóricas (como o exemplo 

566). 

 

(564)  ...foy mays amiga de por sempre .r. onde agora escreuemos as vezes .l. e as 
vezes .r. como gloria e flores... (GFO, p. 21, ls. 23-24). 
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(565)  E os lugares de portugueses que ficarão em Portugal posto q@ as vezes fossem 
vencidos como tambe as vezes erão vencedores... (GFO, p. 7, ls. 2-4). 

 
 
(566)  Sómẽte auer presumpçam que ceçobraram com hum tempo que ás vezes cursa 

nesta parágem... (DA II, p. 40, ls. 23-24). 
 

Observe-se que em GFO (como nos exemplos 564 e 565) ocorrem dez casos deste 

adverbial em uso fronteiriço com conjunção (correlação alternativa). 

Em latim clássico havia o adverbial īntērdĭum ‘às vezes’, composto por inter, 

preposição e advérbio latinos, ‘entre, no espaço intermédio’ e dum, conjunção temporal e 

partícula enfática, ‘enquanto, até que’ (SARAIVA, s.d., s.v. īntērdĭum). Interdium, ainda 

segundo Saraiva também era usado como conjunção correlativa, documentada em Cícero, 

com sentido equivalente à atual ora...ora, ou como conjunção temporal (documentada em 

Silius Italicus, poeta épico, e em Apuleius, filósofo e gramático). 

Como se vê, a forma īntērdĭum estava bastante gramaticalizada em latim, o que talvez 

explique a sua não-continuação no português, que formou, por processo produtivo de 

gramaticalização de SN precedido de preposição, o adverbial às vezes, bastante freqüente no 

corpus e que, até a atualidade, mantém o seu valor semântico. Registre-se que este adverbial 

parece estar sofrendo processo de gramaticalização no português brasileiro atual, assumindo 

sentido hipotético, dubitativo, mais ou menos correspondente ao adverbial talvez, como no 

exemplo que nos foi apresentado por Braga149: 

 

(567)  – Você vai ao show? 
 – Às vez(es) 
 

3.2.4.4.5 algu )) ))as vezes 

 
Também de formação portuguesa, por gramaticalização de SN [DET+N], este 

adverbial não está registrado nos DSG (MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279), nem na LRR. 

Na CDP, há três ocorrências (algũua vez ~algũuas vezes), com valor semântico 

temporal de freqüência, indicando irregularidade, referindo anterioridade. 

No corpus que analisamos, o adverbial ocorre seis vezes (algũas vezes ~alghũs vezes 

~alghũas vezes), com conteúdo semântico temporal de freqüência, indicando irregularidade, 

                                                           
149  Aula LET 678 – 2000 – PPGLL/UFBA 
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quatro referindo anterioridade (como o exemplo 568) e duas referindo presente extensivo 

(como o exemplo 569), todas dinâmicas, quatro exofóricas e duas anafóricas. Vejam-se os 

exemplos: 

 
(568)  E peró que algũas vezes, em matérias gráves, deçessem a cousas jocósas e 

fizéssem digressões... (DVV, p. 435, ls. 5-6). 
 
(569)  ...nos fazemos .u. liquido alghũs vezes despoys de .g. e .q. como quando: e 

lingua... (GFO, p. 20, ls. 16-18). 
 

No latim havia adverbial de sentido equivalente, ălĭquŏtiēs (SARAIVA, s.d., s.v. 

alĭquŏtĭēs), que não continuou em português. 

 

3.2.4.4.6 por algu )) ))as vezes 

 
De formação portuguesa, por produtivo processo de formação [PREP+SN], este 

adverbial parece equivaler semanticamente ao anteriormente analisado, portanto, com valor 

semântico temporal de freqüência, expressando irregularidade. 

Não está registrado nos DSG, nem ocorre na LRR ou na CDP. 

Para o século XVI, encontramos apenas uma ocorrência, (por algũas vezes), com 

conteúdo semântico temporal de freqüência, expressando irregularidade, referente a 

anterioridade, dinâmico e exofórico: 

 

(570)  ...fostes por allgũas vezes sobre isso ouvydo... (CCDJ, c. 74, ls. 12). 
 

3.2.4.4.7 muitas vezes 

 
Adverbial de formação portuguesa pelo produtivo processo de gramaticalização de SN 

[DET+N], não está registrado para os DSG150. 

Na LRR, há duas ocorrências (muitas vezes), com valor semântico temporal de 

freqüência, indicando habitualidade imprecisa, referindo anterioridade. 

Na CDP, há quatro ocorrências (muitas vezes), com valor semântico temporal de 

freqüência, três referindo anterioridade e uma referindo atemporalidade. 

                                                           
150  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 257-279. 
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No corpus analisado para o século XVI foram registradas trinta e seis ocorrências, 

com valor semântico temporal de freqüência, indicando habitualidade imprecisa, quatro 

referindo anterioridade (como no exemplo 571); vinte e uma, presente extensivo (como no 

exemplo 572) e onze, atemporalidade (como no exemplo 573), todas dinâmicas, sendo vinte e 

duas exofóricas, três anafóricas e onze não-fóricas: 

 

(571)  ...teve sempre bãdeyra nũca sogeyta a mouros. Mas muytas vezes contrelles 
vitoriosa... (GFO, p. 6, ls. 22-23). 

 
(572)  Muitas vezes se ajuntam dous em algũa conjunçám como: Muito bem se fez 

isto. (GJB, p. 354, ls. 22-23). 
 
(573)  ...se nam é douto que a sábe regulár, máta o paçiente, porque, muitas vezes, ô 

que paréçe saúde nam é saúde... (DVV, p. 455, ls. 4-6). 
 

No latim clássico havia os adverbiais sāepe e mūltŏtĭēs (~ mūltŏtĭēns), ‘muitas vezes, 

freqüentemente’, o primeiro amplamente documentado, formas que não continuaram em 

português. O adverbial muitas vezes, além de bastante documentado no corpus, é bastante 

freqüente na atualidade. 

 

3.2.4.4.8 as mais (das) vezes 

 
Adverbial de formação portuguesa, resultante de gramaticalização de SN 

[DET+DET+(N)+SP], não está registrado por Mattos e Silva (1989, p. 257-279) para os DSG, 

nem na LRR ou na CDP. 

No nosso corpus do século XVI ocorre cinco vezes, com configuração morfossintática 

pouco consolidada (as máis das vezes ~as mais das vezes ~as mays das vezes ~as mays vezes 

~as máis vezes), com valor semântico temporal de freqüência, indicando habitualidade 

imprecisa, referindo atemporalidade, dinâmico e não-fórico, como no exemplo 574: 

 

(574)  ...e e este q@ as mais das vezes q@ndo vem hũa vogal logo tras outra nos 
pnũçiamos ãtrellas hũa letra como ẽ meyo. seyo. joyo e outras muitas... (GFO, 
p. 19, ls. 1-3). 

 

Na atualidade, encontramos o uso do adverbial o mais das vezes que, a nosso ver, 

devido ao uso do determinante masculino inicial, demonstra maior grau de gramaticalização, 
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por pressupor outro núcleo de SN, que não o nome vezes, menos recuperável e, portanto, mais 

abstratizado. 

 

3.2.4.5      EXPRESSÃO DE FREQÜÊNCIA A PARTIR DE OUTRAS BASES LEXICAIS 

 

3.2.4.5.1 ameúde 

 
Adverbial português para cujo étimo foram encontradas três hipóteses: a) junção de 

ad, preposição latina, a minūtīm, adverbial, ‘com pequenos acessos (de tosse)’, segundo 

Cunha (1998, s.v. amiúde) e Nascentes (1932, s.v. amiúde); b) lat. mĭnūtē, adverbial, ‘em 

pedacinhos, escassamente’, segundo Figueiredo (apud NASCENTES, 1932); c) adverbial 

português a miúdo, formado pela preposição portuguesa a e o adjetivo (?) miúdo, proveniente 

de mĭnūtūs, particípio passado de minuere, com e final analógico a formas como aceite, 

contente (~ aceito, ~contento), segundo Nunes (1951, p. 347 – nota 3), Leite de Vasconcelos 

(apud Nunes, p. 1951) e Adolfo Coelho (apud NASCENTES, 1932). Corominas e Pascual 

(1980-1991, s.v. menguar) admitem o étimo mĭnūtūs para o castelhano a menudo, mas 

admitem mĭnūtĭm para o português a miude. Admitimos que a hipótese a seja bastante 

defensável, pois que o adverbial português ter-se-ia desenvolvido de locução adverbial latina 

[PREP+ADV], processo bastante produtivo em perspectiva diacrônica. 

Mattos e Silva (1989, p. 257-279) não o registra para os DSG, nem ocorre na LRR.  

Na CDP, há quatro ocorrências (ameude), de valor semântico temporal de freqüência, 

indicando habitualidade imprecisa, três referindo anterioridade e uma, atemporalidade 

No corpus analisado para o século XVI encontramos duas ocorrências (a meude 

~ameude), de conteúdo semântico temporal de freqüência, indicando habitualidade 

imprecisa, uma referindo posterioridade (exemplo 575) e uma, atemporalidade (exemplo 576), 

dinâmico, uma intrafórica (exemplo 575) e uma não-fórica (exemplo 576). 

 

(575)  ...todauia amoestamos q@ as dições p@prias tẽ a prinçipal p#te da bõa e clara 
linguagẽ e destas vsaremos mais a meude. (GFO, p. 53, ls. 23-25). 

 
(576)  ...ao menos tão ameude nẽ em todas estas cousas... (GFO, p. 74, ls. 1-2). 
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3.2.4.5.2 perpetuamente 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo produtivo processo derivacional de junção de 

forma feminina de adjetivo ao morfema derivacional [–mente] já tratado (perpetua+mente). 

Perpétuo é adjetivo português proveniente de perpetŭus, –ă, –ŭm, adjetivo latino, ‘não 

interrompido, contínuo, inteiro’, formado de per+petere (SARAIVA, s.d., s.v. peteo), verbo 

latino, ‘dirigir-se para, chegar a, alcançar; requerer judicialmente; exigir; instar no pedido’. 

Não está registrado para os DSG em Mattos e Silva (1989, p. 257-279). Não ocorre na 

LRR nem na CDP. 

No nosso corpus do século XVI registramos duas ocorrências (perpètuamente), com 

sentido de freqüência absoluta positiva, uma expressando posterioridade (exemplo 577) e 

uma, atemporalidade (exemplo 578) ambas estáticas, uma exofórica e uma anafórica: 

 

(577)  ...e como ôs consintir um dia, ficarám perpètuamente. (DLNL, p. 402, l. 5). 
 
(578)  ...por nam encorrer na vergonha particulár de cada um destes, vimos a cair em 

outra gèrál que dura perpètuamente... (DVV, p. 447, ls. 15-16). 
 

Este adverbial português, portanto, tem por base um adjetivo, este provindo 

diretamente de adjetivo latino. O adjetivo latino é morficamente derivado de verbo e, 

semanticamente, é decorrente de projeção metafórica de recorte do significado de instar, 

pedir, a saber, o traço de permanência, persistência. 

 

3.2.4.5.3 eternalmente 

 
Adverbial de formação portuguesa, pelo processo referido no item anterior 

(eternal+mente). Eternal é adjetivo português proveniente de āeternālĭs, –ĕ, adjetivo latino, 

‘eterno, que sempre dura’, este derivado de āetĕrnus, contração de aeviternŭs, por sua vez, 

derivado de āevŭm, –ī, nome latino, ‘duração contínua, eternidade, tempo’ (COROMINAS; 

PASCUAL, 1980-1991, s.v. edad). 

Não há registro deste adverbial em Mattos e Silva (1989, p. 257-279), na LRR nem na 

CDP. 

Para o século XVI registramos apenas uma ocorrência (eternalmente), com valor 

temporal de freqüência absoluta positiva, expressando posterioridade, estático e exofórico: 

 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 

Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 
Sônia Bastos Borba Costa 

 

 
370

(579) ...peró leixou a língua latina este sinál de seu império, que durará eternalmente. 
(DLNL, p. 405, ls. 4-5).  

 

O percurso diacrônico do adjetivo formador deste adverbial registra-o como derivado 

de a¤eternus, adjetivo que sofrera processo de gramaticalização na sua face morfo-fônica 

(redução) de outro adjetivo (aeviternus), este derivado de nome (āevum), ou seja 

  āevŭm > aeviternus > āetĕrnus > āeternālĭs   (   N >   ADJ    >    ADJ  ) 

Semanticamente há permanência do sentido básico. 

 

3.2.4.5.4 sempre 

 
Proveniente do adverbial latino sempĕr, ‘sempre’, tendo sofrido apenas metátese do r 

na passagem para o português. 

Há quarenta e uma ocorrências (sempre) nos DSG151, com sentido temporal de 

freqüência absoluta. 

Na LRR registramos dez ocorrências (sempre), com o mesmo sentido, cinco 

expressando posterioridade, quatro, anterioridade e uma, situação hipotética, todas estáticas, 

oito anafóricas e duas exofóricas.  

Na CDP, registramos trinta e cinco ocorrências (sempre), todas expressando 

freqüência absoluta positiva, oito referindo posterioridade; dezenove, anterioridade; seis, 

atemporalidade e uma, situação hipotética; onze dinâmicas e vinte e três, estáticas. Quanto à 

foricidade, nove são exofóricas, dezoito são anafóricas e sete são não-fóricas. Há, ainda, duas 

ocorrências de por sempre e duas de pera sempre, com o mesmo sentido temporal de 

freqüência absoluta positiva, expressando posterioridade. 

No corpus analisado para o século XVI, detectamos cento e vinte e oito ocorrências 

(sempre ~sẽpre ~semp¤ ~senpre), sendo o quarto adverbial em número de ocorrências no 

corpus. Em cento e vinte e sete casos, o sentido é de freqüência absoluta positiva, cinqüenta 

e nove expressando atemporalidade (como o exemplo 580); cinqüenta e duas expressando 

anterioridade (como o exemplo 581); quinze expressando posterioridade (como o exemplo 

582) e uma expressando situação hipotética (como o exemplo 583); noventa e sete apresentam 

sentido dinâmico (como o exemplo 580) e trinta, sentido estático (como o exemplo 583); 

cinqüenta e cinco têm sentido exofórico (como o exemplo 580); treze, anafórico (como o 

                                                           
151  Cf. MATTOS E SILVA, 1989, p. 269. 
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exemplo 583) e cinqüenta e nove são não-fóricos (como o exemplo 581). Vejam-se os 

exemplos: 

 

 
(580) ...ao longo do rrio que anda senpre acaram da praya... (CPVC, fl. 7, ls. 19-20). 
 
(581) em quanto aly este dia amdaram senpre ao soõ dhuũ tanbory nosso... (CPVC, 

fl. 11v, ls. 14-15). 
 
(582) ...e tambem teremos estoutro resguardo no vso das vozes nouas q@ semp) as 

saluaremos cõ alghũ sinal d’stes... (GFO, p. 51, ls. 29-31). 
 
(583) ...que todolos seus descendentes que a herdássem, sempre teuessem continua 

guerra com esta perfida gente dos Arábios. (DA I, p. 8, ls. 27-28). 
 

O adverbial sempre ocorreu uma vez com o sentido, não temporal, de confirmação, 

aproximado de ‘mesmo’ no seguinte exemplo: 

 

(584) ...e tam rijamente q@ se ouuera naquelle tempo os edificios de pédra e cal q@ 
agóra há sempre cairã muyta parte delles. (DA II, p. 24, ls. 32-34). 

 

Este sentido é encontrado no português brasileiro atual, pelo menos em certos usos 

dialetalmente marcados, em frases como: 

 

(585)  Você vai sempre viajar hoje? 
 

Este adverbial, assim como o adverbial nunca, seu oposto semântico, tem mantido, desde o 

latim e por todo o período conhecido da língua portuguesa, a não ser pela pequena alteração fônica, a 

persistência da coesão forma/conteúdo (significante/ significado). 

 

3.2.4.6    CONCLUSÃO 

 

Apresentamos a seguir quadro-resumo dos adverbiais temporais de freqüência e seus 

usos, acompanhado de algumas reflexões: 
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TOTAL 54 2 7 4 2 4 2 2 2 7 6 38 6 1 36 5 2 2 1 127 3 313 

REPETIÇÃO – – 6 3 – – – – – 7 – – – – – – – – – – – 16 

IRREGULARIDADE – – 1 1 – – – – – – 6 b38 6 1 – – – – – – 3 56 

IMPRECISA – – – – – – – – – – – – – – 36 5 2 – – – – 43 
HABITUALIDADE 

PRECISA – – – – 2 4 – 2 2 – – – – – – – – – – – – 10 

POSITIVA – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 1 127 – 130 
ABSOLUTA 

NEGATIVA 54 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 56 

                       
ANTERIORIDADE 32 – 2 2 2 1 – 1 1 4 1 4 4 1 4 – – – – 52 1 113 

PRESENTE – – 1 1 – 2 – – – – 1 26 2 – 21 – – – – – – 54 

POSTERIORIDADE 6 2 3 – – 1 – – – 2 – – – – – – 1 1 1 15 – 32 

ATEMPORALIDADE 13 – – 1 – – – 1 1 – 4 8 – – 11 5 1 1 – 59 2 106 

FR
E

Q
Ü

Ê
N

C
IA

 

OUTROS 3 – 1 – – – – – – 1 – – – – – – – – – 1 – 6 

                       
ESTÁTICO  5 – – – – – – – – – – – – – – – – 2 1 30 – 38 

DINÂMICO 49 2 7 4 2 4 – 2 2 7 6 38 6 1 36 5 2 – – 97 3 273 
                       

EXOFÓRICO 29 – 6 1 – – – – – 3 2 28 4 1 22 – – 1 1 55 – 153 

ANAFÓRICO 11 2 1 2 2 – – 1 1 4 – 3 2 – 3 – – 1 – 13 1 47 

INTRAFÓRICO – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1 

T
E

M
PO

 

NÃO-FÓRICO 14 – – 1 – 4 – 1 1 – 4 7 – – 11 5 1 – – 59 2 110 
                        

LOCALIZAÇÃO  – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – 1 

ORDENAÇÃO – – – – – – – – 8 – – – – – – – – – – – – 8 

T
E

M
P

O
 

ASPECTO – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – – – – 2 
ESPAÇO – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 

OUTROS – – – 8 – – – – – – – b10 – – – – – – – 1 – 9 

NÃO-INFERÍVEL *2 – – – – – *2 – – – – – – – – – – – – – – 4 
                        
Nº DE OCORRÊNCIAS   NO CORPUS 56 2 7 12 2 4 2 2 13 7 6 38 6 1 36 5 2 2 1 128 3  

* –  inferível apenas quanto ao traço temporal. b – correlações (fronteira ADV/CONJ) 
Nota: Chamamos a atenção para o fato de que diferenças nas totalizações devem-se a ocorrências em que o adverbial é não-inferível quanto a alguma das categorias ou acumula valores semânticos. 

Quadro 43 – Número de ocorrências de adverbiais temporais de freqüência, segundo subcategorias semânticas e foricidade, no corpus  do século XVI 
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3.2.4.6.1  Os vinte e um adverbiais temporais que expressam freqüência podem ser 

subdivididos em: simples (são três: nunca, ameúde e sempre); derivados (são três: 

novamente, perpetuamente, eternalmente); e locucionais (os demais quinze). Como já 

assinalado, são considerados simples os que já entraram formados no português, enquanto 

derivados e locucionais foram constituídos já em português. Detectamos seis processos de 

formação desses adverbiais, a saber: 

 

ADVERBIAIS PROCESSO DE 
FORMAÇÃO QUANTIDADE ADVERBIAIS 
1) ADV<ADV  2 nunca, sempre; 

2) ADV<ADV+ADV  1 nunca mais; 

3) ADV<PREP+ADV  1 ameúde; 

4) ADV<SN  9 cada anno, cada dia, todo o dia, outra vez, outras vezes, 
poucas vezes, algũas vezes, muitas vezes, as mais das vezes; 

5) ADV<PREP+SN  5 de novo, de dia, de noite, às vezes, por algũas vezes; 

6) ADV<ADJ+MD  3 novamente, perpetuamente, eternalmente. 

Quadro 44 – Processos de formação de adverbiais temporais de freqüência, no corpus  do século XVI 
 

3.2.4.6.2  Estão representadas, na formação desses adverbiais três das preposições que 

consideramos para a formação de locuções adverbiais em português: de, a e por, assim 

distribuídas quanto ao número de adverbiais e de ocorrências: 

 

ADVERBIAIS 
PREPOSIÇÃO 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

a 1 38 

de 4 16 

por 1 1 

Quadro 45 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais locucionais temporais de freqüência 
constituídos pelas preposições a, de, por, no corpus do século XVI 

 

O maior número de ocorrências para a preposição a deve-se a um único adverbial (às 

vezes), mas de forma maior número de locuções. Contudo, é de observar-se que a maior parte 

das locuções é constituída por SNs (nove das quinze). Cabe questionar, pelo menos quanto à 

atualidade, se o adverbial às vezes não é realizado como um SN gramaticalizado, sem a 

precedência de preposições (as vezes), como ocorre com vários outros adverbiais (esta semana 

~nesta semana;aquele dia ~naquele dia). 
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3.2.4.6.3  Quanto à foricidade, considerando-se os vinte e um adverbiais e suas 

respectivas ocorrências, pode-se apresentar o seguinte quadro: 

 

ADVERBIAIS 
USO 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

EXOFÓRICO 12  153  

ANAFÓRICO 14  47  

INTRAFÓRICO 1  1  

NÃO-FÓRICO 12  112  

Quadro 46 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de freqüência, quanto à foricidade, 
no corpus do século XVI 
 

3.2.4.6.4 Os adverbiais temporais de freqüência apresentam dez bases lexicais, que 

poderíamos assim classificar: 

 

BASES LEXICAIS ADVERBIAIS 

1. Bases relacionadas ao fracionamento do decurso temporal 
a partir da unidade dia, seus múltiplos e frações:  

dia, ano, noite; 

2. Bases relacionadas a outras noções temporais:  vez, nunca, sempre, ameúde, perpétuo, 
eterno; 

3. Bases relacionadas a outras noções:  novo. 

Quadro 47 – Bases lexicais dos adverbiais temporais de freqüência no corpus do século XVI 
•  

Observe-se a ausência de bases relacionadas à categoria de espaço e a vizinhança com 

noções semânticas mais subjetivas ou valorativas como eternidade ou novidade (item 3 e 

elemento do item 2), além da forte presença do item lexical vez (oito adverbiais, cento e sete 

ocorrências – cf. item a seguir). 

3.2.4.6.5  A base lexical vez é a que mais se destaca nos adverbiais de freqüência, 

como salientamos no item anterior (em torno de trinta e oito por cento dos adverbiais e trinta e 

cinco por cento das ocorrências). Deve-se atentar para o fato de que essa base lexical figurou 

em apenas um dos adverbiais das demais subcategorias temporais, a saber, o adverbial per 

esta vez (temporal de localização), que, ressalte-se, consideramos como localizador temporal, 

por tratar-se de referência a evento único, mas admitimos que a unicidade de ocorrência, por 

se opor à pluralidade de ocorrências, também poderia ser considerada do âmbito da categoria 

de freqüência, ou seja, consideraríamos uma oposição freqüencial uma vez x mais de uma vez, 

que, aliás, tem sido formulada como semelfactividade x repetição (cf. COSTA, 1990, p. 25, 

que se apóia em Coseriu, 1980, p. 21). 
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Em latim, como já referido, a forma nominativa de vīx, vĭcĭs, nome latino, ‘vez, 

sucessão, alternância’, gramaticalizou-se em advérbio e vice *s, forma que, como nome, veio a 

predominar sobre vīx, não se gramaticalizou isoladamente, nem aparece com freqüência na 

formação de locuções adverbiais, ao menos ao que pudemos inferir dos dicionários e 

gramáticas consultados. Assim, formas como sĕmĕl, bĭs, ălĭās, prīmŭs, ĭtĕrŭm, tērtĭŭm, rārō 

ou paucie @s, aliquando ou ălĭquŏtĭēs, sāepĕ e prō eram preferencialmente usadas para 

corresponder, respectivamente, às formas adverbiais portuguesas uma vez, duas vezes, outra 

vez, pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, poucas vezes, algumas vezes, 

muitas vezes e à locução prepositiva em vez de (FERREIRA, 1987, s.v. vez; SARAIVA, s.d., 

s.v. vicĕs). É verdade que há referências a algumas expressões adverbiais ou preposicionais 

latinas com base em vicĕs, como, por exemplo, vicissim, ‘cada um por sua vez’ (FERREIRA, 

id. ibid.); invicem, ‘ao contrário’; per vices, ‘alternadamente’; ad vicem, ‘em lugar de, à 

maneira de’ (SARAIVA, s.d., s.v. vicĕs). Em português, entretanto, o nome vez 

gramaticalizou-se amplamente. Com efeito, não só é a base semântico-lexical preferencial 

para expressão da quantificação temporal como para expressar outras noções semânticas. 

Vejam-se, além dos adverbiais encontrados no nosso corpus, formas portuguesas de 

adverbiais, preposições e conjunções, reconhecíveis na atualidade como: de vez em quando 

(~de quando em vez), vez por outra; de vez (~de uma só vez), por vez, por sua vez, uma vez 

mais, em vez de, (uma) vez que, cada vez mais, talvez, além do empréstimo latino vice-versa e 

do morfema composicional vice-. 

3.2.4.6.6  As noções consideradas para o enfoque da categoria temporal de 

freqüência são aqui retomadas acompanhadas do número de adverbiais que as expressam e do 

número de ocorrências encontradas. 

 

ADVERBIAIS 
SUBCATEGORIAS SEMÂNTICAS 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

REPETIÇÃO 3  16  

IRREGULARIDADE 7  56  

Imprecisa 3  43  
HABITUALIDADE 

Precisa 4  10  

Positiva 3  130  
ABSOLUTA 

Negativa 2  56  

Quadro 48 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de freqüência, quanto às 
subcategorias semânticas consideradas, no corpus do sec. XVI 
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A mais alta quantificação é da freqüência absoluta positiva, representada por três 

adverbiais, perpetuamente, eternalmente e sempre, este o mais freqüente, com cento e vinte e 

sete ocorrências. Em seguida, a expressão da irregularidade que, além da grande freqüência 

de ocorrências, conta com o maior número de adverbiais. Se considerarmos que a fronteira 

entre irregularidade e habitualidade imprecisa é tênue (cf. item 3.2.4.6.7), poderíamos 

reduzir o quadro acima de seis para quatro categorias e teríamos: 

 

ADVERBIAIS 
SUBCATEGORIAS SEMÂNTICAS 

Nº DE ADVERBIAIS Nº DE OCORRÊNCIAS 

REPETIÇÃO 3  27  

IRREGULARIDADE/HABITUALIDADE 14  109  

Positiva 3  130  
ABSOLUTA 

Negativa 2  56  

Quadro 49 – Quantificação e número de ocorrências de adverbiais temporais de freqüência quanto a 
subcategorias semânticas reagrupadas, no corpus do século XVI 
 

Talvez possamos concluir dessa observação que, no nosso corpus, aos falantes pareceu 

mais importante marcar, em ordem decrescente: a freqüência absoluta positiva (cento e 

trinta ocorrências), a irregularidade/habitualidade (cento e nove ocorrências), a freqüência 

absoluta negativa (cinqüenta e seis ocorrências) e a repetição (vinte e sete ocorrências). Essa 

conclusão, contudo, fica sujeita à verificação da possibilidade de expressão dessas 

subcategorias por outros recursos lingüísticos, como traços semânticos de morfemas lexicais 

básicos, morfemas lexicais composicionais (como re–, multi–, não–) ou torneios frasais e 

discursivos, entre os quais lembramos aqui itens lexicais isolados ou locucionais, como 

repetir, voltar a, tornar a, freqüente, raro, habitualidade, irregularidade. 

3.2.4.6.7  É curioso constatar pelo menos duas características semântico-lexicais dos 

adverbiais de freqüência: além de nenhum deles ter base lexical de valor espacial, apenas um 

deles partilha a forma com adverbiais que expressam outras noções temporais (de noite). As 

fronteiras semânticas que importam ao processo de gramaticalização são internas à categoria. 

Com efeito, como já referido na introdução deste grupo, pode-se perceber, para a expressão da 

freqüência, uma gradação semântica crescente quanto à quantificação dos eventos, que assim 

explicitamos: freqüência absoluta negativa, ou seja, não ocorrência do evento no lapso 

temporal considerado; repetição, ou seja, a segunda ocorrência do evento; irregularidade, ou 

seja, recorrência esporádica do evento, não passível de determinação quanto à homogeneidade 
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dos lapsos temporais intermédios; habitualidade imprecisa, ou seja, recorrência importante 

do evento, mas imprecisa quanto ao lapso temporal intermédio; habitualidade precisa, ou 

seja, recorrência importante do evento com determinação precisa dos lapsos temporais 

intermédios; e freqüência absoluta positiva, ou seja, recorrência segura do evento ou 

permanência da situação no lapso temporal considerado. 

Para melhor visualização desse cline semântico apresentamos abaixo quadro que 

reorganiza os dados pertinentes: 

 

HABITUALIDADE 

ADVERBIAIS 

A
B

S
O

L
U

T
A

 N
E

G
A

T
IV

A
 

R
E

P
E

T
IÇ

Ã
O

 

IR
R

E
G

U
L

A
R

ID
A

D
E
 

IM
P

R
E

C
IS

A
 

PR
E

C
IS

A
 

A
B

S
O

L
U

T
A

 P
O

SI
T

IV
A

 

nunca +      

nunca mais +      

outra vez  +     

novamente  + +    

de novo  + +    

outras vezes   +    

poucas vezes   +    

às vezes   +    

algu)as vezes   +    

por algu)as vezes   +    

muitas vezes    +   

as mais das vezes    +   

ameúde    +   

de dia     +  

de noite     +  

cada dia     +  

cada anno     +  

eternalmente      + 

perpetuamente      + 

sempre      + 

Quadro 50 – Cline semântico interno à categoria temporal de freqüência dos adverbiais, no corpus do século XVI 

 

Observe-se que apenas dois adverbiais (de novo e novamente) partilham suas formas 

entre a expressão da repetição e da irregularidade, lembrando-se, também, que o adverbial de 

noite expressa as outras noções temporais que consideramos (localização, ordenação e 

aspecto). Os outros dezoito adverbiais temporais de freqüência expressam exclusivamente 
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uma das nuances semânticas da categoria. Chamamos a atenção para a tênue fronteira entre as 

noções de irregularidade e habitualidade imprecisa, que se justificam, respectivamente, pela 

menor ou maior incidência, não determinada, de ocorrências do evento (a diferença entre 

algumas vezes e muitas vezes, por exemplo), a cargo semântico do determinante que 

acompanha o nome vez. 

3.2.4.6.8  Três adverbiais deste grupo expressam também noções semânticas outras, nem 

espaciais, nem temporais. O primeiro, novamente, apresenta oito ocorrências com o sentido de 

‘de modo original, inaugural’, sobre quatro ocorrências de sentido temporal, sendo, como já 

visto, duas que expressam repetição e duas que expressam irregularidade. O cline semântico 

deste adverbial coloca questão interessante quanto à propriedade da unidirecionalidade 

atribuída aos processos de gramaticalização, porque, a nosso ver, o sentido modal, do ponto 

de vista da categoria, tratado como mais abstrato que a categoria de tempo, precede, 

diacronicamente, o sentido temporal. Com efeito, em primeiro lugar, o uso modal soa ao 

falante atual, pelo menos do português brasileiro, como arcaico, enquanto os usos temporais 

são perfeitamente reconhecíveis à atualidade. Em segundo lugar, é bastante razoável admitir-

se o recorte do traço semântico temporal do conjunto de traços que compõem o sentido do 

adjetivo novo, pois se pressupõe que algo novo seja algo ‘que é diferente do que se conhece’, 

algo ‘que se vê pela(s) primeira(s) vez(es)’. Ter-se-ia, então, um sentido metonímico temporal 

desenvolvido de um sentido básico modal. 

Outro adverbial a expressar noção não-temporal e não-espacial é sempre que apresenta 

uma ocorrência de sentido adverbial da área semântica da confirmação. Nesse caso, parece-

nos razoável que esse sentido suceda o sentido temporal, ou seja, o sentido de freqüência 

absoluta, de recorrência previsível ou de constância pode derivar um sentido mais abstrato, 

menos complexo quanto à sua composição, de reafirmação de um estado de coisas, ou seja, o 

que denominamos confirmação. 

Outro adverbial é cada dia, que apresentou sentido de intensificação na LRR. Embora 

esse sentido não esteja documentado no corpus, é perfeitamente reconhecível na atualidade, 

embora o adverbial ocorra combinado com outros elementos, como nos exemplos: 

 

(586) Ela está mais magra, a cada dia. 
 
(587) Ela está cada dia mais magra. 
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Aliás, se lidos em seqüência, os exemplos acima apontam contexto em que possível 

reanálise gerou a expressão cada dia mais (~cada vez mais). 

Parece-nos razoável admitir-se que a noção de habitualidade possa ser reanalisada 

semanticamente como noção de intensificação, ou seja, do incremento da freqüência chega-se 

à densidade da qualidade (quantificação temporal que leva à intensificação qualitativa). 

3.2.4.6.9  Pareceu-nos interessante neste grupo subgradações semânticas atestadas 

representadas por adverbiais que levam à freqüência absoluta, quer positiva, quer negativa, e 

que poderíamos assim representar: 

a) gradação crescente:  muitas vezes → não sempre → sempre 

b) gradação decrescente: poucas vezes → mais poucas → nunca 

Observem-se os exemplos: 

 

(588)  ...e cõ tudo ainda aqui não sempre mas tãbẽ .u. .i. ou .o. se teuere ) despoys de si 
outra vogal tãbe ) soa antrelles muitas vezes este .y. consoãte como marroyo. 
tiyo. arguyo. tiya. (GFO, p. 29, ls. 19-22). 

 
(589) As nossas vozes acabão sempre em voz perfeita e desempedida o q@ não cõsinte ) 

as letras mudas: mas ao contrairo atão a boca e cortão as dições que he proprio 
de mudos e grosseiros como vemos quasi nas gentes de terras frias: os quaes 
Didovirgiliana responde )do ailioneu: quer entender q@ pela pouca partiçipação do 
sol são menos perfeytas e assi vemos que os latinos poucas vezes e os Gregos 
mais poucas ou nunca fazem o fim das suas dições em letra muda... (GFO, p. 
27, ls. 21-28). 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSÃO 

 

Após a análise de cada um dos adverbiais encontrados, julgamos ter conseguido 

atingir, pelo menos em grande parte, os objetivos pretendidos. Julgamos, também, ser-nos 

possível formular, sobre o conjunto, algumas reflexões, que podem contribuir para possível 

mais detalhado estudo sobre os processos de gramaticalização que terão afetado alguns deles 

de per si. Assim, discorreremos sobre os seguintes tópicos: 

4.1  A face morfossintática dos adverbiais: processos de formação 

4.2  A face semântica dos adverbiais: percurso de formas-fonte 

4.3  O continuum semântico ESPAÇO > TEMPO > NOÇÕES MAIS ABSTRATAS 

4.4  A questão da unidirecionalidade. 

4.5  O mecanismo da divergência. 

4.6.  A consecução dos objetivos pretendidos  

 

4.1   A FACE MORFOSSINTÁTICA DOS ADVERBIAIS: PROCESSOS DE 

FORMAÇÃO 

 

Recomendamos ao leitor observar o item 2.4.3, no qual esclarecemos, em detalhe, 

como tratamos os processos de formação dos adverbiais analisados. 

Foram detectados quatorze processos morfossintáticos de formação dos cento e 

sessenta e um  adverbiais encontrados, que explicitamos através da listagem abaixo: 
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PROCESSO DE FORMAÇÃO ADVERBIAL QTDE  PROCESSO DE FORMAÇÃO ADVERBIAL QTDE 
1 ADV<SN agora 111  6 ADV<ADV+SP dhi a pouco 2 
  algũas vezes 6    oje em dia 1 
  aquele ánno 1   TOTAL 2 3 
  as mais (das) vezes 5  7 ADV<ADV+PREP+ADV daly por diãte 1 
  cada anno 2    daqui por diãte 1 
  cada dia 4   TOTAL 2 2 
  esta noute 6  8 ADV<MC+ADV antontem 2 
  este ano 4   TOTAL 1 2 
  este dia 2  9 ADV<PREP+SN à primeira vista 1 
  hũ dia 1    aa primeira 1 
  huũ pedaço 7    aa tarde 3 
  muitas vezes 36    abaixo 4 
  (o) outro dia 6    acima 19 
  ora 60    amanhã 1 
  outra vez 7    ao diante 7 
  outras vezes 3    ao longo 1 
  poucas vezes 6    ao outro dia 8 
  todo o dia 2    ao presente 12 
 TOTAL 18 269    asinha 7 
2 ADV<ADJ primeiro 39    às vezes 38 
 TOTAL 1 39    ataa baixo 1 
3 ADV<ADJ+MD antigamente 4    da primeira 1 
  brevemente 3    de bayxo 4 
  continuadamente 1    de cima 12 
  eternalmente 1    de dia 2 
  finalmente 17    de frecha 1 
  novamente 12    de longo 3 
  perpetuamente 2    de noite 13 
  primeiramente 5    de novo 7 
 TOTAL 8 45    de subito 3 
4 ADV<ADV alem 2    demanhaã 2 
  algures 3    em baixo 6 
  antes 10    em cima 8 
  àvante 19    naquelle tempo 11 
  breve 1    neeste dia 2 
  cá 21    neste tempo 3 
  cedo 10    no fundo 2 
  então 51    no meyo 9 
  entonces 6    no prinçípio 3 
  fora 18    ontem 10 
  hoje 18    para bayxo 5 
  i 57    para çima 8 
  já 211    pela manhãa 13 
  lá 94    pello meyo 1 
  logo 155    per bayxo 2 
  longe 4    per cima 5 
  nelhures 2    per esta vez 1 
  nunca 56    per muyto tẽpo 2 
  perto 4    por algũas vezes 1 
  sempre 128    por derradeiro 12 
  tarde 6    té quelle tẽpo 2 
 TOTAL 21 876   TOTAL 43 257 
5 ADV<ADV+ADV acolá 1    continua 
  ajnda...nom 20      
  já não 13      
  nom...mais 21      
  nunca...mais 2      
 TOTAL 5 57      
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PROCESSO DE FORMAÇÃO ADVERBIAL QTDE  PROCESSO DE FORMAÇÃO ADVERBIAL QTDE 
10 AADV<PREP+ADV adiante 22  11 ADV<PREP+PREP atrás 35 
  afóra 1    detras 1 
  aí 23    para tras 3 
  ainda 38   TOTAL 3 39 
  ali 133  12 ADV<PREP+SN+ADV defumdo acjma 1 
  ameude 2   TOTAL 1 1 
  aqui 89  13 ADV<PREP+ADV+ADV per aqui adiante 1 
  ataa la 2   TOTAL 1 1 
  ataaquy 9  14 ADV<PREP+SN+PREP+SN de pomta apomta 1 
  até agora 13    dhũa mão peraaouta 1 
  atee entã 4   TOTAL 2 2 
  atee oge 1      
  dagora 2      
  daí 8      
  d’allem 1      
  daly 13      
  dantes 9      
  daqui 29      
  de cá 13      
  de dentro 1      
  de fora 9      
  de lá 8      
  de lónge 1      
  de perto 1      
  dẽtam 1      
  dentro 12      
  depois 74      
  desi 4      
  dhy 9      
  diante 16      
  dontem 1      
  em breve 9      
  em diante 2      
  para fora 2      
  per dẽtro 1      
  per fora 1      
  per hy 3      
  pera agora 1      
  pera aly 1      
  pera aquem 1      
  pera dentro 1      
  pera detrás 1      
  pera lá 3      
  pera qua 2      
  por aly 5      
  por aqui 4      
  por cá 1      
  por davãte 1      
  por diante 1      
  por entam 3      
  por ẽtonces  1      
  te ly 1      
  té ora 6      
 TOTAL 53 600      

QUADRO 51 – Quadro Geral: Número total de ocorrências dos Adverbiais Espaciais e Temporais, por processos 
de formação, no corpus do século XVI 
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Como se pode observar, os quatro processos mais produtivos (processos 10, 9, 4 e 1) 

apresentam também o maior número de ocorrências, pois abrangem cento e trinta e cinco dos 

cento e sessenta e um adverbiais (83,85%) e duas mil e duas das duas mil cento e noventa e 

três ocorrências recolhidas (91,29%). 

Se observarmos a incidência das classes morfossintáticas na formação dos adverbiais, 

teremos a seguinte gradação: 

PREP – 105 adverbiais 

ADV – 86 adverbiais 

SN – 64 adverbiais 

ADJ – 9 adverbiais 

MD – 8 adverbiais 

MC – 1 adverbial 

Quanto à incidência de preposições, observamos que nunca ocorrem como classe 

isolada, podendo acompanhar ADV, SN ou outra preposição. A nosso ver, funcionam como 

operadores de gramaticalização, fixando no eixo sintagmático elementos constituintes de 

locuções e atuando sobre a classe à direita, vinculando-a, semântica e/ou sintaticamente à 

classe à esquerda, por vezes produzindo alterações morfossintáticas sobre a classe da direita, 

quando, por exemplo, “transformam” um adjetivo em adverbial (caso de de novo, ao longo, 

em breve, de súbito), ou um nome ou sintagma nominal em adverbial (caso de de noite, de 

cima, do meio). Uma possível próxima etapa da atuação das preposições é sua incorporação às 

citadas classes que precedem, geralmente ao seu núcleo, quer semântico, quer sintático, 

passando a uma forma presa, como em acima, debaixo, cujo estatuto não nos propomos a 

definir, mas que nos parece, em princípio, um afixo de natureza derivacional. 

Com efeito, ao analisar locuções ou adverbiais simples, como dali, daí, dagora, 

abaixo, detras, por aí (este, atualmente, com a variante pelaí), ou para aqui (atualmente com 

a variante praqui), que estatuto mórfico deve-se atribuir à forma da anterior preposição? O 

elemento preposicional que inicia uma locução comporta-se como um clítico? Observe-se que 

é elemento não-acentuado, que se incorpora à estrutura acentual da palavra adjacente e cabe 

apenas parcialmente na definição de forma dependente, visto que é, virtualmente, uma forma 

presa. E quando se dá a cristalização, esses elementos tornam-se afixos de que tipo? 

Derivacionais? Observe-se que, em grande número de casos, não lhes falta a face semântica, 

visto que mantêm, nas formas aglutinadas, os sentidos de origem, direção, percurso (por 
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exemplo: daí, praí, por aí ~ pelaí). Em outros casos, a sua face semântica já está obscurecida, 

o que lhes retiraria o estatuto de morfema derivacional, comprovando a continuação do seu 

percurso de gramaticalização, visto que quanto mais gramaticalizado mais generalizado e 

conseqüentemente mais opaco, tornando-se apenas um componente fônico da sílaba inicial da 

“nova” forma. Confrontem-se as formas semanticamente transparentes, como daqui e debaixo 

com as possivelmente transparentes dantes, acima e depressa, com as opacas depois e demais. 

Nos casos de perda da transparência semântica, a expressividade pode exigir a sua retomada 

recursiva e a conseqüente formação de nova locução (caso de detrás > de detrás). 

A predominância de ocorrência de preposições, quer latinas, quer portuguesas, é da 

preposição de (presente em trinta e três adverbiais). Em seguida, em ordem decrescente de 

incidência, temos as preposições per (~por), presente em vinte e três adverbiais; a (presente 

em dezessete adverbiais); para e em (presentes em doze adverbiais, cada uma); até (presente 

em dez adverbiais); trás (presente em três adverbiais) e post (presente em um adverbial). 

Observa-se que de e a apresentam maior possibilidade de aglutinação. 

Quanto à incidência de SNs, observamos que a classe dos nomes, quando isolada, 

apresenta baixa produtividade como geradora de advérbios, tanto no latim, como no 

português. Temos apenas um caso, o do nome hora, que, já em latim, encontra-se 

gramaticalizado em advérbio e juntivo oracional, tendo o português herdado essa cadeia.  

Considerando todos os SNs que figuram nos processos de formação, temos as seguintes 

estruturas:  

a) SN → N: são vinte e oito adverbiais, sendo apenas uma forma com nome 

completamente isolado (ora).  

b) SN → DET + N: são quarenta e quatro adverbiais . Nesse caso, há onze casos de 

nome implícito. 

Os DETs que ocorrem são: em dezesseis adverbiais, artigos definidos; em dois, artigos 

indefinidos; em doze, demonstrativos; em dezesseis, quantificadores. Lembramos que alguns 

SNs apresentam mais de um determinante na sua constituição. 

Quanto aos ADVs, quando isolados, há dezessete formas de adverbiais latinos dando 

origem a adverbiais portugueses e quatro adverbiais provindos de outros adverbias, já no 

português. Observe-se que a freqüência desses adverbiais é, em geral, alta, perfazendo o mais 

alto número de ocorrências (oitocentos e setenta e seis). A junção de dois adverbiais produziu 

cinco adverbiais, quatro já formados em latim e um formado em português. O ADV pode ainda 
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compor-se com SPs (dois adverbiais), com uma preposição e outro ADV (dois adverbiais), com 

PREP que o precede (cinqüenta e três adverbiais, o mais alto número de formações) e seguir-se 

às seqüências PREP + SN e PREP + ADV, ou seja, adverbiais constituídos por PREP + SN + ADV e 

PREP + ADV + ADV. Nesses casos, o último adverbial é resultante de aglutinação de PREP + 

ADV, ou seja: 

 

PREP + SN + PREP + SN > PREP + SN + ADV 

PREP + ADV + PREP + ADV > PREP + ADV + ADV 

 

A propósito desses dois últimos processos, é curiosa a constatação da relação 

paradigmática SN/ ADV na constituição das locuções, o que é reforçado por outros tipos de 

locuções adverbiais, não constantes do corpus, mas comprováveis na atualidade, quais sejam: 

 

PREP + SN + PREP + ADV – de vez em quando;  

PREP + ADV + PREP + ADV – de mal a pior; de quando em quando 

PREP + ADV + PREP + SN – de quando em vez. 

 

Os demais dez processos constituem pequeno número de adverbiais, abaixo de nove. 

Contudo, julgamos que, para estudo dos processos de gramaticalização, a ocorrência da 

possibilidade de constituição do adverbial, ainda que de incidência baixa e até mesmo de 

ocorrência única, deve, ao nosso ver, ser considerada, para efeitos de possível observação 

diacrônica posterior. Além disso, para alguns desses processos, os adverbiais, embora pouco 

numerosos, apresentam número de ocorrências significativo (cf. processo 2 – trinta e nove 

ocorrências; processo 3 – quarenta e cinco ocorrências; processo 5 – cinqüenta e sete 

ocorrências; processo 11 – trinta e nove ocorrências), testemunhando sua freqüência. 

Assim, a única classe de palavras que, isolada, aparece gramaticalizada em adverbial é 

o adjetivo (por exemplo, breve > brevemente). A classe dos SNs, quando isolada, se 

gramaticaliza em locução adverbial, virtual advérbio, quer por incremento da coalescência 

sintática, quer por morfematização de um dos seus elementos em MD (caso de –mente). A 

classe das preposições opera a gramaticalização de SNs, quer quando os liga entre si, 

constituindo locuções, quer quando precede nome ou adjetivo remanescente de um SN cujo 

núcleo nominal sofreu elipse, gramaticalizando-o em locução adverbial, virtual advérbio. 
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Observe-se que, quando se liga a ADV, não produz gramaticalização stricto sensu, porque não 

desloca o ADV da sua categoria morfossintática, mas colabora na paradigmatização de novos 

itens adverbiais, através de uma espécie de processo de analogia. 

O caso da preposição que se acopla a outra preposição (como atrás, detrás, para trás) 

mereceria estudo mais acurado. A sua baixa incidência (apenas três adverbiais) faz-nos supor 

que a suposta segunda preposição possa ser verdadeiramente um advérbio ou um nome, o que 

colocaria em paralelo as suas formas com tantas outras como de perto ou de cima, embora 

nem o nosso corpus nem os dados etimológicos nos tenham apresentado ocorrências que nos 

autorizassem a atribuir à forma trás isolada o estatuto de nome ou de adverbial. 

Chamamos, ainda a atenção para o fato de que vinte e cinco dos cento e sessenta e um 

adverbiais já entraram formados no português, enquanto cento e trinta e dois são de formação 

portuguesa. 

 

4.2   A FACE SEMÂNTICA DOS ADVERBIAIS: PERCURSO DE FORMAS-

FONTE 

 

No tratamento do conceito de gramaticalização (item 1.3), distinguimos três tipos de 

continuum, dentre os quais aquele que identificamos como continuum do tipo a, relativo aos 

processos mentais, cognitivos, que costuma ser representado pela seqüência PESSOA → 

OBJETO → ATIVIDADE → ESPAÇO → TEMPO → QUALIDADE, que aqui trataremos a partir da 

categoria ESPAÇO e cujo último elemento preferimos identificar por NOÇÕES MAIS ABSTRATAS.  

Sem garantia de exaustividade, apresentamos a seguir algumas reflexões sobre as 

cinqüenta e nove formas-fonte dos núcleos dos adverbiais analisados, tomando como ponto de 

partida a classe morfossintática e acrescendo, quando possível, referências ao seu conteúdo 

semântico. 

 

ADJETIVOS – são quatorze os adjetivos que funcionam como formas-fonte de núcleos dos 

adverbiais: prīmāriŭs, bassŭs, maneana, antiquă, longŭs, prāesēntĭs, brĕvĭs, subitŭs, eternālĭs, 

finālĭs, continuātă, perpĕtŭŭs, derrat(r)āriŭs, novŭs. De nove deles, alcançamos etapas 

diacrônicas anteriores. Assim, prīmāriŭs (que é fonte de cinco adverbiais) é adjetivo derivado 

morfematicamente do numeral latino prīmŭs; maneānă (fonte de dois adverbiais) é derivado 

morfematicamente do adjetivo latino manĭs e apresenta o nome e o adverbial cognatos mānĕ e 
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mănē, respectivamente; prāesentĭs (fonte de um adverbial) é derivado sintaticamente de 

particípio presente do verbo prāesse); sŭbĭtŭs (fonte de um adverbial) é derivado 

sintaticamente de particípio passado do verbo subīre e forma também em português o 

adverbial subitamente, não presente no nosso corpus; āeternālĭs (fonte de um adverbial) é 

derivado morfematicamente do adjetivo aeternŭs (~ aeviternŭs), por sua vez derivado do 

nome ævŭm, –i; finālĭs (fonte de um adverbial) é derivado morfematicamente do nome fīnĭs; 

continuātă (fonte de um adverbial) é adjetivo latino derivado sintaticamente de particípio 

passado do verbo contĭnuare e apresentava forma adverbial cognata continuē; perpĕtŭŭs 

(fonte de um adverbial) é derivado sintaticamente de particípio passado do verbo perpetĕre, 

por sua vez, derivado morfematicamente do verbo petĕre; derrat(r)ariŭs é derivado 

morfematicamente de retrō, preposição e advérbio. 

A forma prīmāriŭs é fronteiriça entre adjetivo e determinante no latim e a 

consideramos determinante na formação dos adverbiais portugueses. Das quatorze formas-

fonte adjetivais de que temos informações, portanto, três já se encontravam gramaticalizadas 

no latim e onze se gramaticalizaram no português.  

NOMES – são dezoito os nomes que funcionam como formas-fonte de núcleos dos adverbiais 

analisados: os nomes latinos cymă, hōră, vĭcēs, mentē, nōctem, dia, annum, ăgīnă, fūndŭs, 

pūnctă, mănŭs, pīttăccĭŭm, lŏcŭs, tēmpŭs, mĕdĭŭm, prīncĭpĭŭm, o nome francês flèche e o 

nome português tarde. Cymă (fonte de seis dos cento e sessenta e um adverbiais) é nome 

latino primitivo, proveniente de nome grego, que em português se gramaticalizou em 

adverbiais por junção a preposições e ocorre também em locuções prepositivas (em cima de, 

acima de); hōră (fonte de dois adverbiais) é nome primitivo latino e se gramaticalizou em 

adverbial e juntivo oracional ainda em latim; vĭcēs (fonte de nove adverbiais) é nome 

primitivo latino, que teve a sua forma nominativa vix caída em desuso. Apresentava cognatos 

adverbiais ou preposicionais em latim, inclusive locuções adverbiais: vicissim, invicem, per 

vices, ad vicem; o nome latino mentē (fonte de oito dos adverbiais) é forma ablativa que se 

gramaticalizou em morfema derivacional, forma presa. Segundo Machado (1965, s.v. 

antigamente) essa mudança ocorreu ainda no latim vulgar, mas temos seu registro em texto 

português (a Lenda do Rei Rodrigo) em uso nominal da forma (de boa mente); nōctem (fonte 

de cinco adverbiais) é nome latino, já gramaticalizado em latim sob a forma do adverbial 

nōctĕ, documentado, segundo Saraiva (s.d., s.v. nox, noctis); dia (fonte de nove adverbiais) é 

forma do latim vulgar, variante de diēs, –ei, nome primitivo que formou locuções adverbiais 
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como hōc diē (> hŏdĭē); annum (fonte de três adverbiais) é nome primitivo latino que, 

segundo Corominas e Pascual (1980-1991, s.v. cada) produziu em latim vulgar a locução 

cada anno; ăgīnă (fonte de um adverbial) é nome latino que possuía o cognato agināre (verbo 

derivado de agire), sendo possivelmente derivado do particípio passado desse verbo; flèche 

(fonte de um adverbial) é nome primitivo francês, de provável origem germânica; fūndŭs 

(fonte de dois adverbiais) é nome primitivo latino; pūnctă (fonte de um adverbial) é nome 

latino derivado sintaticamente do particípio passado do verbo pŭngĕre; mănŭs (fonte de um 

dos cento e sessenta e um adverbiais) é nome primitivo latino; pĭtāccĭum (fonte de um 

adverbial) é nome primitivo do latim tardio, proveniente do grego; lŏcŭs (fonte de um 

adverbial) é nome primitivo latino que se gramaticalizou, ainda em latim, no adverbial loco (~ 

in loco); tēmpŭs (fonte de cinco dos adverbiais) é nome primitivo latino que, segundo 

Machado (1965, s. v. tempo) não provém de acusativo latino, porque deve ter entrado no 

português por via erudita; mĕdĭŭm (fonte de dois dos adverbiais) é nome primitivo latino que 

possuía adverbial cognato, mediē, um quantificador. Tarde (fonte de um dos adverbiais) é 

nome português, núcleo de SN que se gramaticalizou em adverbial. 

Portanto, das dezoito formas-fonte nominais, sete já se gramaticalizavam em latim: 

hōră, vĭcēs, nōctem, dia, annum, lŏcŭs, mĕdĭŭm e em português prosseguem o percurso. As 

demais dez formas-fonte vieram a se gramaticalizar em português, algumas delas 

prosseguindo o percurso, como vez e logo, que produziram os juntivos vez que, logo e logo 

que. 

 

VERBOS – há quatro formas verbais incluídas na diacronia das formas-fonte: vista, minutē, 

continuātă e perpĕtŭŭs. As duas últimas foram incluídas no tratamento das formas advindas 

de adjetivos; minutē é resultante de gramaticalização do verbo minuĕre e será tratado no item 

a seguir; da primeira forma, vista (fonte de um adverbial), não conseguimos informações 

sobre uso, quer adjetival, quer nominal, por isso a postulamos de uso nominal já em 

português, provindo de particípio passado de verbo latino. 

 

ADVÉRBIOS – há dezessete adverbiais latinos que funcionam como formas-fonte de núcleos de 

adverbiais portugueses: tardē, ĭllac, āntĕ, fŏrās, hāc, ĭllīc, ălĭcŭbĭ (ou aliorsŭm), minutē, hīc, 

intūnc, cĭto, lōngē, *prettu, jăm, nūnquăm, sēmpĕr, īntrō. Tardē (que forma um adverbial) é 

provável gramaticalização do adjetivo tardŭs, –ă, –ŭm; ĭllac (fonte de cinco adverbiais), ĭllīc 
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(fonte de seis adverbiais), hīc (fonte de cinco adverbiais) e hāc (fonte de cinco adverbiais) são 

adverbiais latinos cognatos de demonstrativos; āntĕ (fonte de dez adverbiais) é preposição e 

advérbio latinos que produziram, no português, preposição (ante), adverbiais (antes, dantes, 

diante, adiante, ao diante, em diante, por diante, àvante, por davãte, daquy por diãte), 

morfema composicional   (ante–), locução prepositiva (antes de) e locução juntiva oracional 

(antes que); fŏrās (fonte de cinco adverbiais) é adverbial latino que, além de produzir o 

adverbial simples e locuções adverbiais em português, constitui locução prepositiva (fora de) 

e juntivo oracional (fora); ălĭcŭbĭ (ou aliorsŭm), fonte de um adverbial, era adverbial latino, 

derivado por composição de dois adverbiais; minutē (fonte de um adverbial) é adverbial latino 

derivado morfematicamente do adjetivo mĭnūtūs, por sua vez derivado sintaticamente do 

particípio passado do verbo minuĕre; intūnc (fonte de seis adverbiais) era adverbial latino 

resultante da junção de preposição a adverbial, processo bastante produtivo na história dos 

adverbiais portugueses; cĭto (fonte de um adverbial) é adverbial latino; lōngē (fonte de dois 

adverbiais) é adverbial latino derivado morfematicamente do adjetivo longŭs, que, em 

português, produziu ainda locução prepositiva (longe de); *prettu (~prāesto), fonte de dois 

adverbiais, é adverbial latino, provavelmente derivado de particípio passado de verbo, talvez 

usado como adjetivo; iăm (fonte de dois adverbiais) é adverbial latino que, em português, 

gramaticalizou-se em juntivo oracional e discursivo; nūnquăm (fonte de dois adverbiais) é 

adverbial latino constituído pela junção de dois adverbiais latinos; sēmpĕr (fonte de um 

adverbial) é adverbial latino; īntrō (fonte de três adverbiais) é adverbial latino, resultante de 

contração de SN (intero loco). 

Se já eram adverbiais em latim e passam a adverbiais em português, não se pode 

admitir a atuação de processo de gramaticalização nessa passagem. Contudo, como vimos, por 

vezes o adverbial latino já era resultante de processo de gramaticalização, além do que alguns 

desses adverbiais portugueses avançam no processo, produzindo locuções prepositivas e 

juntivos. 

 

PREPOSIÇÕES – Além das seis preposições que constituem locuções adverbiais em português e 

que já tratamos no item 2.4.3, duas outras preposições são formas-fonte na constituição de 

adverbiais portugueses: trans e post. Trans é preposição latina que produziu em português 

uma preposição (trás), adverbiais (como detrás, pera detrás), locuções prepositivas (atrás de, 

detrás de) e morfema lexical preso (trans ~tras ~tres); post é preposição latina que produziu 
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em português preposiçao (após), um adverbial (depois), locução prepositiva (depois de), 

juntivos oracionais (pois, pois que) e morfema preso (pós). 

Aqui se coloca a obscura questão de determinar a posição relativa entre preposições e 

adverbiais na cadeia de gramaticalização. A nosso ver, partindo do que sugere a análise dos 

dados, a cadeia se organizaria como segue: 

PREP > LOC ADV >  ADV >  LOC PREP >  CONJ    

que poderíamos exemplificar com a seqüência: 

 POST  > DE POST  > DEPOIS  >  DEPOIS DE  >  DEPOIS (QUE) 

Há de se considerar que, na classe de preposições, estão tradicionalmente incluídos 

pelo menos dois tipos de elementos morfossintáticos, que se costumam separar em 

preposições fortes e preposições fracas, estas, mais gramaticalizadas, que atuam como 

operadores morfossintáticos (cf. item 4.4), tal como o complementizaador que, podendo, 

portanto, compor-se com nomes, adjetivos, preposições fortes e adverbiais, para constituir 

locuções intermediárias entre classes de palavras. Assim, temos: 

 

OPERADOR + NOME → locução adjetiva → ADJ 

OPERADOR + ADJETIVO → locução adverbial → ADV 

OPERADOR + PREPOSIÇÃO → ADV 

OPERADOR + ADVERBIAL → locução adverbial → ADV 

ADVERBIAL + OPERADOR → locução prepositiva → CONJ 

 

4.3   O CONTINUUM SEMÂNTICO ESPAÇO > TEMPO > NOÇÕES MAIS ABSTRATAS 

 

Para colaborar com a investigação da pertinência ou não do divulgado continuum 

conceitual, apresentamos abaixo, a partir dos dados do nosso corpus, um quadro que inclui 

algumas formas-fonte e sua trajetória semântica do étimo ao século XVI.  
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LATIM PORTUGUÊS (CORPUS) PORTUGUÊS ATUAL 

ESPAÇO ESPAÇO ESPAÇO 

 

es
tr

ito
 

ex
te

ns
iv

o 

TEMPO NOÇÕES 

ABSTRATAS 

es
tr

ito
 

ex
te

ns
iv

o 

TEMPO OUTROS 

es
tr

ito
 

ex
te

ns
iv

o 

TEMPO OUTROS 

āntĕ x  x  x x x preferência x x x preferência 

cymă x    x x x  x x x acréscimo 

fūndŭs x    x    x x   

hīc x    x x x correlação 
aditiva x x x  

hōră   x    x    x alternância 
conclusão 

 ĭllīc x    x x x  x x x  

 intūnc   x    x conclusão   x conclusão 
encadeamento 

 jăm   x correlação 
contrajuntiva   x confirmação 

conclusão   x contrajunção 

ĭllac x    x x  afastamento 
subjetivo x x x afastamento 

subjetivo 

lŏcŭs x  x    x    x conclusão 

mĕdĭŭm  x  x  x x   x x x  

pīttăccĭŭm x    x  x  x x x  

pōst   x  x x x acréscimo x x x acréscimo 

prāesto 
(*prettu) 

x    x x x  x x x modo 

 prīmāriŭs x      x modo x x x modo 

sēmpĕr   x    x confirmação   x confirmação  

trans   x  x x x  x x x  
QUADRO 52 – Quadro de trajetória semântica de algumas formas-fonte de adverbiais espaciais e temporais 
portugueses, do latim ao século XVI  

 
 

Em primeiro lugar, parece-nos interessante insistir na posição, nessa seqüência, do que 

chamamos espaço extensivo (ou não-físico, ou abstrato). A partir dos dados, constatamos 

que espaço extensivo segue-se imediatamente a espaço estrito (ou físico, ou concreto), 

colocando-se, portanto, antes de tempo. Como se observa do texto da tese, o que 

categorizamos como espaço extensivo compreende a referência a pontos do texto, ou a 

referência à representação gráfica, ou ao desenrolar de um raciocínio ou de um relato. Parece-

nos importante essa constatação, porque, inicialmente, pensamos tratar esse tipo de espaço, 

devido à sua “abstração”, como incluído na posição posterior a tempo, e que denominamos 

noções mais abstratas, o que não se confirmou. Mas, se reservarmos ao espaço extensivo 

(abstrato) a segunda posição, realmente a categoria tempo sucede a categoria espaço e é 

intermediária para a extensão da categoria semântica espaço a outras noções abstratas. 
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Alguns percursos semânticos são particularmente interessantes, sobretudo por 

envolverem processos de metáfora e metonímia e o mecanismo, discutivelmente pertinente à 

Teoria de Gramaticalização, da analogia. A metáfora e a metonímia manifestam-se 

interlínguas (grego → latim; latim→ português) ou intralíngua (latim → latim; português→ 

português). Selecionamos dois étimos para uma sucinta descrição do seu percurso semântico: 

Pīttāăcĭŭm, ĭĭ – a forma latina provém do grego pittákion, que significava ‘pano sobre o qual 

se estende um emplastro, remendo’ (NASCENTES, 1932, s.v. pedaço). Em latim veio a 

significar ‘emplastro, rótulo, escrito pequeno’ (SARAIVA, s.d., s.v. pĭtāccĭum). Em 

português, o nome significa ‘porção’. Assim, temos o seguinte percurso: 

PANO PARA EMPLASTRO, REMENDO > EMPLASTRO, RÓTULO, ESCRITO PEQUENO > PORÇÃO 

A nosso ver houve, em grego, uma generalização semântica (de ‘pano’, com finalidade 

específica, para ‘pano’, com finalidade mais genérica). Em latim, o significado tem 

destacados os traços de dimensionalidade (pequeno) e de aderência (emplastro), que se 

projetam conceitualmente para ‘rótulo’. Por sua vez, o novo traço agregado ao significado 

(indicações gráficas do rótulo) projeta-se para ‘escrito pequeno’. O português vai redestacar o 

traço de dimensionalidade (pequeno) e generalizá-lo, visto que pedaço, em português, presta-

se à designação de porção de qualquer elemento fragmentável, concreto ou abstrato, incluindo 

tempo e quantificação. 

Esse percurso parece-nos um exemplo eloqüente do que Wittgenstein denominou 

“semelhanças de família” (family ressemblances, apud TAYLOR, 1992, p. 39), para a 

compreensão das relações semânticas entre itens lexicais. Ressalte-se que, a nosso ver, ocorre 

gramaticalização já em português, quando o núcleo, precedido de artigo indefinido (um 

pedaço) constitui adverbial, que passa a designar circunstância espacial ou temporal. 

Cymă – a forma latina provém do grego kyma, que significava ‘onda, vaga, qualquer produção 

animal ou vegetal’ (Houaiss, 2001, s.v. cima). Em latim, passou a significar ‘renovo, grelo de 

plantas’ (SARAIVA, s.d., s.v. cyma). Com base na acepção registrada pelos etimologistas, o 

latim produziu uma particularização semântica, resultante de destaque dado a um dos 

significados possíveis em grego. Esse recorte semântico veio a produzir, por metonímia 

conceitual, o significado de ‘parte mais alta, extremidade’. Tudo indica que essa acepção 

propiciou em português a atuação do mecanismo de divergência, pois produziu, no português 

arcaico, o nome cima, de acepção espacial concreta, ‘parte mais alta, topo’; e cima, de 
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acepção mais abstrata, temporal, de ‘termo, remate, fim’. Essa última acepção desencadeou 

processo de gramaticalização e produziu o adverbial arcaico aacima, que expressava noção de 

fase final. O traço espacial concreto permitiu outro processo de gramaticalização, produzindo-

se, então, locuções adverbiais (acima, de cima, em cima, por cima, para cima) e locuções 

prepositivas (acima de, de cima de, em cima de, por cima de, para cima de). 

 

4.4   A QUESTÃO DA UNIDIRECIONALIDADE 

 

Como já tivemos oportunidade de observar (cf. item 1.3.1.1), entendemos que a 

unidirecionalidade é postulada como uma das propriedades do processo de gramaticalização, 

no sentido de que, se não se verifica essa característica, não se pode identificar o fenômeno de 

mudança observado como resultante de processo de gramaticalização. A nosso ver, ainda, é 

preciso que se defina, quando se aborda a questão, de qual dos três percursos (uni)direcionais 

se trata: 

a) o percurso conceitual (CONCEITOS-FONTE → CONCEITOS-ALVO), que diz respeito a 

processos produtores de significado, relativos ao mundo extralingüístico, que ligam o mundo 

real ao mundo mental e, para as línguas, implica em mudança semântica (por metáfora ou 

metonímia, geralmente), produzindo mais abstração e/ou generalização, e que pode ser ou não 

acompanhado de processo de gramaticalização; 

b) o percurso intralingüístico, discursivo/sintático/mórfico, que, para o que nos 

interessa, ou seja, o nível morfossintático, pode-se representar pela seqüência 

N / V → ADJ / ADV → PREP / CONJ → MORFEMAS PRESOS  

e diz respeito à passagem do mundo mental ao lingüístico e, neste, de níveis de estruturação 

mais amplos a mais restritos e produz o progressivo caminho do lexical para o gramatical e 

deste para o mais gramatical; 

c) o percurso dos processos de mudança, visto que a Teoria da Gramaticalização 

parece também pressupor que os mecanismos de implementação desse processo de mudança 

gradual apresentem certa ordem de atuação, o que configura o que chamo de continuum do 

tipo c, ou seja, aquele que pode ter seqüência exemplificativa em: GENERALIZAÇÃO 

SEMÂNTICA → DIVERGÊNCIA → COALESCÊNCIA SINTÁTICA → JUSTAPOSIÇÃO →AGLUTINAÇÃO 

→ FUSÃO e que explicitaria a ordem de emergência dos mecanismos que estabelecem a 
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passagem pelos estágios de sintaticização, morfologização, redução fonológica e estágio 

zero. 

O tipo de continuum a, relativo aos processos mentais, cognitivos, parte da 

comprovação de que são as relações egocentradas aquelas a que, muito freqüentemente, o 

falante recorre como ponto de partida da expressão lingüística. Assim, concentrando-nos na 

segunda metade do continuum, costuma-se pleitear que elementos que expressam locação se 

gramaticalizam em expressões de posse; elementos que expressam direção se gramaticalizam 

em expressões de finalidade; elementos que expressam companhia se gramaticalizam em 

expressões de instrumento e, posteriormente, causa, etc. 

Relativamente a esse tipo de continuum, gostaria de trazer à nossa consideração o 

entendimento de que a categoria tempo se segue à categoria espaço. Estou aqui considerando 

pacífico que espaço é categoria cognitiva básica, tal como várias abordagens já demonstraram 

à larga (LAKOFF; JOHNSON, 1980; SVOROU, 1993; LYONS, 1978, entre outras), assim 

como que tempo é posterior a espaço. 

O que a análise demonstrou, por repetidas vezes, e que já referimos, é a posição, nessa 

seqüência, do que chamamos espaço extensivo (ou não-físico, ou abstrato). A partir dos 

dados, constata-se que espaço extensivo segue-se imediatamente a espaço estrito (ou físico, 

ou concreto), colocando-se, portanto, antes de tempo. (cf. item 4.3) 

A maior parte das questões em aberto relativamente à cadeia de gramaticalização diz 

respeito ao continuum do tipo b. Esse continuum, 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. Só raramente tem-se conseguido oferecer 

exemplos de seqüência ininterrupta, que cubra esses níveis como um todo, mas parcelas dela 

têm sido estabelecidas, como o entendimento de que frases se gramaticalizam em sintagmas; 

itens lexicais se gramaticalizam em itens gramaticais, dependentes ou presos, e morfemas se 

gramaticalizam em apêndices fônicos, com conteúdo semântico reduzido ou de todo apagado. 

Assim, em um pólo estão o que se costuma chamar os signos lexicais, de referentes 

extralingüísticos, e, no outro, o desaparecimento da forma enquanto signo, quer por 

sobrevivência apenas como som, quer por desaparecimento material. Na área intermédia, 

situam-se as várias categorias de signos lingüísticos, cada vez mais referidas à própria 

estrutura lingüística, à medida que avança o cline. Esse enfoque aproxima-nos da questão, 



 
UFBA – IL - PPGLL 

 
 

 
Adverbiais Espaciais e Temporais do Português: Indícios Diacrônicos de Gramaticalização 

Sônia Bastos Borba Costa 
 

 
395

bastante abordada na bibliografia, da fronteira entre léxico e gramática, aliás, a pedra de toque 

da pleiteada distinção entre processos de gramaticalização e processos de lexicalização. 

Quando se observa a repetida proposta de cadeia morfossintática, pode-se perguntar 

se, do ponto de vista semântico, está implícito que a denominação precede a predicação e se, 

do ponto de vista morfossintático, as relações intercategoriais (coordenação, subordinação de 

variados tipos, complementação, adjunção) são posteriores à predicação. Ou seja, 

denominadores passam a predicadores que passam a inter-relacionantes (nexos)?  

É consensual admitir-se que os adverbiais ocupam, no continuum que identificamos 

como b, posição intermediária, que partilham com os adjetivos, sendo que os adjetivos, na 

cadeia, precedem os advérbios. Do ponto de vista semântico, lemos essa formulação como a 

admissão de que, por exemplo, a vinculação ao espaço (localização) e ao tempo 

(temporalização) são secundárias relativamente à denominação, embora não necessariamente 

dispensáveis à formulação do enunciado, e precedem os elementos terciários (os nexos). 

De fato, a posição da maioria dos advérbios do nosso corpus confirma essa postulação: 

são provindos, quer ainda no latim, quer já no português, de nomes, adjetivos ou verbos e, 

muitos deles, produziram conjunções ou nexos discursivos vários.  

Assim, da análise dos cento e sessenta e um adverbiais, observam-se casos que 

corroboram a postulação da propriedade da unidirecionalidade, como os de antes, agora, 

ora, mas há casos que poderiam representar problemas. 

O primeiro é o adverbial tarde. Se, como afirmam os dicionaristas, o latim apresentava 

as formas cognatas de adjetivo e advérbio, respectivamente tardŭs e tardē, pode-se postular a 

ocorrência de gramaticalização unidirecional de adjetivo para adverbial, em latim. Se o 

português apresenta os adjetivos tardo e tardio e o advérbio tarde, pode-se argumentar que 

herdou essa cadeia. Mas como encaixar nessa cadeia, supostamente coerente com a 

unidirecionalidade, o nome tarde, já que não há referências (pelo menos não as encontramos) 

a uma forma nominal cognata em latim? A proposta dos etimologistas é de derivar o nome do 

advérbio, o que contraria o postulado da unidirecionalidade (cf. item 3.2.3.4.7). 

O segundo é o adverbial amanhã. A proposta consensualmente aceita para a 

etimologia da forma manhã é a de que provém do adjetivo latino maneana, remanescente de 

um SN com elipse do núcleo, (hora) maneana, o que configura uma metonímia lingüística, ou 

seja, a propagação, expansão de conteúdo semântico e da posição sintática de um item lexical 
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para outro que lhe está contíguo, o que veio a produzir um nome a partir de um adjetivo: esse 

seria o ponto problemático para o postulado da unidirecionalidade. 

O terceiro é o adjetivo derradeiro, forma-fonte, em português, para a formação do 

adverbial por derradeiro. Em latim a forma derrat(r)āriŭs (~ derret(r)āriŭs) é adjetivo 

derivado morfematicamente do adverbial retro, tal como contrariŭs era adjetivo derivado da 

preposição contra. Portanto, em princípio, questão problemática para o reconhecimento da 

propriedade da unidirecionalidade. 

Ao nosso ver, o que se poderia postular é que, não sendo a Teoria da Gramaticalização 

uma formulação sobre o funcionamento global das línguas, propõe-se, apenas, a capturar o 

processo de criação das ditas formas gramaticais, aquelas que são mais tipicamente 

lingüísticas, vez que funcionam como ganchos, pontes, iscas para a interconexão das unidades 

lexicais, postulando a mais freqüente hierarquia entre os elementos prototipicamente 

gramaticais, a saber, preposições “fracas”, juntivos oracionais, conectores discursivos, 

morfemas derivacionais e gramaticais. 

O nosso raciocínio se prende à seguinte compreensão do fenômeno lingüístico, 

marcadamente influenciada por Castilho (2001): se o falante combina mentalmente traços 

para compor ou apenas atualizar um item lexical qualquer, o morfema lexical básico desse 

item estará virtualmente disponível para ocupar qualquer posição lexical na língua. A 

possibilidade de preencher uma, duas ou todas essas posições é literalmente circunstancial 

ou, por outras palavras, de âmbito discursivo. No caso do português, pode ser que a língua 

tenha herdado todas essas posições já prontas do latim, por exemplo. Se não foi isso o que 

ocorreu, pode ter herdado um adjetivo e um adverbial e preencher a posição de nome pelo 

mecanismo da criação de cognatos, possível por causa da atuação dos operadores gramaticais. 

No caso da criação de um nome, a vogal temática e/ou um morfema derivacional vão 

sintaticizá-lo e morfologizá-lo nessa posição; no caso do adjetivo, um morfema derivacional 

e/ou morfemas flexionais vão concretizar o processo; no caso do adverbial, esparsas marcas 

formais e, mais fortemente, a incidência semântica, vão consolidar a posição. Além disso, em 

todos os casos, atuará também a marca mais abstrata da posição sintática. Assim, inserido que 

esteja no sistema lexical, por herança diacrônica ou por criatividade sincrônica, o morfema 

lexical pode vir ou não a preencher essas posições. Então, interessam, sobretudo, à Teoria da 

Gramaticalização, os morfemas e demais elementos relacionais, inclusive a posição sintática, 
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que “operam” a gramaticalização, ou seja, “operam” a inserção maior ou menor nas estruturas 

gramaticais da língua em questão.  

Assim, um adjetivo, um adverbial e uma preposição cognatos não se seqüenciam 

necessariamente numa cadeia de derivação gramatical entre si. Mas existe, sim, uma cadeia 

de gramaticalização, no sentido de que os elementos gramaticais atuam sobre os elementos 

lexicais, numa certa seqüência mais previsível, detectável, e de que o cognato que preenche a 

posição de, por exemplo, conjunção, ou seja, de juntivo oracional, é mais gramaticalizado que 

o cognato que preenche a posição de advérbio, por exemplo, porque sua inserção na estrutura 

intralingüística é mais profunda, ou seja, suas relações sígnicas são com o “mundo” da língua, 

não há interconexão direta com o mundo extra-lingüístico. 

Segundo nosso entendimento, portanto, uma forma estar mais gramaticalizada que 

outra é uma asserção possível, mas não parece sustentável a asserção de que uma forma mais 

gramaticalizada, ou seja, mais “à direita” no cline, é necessariamente derivada de elementos 

mais “à esquerda”, no sentido de que uma posição c só possa ser preenchida se já houve o 

preenchimento da posição b ou a ; ou, ainda, que um elemento semântico, para integrar uma 

posição do cline não possa começar o seu percurso na posição d ou na posição e; ou, ainda, 

que determinado elemento semântico não possa inserir-se e iniciar o(s) seu(s) percurso(s) em 

duas ou três posições, ao mesmo tempo. 

Assim, retomando o ponto mais candente da questão da unidirecionalidade aplicada à 

Teoria da Gramaticalização, ou seja a distinção entre lexicalização e gramaticalização, 

lembramos Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991, p. 27), quando apresentam os processos de 

lexicalização que poderíamos chamar de básicos, ou seja, processos que permitem o 

surgimento de novos itens lingüísticos em qualquer língua, aqui apresentados de forma 

aproximada e sem obedecer a sua ordem: criação de combinações arbitrárias de sons; criação 

de onomatopéias, ou seja, uso de combinações motivadas de sons; composição e derivação a 

partir de formas lexicais e gramaticais já existentes na língua; extensão de uso de formas já 

existentes, através de estratégias como transferência analógica, metonímia, metáfora e 

semelhantes e adoção de empréstimos de outros dialetos ou línguas. 

Ou seja, tratam a questão de como morfemas lexicais básicos, raízes, são inseridos 

no sistema de uma língua. É precisamente sobre a questão de precisar onde se localizará o 

morfema lexical inserido, que propusemos o raciocínio acima exposto, que gostaríamos de 

retomar aqui: ao nosso ver, não importa onde o elemento venha a ser inserido, embora pareça 
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ser mais natural a inserção como morfema lexical básico das ditas palavras lexicais. Se houve 

inserção, está disponível para preencher todas as categorias, sendo o léxico, portanto, como 

quer Castilho (2003, p. 11-13), o módulo central de onde irradiam todos os outros. Mas o 

módulo central é o acervo lexical, não os elementos lingüísticos que se costumam denominar 

itens lexicais. Por isso, em potencial, os morfemas lexicais básicos estão disponíveis para 

preencher qualquer posição.  

Do ponto de vista que mais interessa à Teoria da Gramaticalização, admitimos que, 

estando inserido em uma das posições, contextos de uso impulsionem o morfema lexical 

básico, na direção proposta pelo pleiteado continuum do tipo b. Mas nada impede que 

contextos de uso também estimulem a concretização de um preenchimento de qualquer outra 

posição, anterior ou posterior, na cadeia. São posições que existem potencialmente e, a partir 

delas, o morfema também pode iniciar um percurso na direção proposta pelo pleiteado 

continuum.  

Na verdade, o ponto de maior interesse parece ser o seguinte: os ditos elementos do 

léxico, ou seja, os morfemas lexicais básicos, em princípio, não têm poder gramaticalizador, 

não são operadores de gramaticalização. Contextos de uso selecionam alguns desses 

elementos e os tornam operacionalizadores de gramaticalização e são eles que, acoplados aos 

morfemas lexicais básicos (que afinal são morfemas presos), os inserem em uma das posições 

da cadeia. Então, qualquer posição categorial pode ser preenchida pela atualização de um 

elemento semântico-lexical, através de um gramaticalizador, que insere o elemento em um 

paradigma de qualquer das categorias. É, portanto, um operacionalizador morfossintático, 

provindo de elementos lexicais, gramaticalizados em decorrência do uso, quer se trate de um 

morfema preso, quer de um clítico, quer do mecanismo mais abstrato da ordem sintática, que 

opera a inserção lexical. Assim, a cadeia se organiza, tendo por base elementos 

operacionalizáveis, alguns dos quais, por contextos de uso, se encaminham para tornar-se 

elementos operadores.  

Além dos casos de adverbiais que trouxemos acima, podemos, para ilustrar nosso 

raciocínio, considerar alguns casos problemáticos de possível reversão do cline, citados na 

bibliografia. Se considerarmos frases do inglês como: 

 

(590)  He lives in London. 
 
(591)  His behavior is completely in. 
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deveríamos postular que a preposição inglesa in, quando ocupa posição de adjetivo, reverte a 

direcionalidade, ou seja, uma preposição “deriva” um adjetivo? A nosso ver, essa questão está 

mal formulada. Não se trata de derivação reversa, mas do fato de que o traço semântico 

pertinente (que podemos identificar, simplificadamente, por ‘inserção’ ou ‘adequação’) pode-

se concretizar, em inglês, pelo morfema lexical básico in, que está disponível para ocupar 

qualquer posição sintática compatível com esse traço semântico. O fato de ter uso 

generalizado como preposição o vinculou, prototipicamente, a essa classe, mas a 

disponibilidade existe. Se os falantes concretizam sua inserção em um ponto mais à esquerda 

do cline, isso não quer dizer que houve reversão da direção. Houve uma nova inserção, que 

poderá vir a constituir ponto de partida de um processo de gramaticalização ou não, enquanto 

a preposição in pode vir também a constituir um processo de gramaticalização, partindo do 

ponto em que já se encontra, tornando-se, por exemplo, um juntivo oracional, uma forma 

presa ou chegando ao zero. 

Lembramos ainda casos como o do francês “tutoyer” (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, 

p. 127), ou do inglês “an iffy proposition” (DETGES; WALTEREIT, 2002, p. 45), nos quais 

morfemas, regularmente em uso gramatical, constituem, ao nosso ver, lexicais básicos. 

Interpretação semelhante cabe para o propalado exemplo da forma –ismo, em português, que 

teria revertido a direção, passando de morfema preso a nome, em exemplos como: 

 

(592)  Os ismos do mundo moderno. 
 

Novamente a questão nos parece mal colocada. O conteúdo semântico concernente a –

ismo, ou melhor, a –ism, em formas como nacionalismo; concernente a tu, em tutoyer; e a if, 

em iffy, são parcelas semânticas, como aquelas concernentes a móvel ou auto no item lexical 

automóvel, e, portanto, estão disponíveis para preencher posição de morfema lexical básico de 

nome, ou de verbo ou de adjetivo, como veio a ocorrer. Por outras palavras, passamos a ter 

dois itens lexicais, a partir do mesmo morfema lexical básico, o que tradicionalmente 

chamamos de cognatos. Mas o nome ismo não se “deriva” do morfema derivacional –ism. 

Houve outra inserção lexical, houve lexicalização, propiciada por operadores gramaticais, uns 

concretos (presença de uma vogal temática, possibilidade de anteposição de artigo, por 

exemplo), outros abstratos (posição na cadeia sintática), por isso esse fenômeno não deve ser 
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identificado como reversão do cline da gramaticalização O morfema derivacional –ism, 

contudo, é, sem dúvida, mais gramaticalizado que o morfema lexical –ism, porque suas 

relações estão mais inseridas na estrutura lingüística: o morfema derivacional não sofre, como 

um morfema lexical básico, a ação de um operador gramatical, ele é um operador gramatical 

Da mesma forma, não se deve interpretar que a “substituição” do caso morfológico 

latino pela anteposição de preposição ao elemento regido implique em reversão do cline, ou 

seja, de morfemas presos teria o processamento gramatical passado a morfemas dependentes. 

A interpretação adequada do fenômeno nos parece a de que, estando o morfema preso 

desgastado, tendo sua expressividade enfraquecida, chegou ao estágio zero, ao tempo em que 

novo processo de gramaticalização, operado, concretamente, pela presença da preposição e, 

abstratamente, pela fixação da ordem se iniciou e vem seguindo a sua própria seqüência no 

cline. Por exemplo: 

 

(593)  lat. matris  
 port. de mãe > materno > maternal > maternalmente. 
 

Propomos, então, que, na abordagem do pleiteado continuum da gramaticalização, se 

considere que: 

a) é necessário explicitar que a questão tem sido enfocada relativamente ao continuum 

do tipo aqui tratado como b; 

b) a inserção lexical é potencialmente livre de restrições quanto à posição na cadeia, 

desde que o morfema lexical básico seja devidamente operacionalizado por instrumentos de 

gramaticalização. Portanto o surgimento de um item lexical em posição anterior na cadeia não 

implica em “desgramaticalização”. 

c) os itens operacionalizadores, ou seja, itens gramaticais têm, de fato, sua origem em 

morfemas operacionalizáveis, ou seja, em morfemas lexicais básicos. 

d) a direção da cadeia é uma tendência. 

 

4.5   O MECANISMO DA DIVERGÊNCIA 

 

Uma outra questão que se correlaciona com a compreensão do continuum do tipo b é a 

aplicação do mecanismo da divergência. Hopper (1991, p. 22), que o pleiteou, assim o 
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formulou: “quando uma forma lexical sofre gramaticização para um clítico ou afixo, a forma 

lexical original pode permanecer como um elemento autônomo e sofrer as mesmas mudanças 

que itens lexicais comuns”.152 

Perguntamos: só se deve entender que esse mecanismo se aplica, quando a fonte 

permanece como um dos chamados itens lexicais? Coloco essa questão, aplicando-a ao 

adverbial espacial e temporal antes (cf. item 3.1.3.7.1). Como se viu aventamos para esse 

adverbial a hipótese da ocorrência de dupla atuação do mecanismo da divergência. Ao nosso 

ver, a conceituação do mecanismo parece prender-se à bifurcação, ou não, do sentido do 

morfema lexical básico: se há bifurcação, configura-se a divergência, porque ou duas cadeias 

se abrirão, ou uma se abrirá, enquanto o item permanecerá estacionado, também, na posição 

em que se encontrava. Mas observe-se que, quanto ao adverbial que citamos, o item que 

produziu a divergência, em ambos os momentos, já pertencia a categoria intermediária, 

advérbio, e a categoria gramatical, preposição, o que não se coaduna perfeitamente com a 

conceituação de divergência por Hopper (1991). No nosso corpus, outras fontes de adverbiais 

merecem tratamento mais detalhado quanto a essa questão, por exemplo: i, cima e logo 

 

4.6   A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS  

 

Ao encerrar este trabalho, julgamos ter conseguido atingir os objetivos que nos 

propusemos, tal como expostos no item 2.2. Assim: 

• Desenvolvemos nosso entendimento de advérbios e de locuções adverbiais, 

sobretudo nos itens 1.6 e 2.4.3; 

• Procedemos ao levantamento exaustivo dos adverbiais simples e locucionais no 

corpus, registrando sessenta e um itens com valor espacial, oitenta e três, com 

valor temporal e treze com ambos os valores, dos quais procedemos à descrição e 

análise de per si no capítulo 3; 

• Elaboramos o glossário pretendido, acrescendo aos elementos previstos 

informações relativas aos usos atestados, como se vê no Tomo 2; 

• Apresentamos, para cada adverbial, após a classificação nas categorias semânticas 

que selecionamos, uma abordagem sucinta dos seus trajetos semântico e 

                                                           
152  “When a lexical form undergoes grammaticization to a clitic or affix, the original lexical form may remain as 

an autonomous element and undergo the same changes as ordinary lexical items”. 
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morfossintático, a partir do latim, com vistas a apontar indícios de ocorrência de 

processo de gramaticalização; 

• Fechamos o trabalho, apresentando quadro completo dos adverbiais recolhidos, 

em ordem alfabética, com o registro dos seus processos de formação, do número 

total de ocorrências no corpus, bem como do número de ocorrências em cada uso 

atestado: 

       

ESPAÇO TEMPO 

ADVERBIAIS 
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FORMAÇÃO 

N
º 

D
E

 O
C

O
R

R
Ê

N
C

IA
S 

B
A

S
E

 E
X

O
F

Ó
R

IC
A

 

V
E

R
T

IC
A

L
 

H
O

R
IZ

O
N

T
A

L
 

L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 

A
SP

E
C

T
O

 

F
R

E
Q

Ü
Ê

N
C

IA
 

O
U

T
R

O
S
 

N
Ã

O
 I

N
F

E
R

ÍV
E

L
 

1. À PRIMEIRA VISTA PREP+SN [DET+DET+N] 1 – – – – 1 – – – – 

2. AA PRIMEIRA PREP+SN [DET+DET(N)] 1 – – – – 1 – – – – 

3. AA TARDE PREP+SN [DET+N] 3 – – – – 3 – – – – 

4. ABAIXO PREP+SN [N] 4 – 4 – – – – – – – 

5. ACIMA PREP+SN [N] 19 – 19 – – – – – – – 

6. ACOLÁ ADV+ADV 1 1 – – – – – – – – 

7. ADIANTE PREP+ADV 22 – – 20 – 2 – – – – 

8. AFÓRA PREP+ADV 1 – – – – – – – – 1 

9. AGORA SN [DET+N] 111 – – – 111 – – – – – 

10. AÍ PREP+ADV 23 21 – – 1 – – – – 1 

11. AINDA PREP+ADV 38 – – – – – 38 – – – 

12. AJNDA...NOM ADV+ADV 19 – – – – b19 b19 – – – 

13. ALEM ADV (ALENDE) 2 – – 2 – – – – – – 

14. ALGŨAS VEZES SN [DET+N] 6 – –  – – – 6 – – 

15. ALGURES ADV 3 – – 3 – – – – – – 

16. ALI PREP+ADV 133 132 – – 1 – – – – – 

17. AMANHÃ PREP+SN [N] 1 – – – 1 – – – – – 

18. AMEÚDE PREP+ADV 2 – – – – – – 2 – – 

19. ANTES ADV 10 – – 4 – 5 – – – 1 

20. ANTIGAMENTE ADJ+MD 4 – – – 4 – – – – – 

21. ANTONTEM MC+ADV 2 – – – 2 – – – – – 

22. AO DIANTE PREP+SN [DET(N)+ADV] 7 – – 3 – 4 – – – – 

23. AO LONGO PREP+SN [DET+(N)+ADJ] 1 – – 1 – – – – – – 

24. AO OUTRO DIA PREP+SN [DET+DET+N] 8 – – – – 8 – – – – 

25. AO PRESENTE PREP+SN [DET+N] 12 – – – 12 – – – – – 

26. AQUELE ÁNNO SN [DET+N] 1 – – – 1 – – – – – 

27. AQUI PREP+ADV 89 88 – – – – –  1 – 
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28. AS MAIS (DAS)           
VEZES 

SN [DET+DET+(N)+SP] 5 – – – – – – 5 – – 

29. ÀS VEZES PREP+SN [DET+N] 38 – – – – – – 38 – – 

30. ASINHA PREP+SN [N] 7 – – – – 3 2 – – 2 

31. ATTA BAAIXO PREP+SN [N] 1 – 1 – – – – – – – 

32. ATAA LA PREP+ADV 2 2 – – – – – – – – 

33. ATAAQUY PREP+ADV 9 6 – – 1 – – – – 2 

34. ATÉ AGORA PREP+ADV 12 – – – 12 – – – – – 

35. ATEE ENTÃ PREP+ADV 4 – – – 4 – – – – – 

36. ATEE OGE PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

37. ATRÁS PREP+PREP 35 – – 33 – 2 – – – – 

38. ÀVANTE ADV 19 – – 17 – – – – – 2 

39. BREVE ADV 1 – – – – – 1 – – – 

40. BREVEMENTE ADJ+MD 3 – – – – 2 1 – – – 

41. CÁ ADV 21 21 – – – – – – – – 

42. CADA ANNO SN [DET+N] 2 – – – – – – 2 – – 

43. CADA DIA SN [DET+N] 4 – – – – – – 4 – – 

44. CEDO ADV 10 – – – – 7 1 – – 2 

45. CONTINUADAMENTE ADJ+MD 1 – – – – – 1 – – – 

46. D’ALLEM PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

47. DA PRIMEIRA PREP+SN [DET+DET+(N)] 1 – – – – 1 – – – – 

48. DAGORA PREP+ADV 2 – – – 2 – – – – – 

49. DAÍ PREP+ADV 8 8 – – – – – – – – 

50. DALY PREP+ADV 13 13 – – – – – – – – 

51. DALY POR DIÃTE ADV+PREP+ADV 1 1 – – – – – – – – 

52. DANTES PREP+ADV 9 – – – – 9 – – – – 

53. DAQUI PREP+ADV 29 28 – – – – – – – 1 

54. DAQUY POR DIÃTE ADV+PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

55. DE BAIXO PREP+SN [N] 4 – 4 – – – – – – – 

56. DE CÁ PREP+ADV 13 13 – – – – – – – – 

57. DE CIMA PREP+SN [N] 12 – 12 – – – – – – – 

58. DE DENTRO PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

59. DE DIA PREP+SN [N] 2 – – – – – – 2 – – 

60. DE FORA PREP+ADV 9 – – 9 – – – – – – 

61. DE FRECHA PREP+SN [N] 1 – – – – – 1 – – – 

62. DE LÁ PREP+ADV 8 8 – – – – – – – – 

63. DE LÓNGE PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

64. DE LONGO PREP+SN [N+ADJ] 3 – – 3 – – – – – – 
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65. DE MANHAÃ PREP+SN [N] 2 – – – 2 – – – – – 

66. DE NOITE PREP+SN [N] 13 – – – 1 8 2 2 – – 

67. DE NOVO PREP+SN [(N)+ADJ] 7 – – – – – – 7 – – 

68. DE PERTO PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

69. DE SUBITO PREP+SN [(N)+ADJ] 3 – – – – – 3 – – – 

70. DEFUMDO ACJMA PREP+SN [N]+ADV 1 – 1 – – – – – – – 

71. DENTRO PREP+ADV 12 – – 12 – – – – – – 

72. DEPOIS PREP+ADV 74 – – 5 – 67 – – 1 1 

73. DE POMTA APOMTA PREP+SN [N]+PREP+SN [N] 1 – – 1 – – – – – – 

74. DESI PREP+ADV 4 4 – – – – – – – – 

75. DẼTAM PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

76. DETRAS PREP+PREP 1 – – 1 – – – – – – 

77. DHI A POUCO 
ADV+SP [PREP+SN 

[DET+(N)]] 2 – – – 2 – – – – – 

78. DHŨA MÃO 

PERAAOUT
A 

PREP+SN+PREP+SN 1 – – – – – 1 – – – 

79. DHY PREP+ADV 9 6 – – 3 – – – – – 

80. DIANTE PREP+ADV 16 – – 16 – – – – – – 

81. DONTEM PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

82. EM BAIXO PREP+SN [N] 6 – 6 – – – – – – – 

83. EM BREVE PREP+ADV 9 – – – – 7 1 – 1 – 

84. EM CIMA PREP+SN [N] 8 – 8 – – – – – – – 

85. EM DIANTE PREP+ADV 2 – – 1 – 1 – – – – 

86. ENTÃO ADV 51 – – – 31 14 – – 5 1 

87. ENTONCES ADV 6 – – – 6 – – – – – 

88. ESTA NOUTE SN [DET+N] 6 – – – 6 – – – – – 

89. ESTE ANO SN [DET+N] 4 – – – 4 – – – – – 

90. ESTE DIA SN DET+N] 2 – – – – 2 – – – – 

91. ETERNALMENTE ADJ+MD 1 – – – – – – 1 – – 

92. FINALMENTE ADJ+MD 17 – – – – – 17 – – – 

93. FORA ADV 18 – – 18 – – – – – – 

94. HOJE ADV 18 – – – 18 – – – – – 

95. HŨ DIA SN [DET+N] 1 – – – 1 – – – – – 

96. HUŨ PEDAÇO SN [DET+N] 7 – – 2 – – 5 – – – 

97. I ADV 57 57 – – – – – – – – 

98. JÁ ADV 211 – – – – 187 21 – 3 – 

99. JÁ NÃO ADV+ADV 13 – – – – b10 b10 – 3 – 

100. LÁ ADV 94 91 – – – – – – – 3 
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101. LOGO ADV 155 – – – – 155 – – – – 

102. LONGE ADV 4 – – 4 – – – – – – 

103. MUITAS VEZES SN [DET+N] 36 – – – – –  36 – – 

104. NAQUELLE  TEMPO PREP+SN [DET+N] 11 – – – 11 – – – – – 

105. NEESTE DIA PREP+SN [DET+N] 2 – – – – 2 – – – – 

106. NELHURES ADV 2 – – 2 – – – – – – 

107. NESTE TEMPO PREP+SN [DET+N] 3 – – – 3 – – – – – 

108. NO FUNDO PREP+SN [DET+N] 2 – 2 – – – – – – – 

109. NO MEYO PREP+SN [DET+N] 9 – 1 8 – – – – – – 

110. NO PRINÇÍPIO PREP+SN[DET+N] 3 – – 3 – – – – – – 

111. NOM...MAIS ADV+ADV 20 – – – – 20 – – – – 

112. NOVAMENTE ADJ+MD 12 – – – – – – 4 8 – 

113. NUNCA ADV 56 – – – – – – 55 – 1 

114. NUNCA MAIS ADV+ADV 2 – – – – – – 2 –  

115. O OUTRO DIA SN [DET+DET+N] 6 – – – 6 – – – – – 

116. OJE EM DIA ADV+SP 1 – – – 1 – – – – – 

117. ONTEM PREP+SN 10 – – – 10 – – – – – 

118. ORA SN 60 – – – 60 – – – – – 

119. OUTRA VEZ SN [DET+N] 7 – – – – – – 7 – – 

120. OUTRAS VEZES SN [DET+N] 3 – – – – – – 3 – – 

121. PARA BAIXO PREP+SN [N] 5 – 5 – – – – – – – 

122. PARA ÇIMA PREP+SN [N] 8 – 8  – – – – – – 

123. PARA FORA PREP+ADV 2 – – 2 – – – – – – 

124. PARA TRÁS PREP+PREP 3 – – 3 – – – – – – 

125. PELA MANHÃA PREP+SN [DET+N] 13 – –  – 3 10 – – – 

126. PELLO MEYO PREP+SN [DET+N] 1 – – 1 – – – – – – 

127. PER AQUI ADIANTE PREP+ADV+ADV 1 1 – – – – – – – – 

128. PER BAYXO PREP+SN [N] 2 – 2 – – – – – – – 

129. PER CIMA PREP+SN [N] 5 – 5 – – – – – – – 

130. PER DẼTRO  PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

131. PER ESTA VEZ PREP+SN [DET+N] 1 – – – 1 – – – – – 

132. PER FORA PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

133. PER HY PREP+ADV 3 3 – – – – – – – – 

134. PER MUITO TẼPO PREP+SN [DET+N] 2 – – – – – 2 – – – 

135. PERA AGORA PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

136. PERA ALY PREP+ADV 1 1 – – – – – – – – 

137. PERA DENTRO PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

138. PERA DETRÁS PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 
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139. PERA LA PREP+ADV 3 3 – – – – – – – – 

140. PERAQUA PREP+ADV 2 2 – – – – – – – – 

141. PERA AQUEM PREP+ADV 1 – – 1 – – – – – – 

142. PERPETUAMENTE ADJ+MD 2 – – – – – – 2 – – 

143. PERTO ADV 4 – – 3 – 1 – – – – 

144. POR ALGŨAS VEZES PREP+SN [DET+N] 1 – – –  – – 1 – – 

145. POR ALY PREP+ADV 5 5 – – – – – – – – 

146. POR AQUI PREP+ADV 4 4 – – – – – – – – 

147. POR CÁ PREP+ADV 1 1 – – – – – – – – 

148. POR DAVÃTE PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

149. POR DERRADEIRO PREP+SN [N+ADJ] 12 – – – – 2 10 – – – 

150. POR DIANTE PREP+ADV 1 – – 1  – – – – – 

151. POR ENTAM PREP+ADV 3 – – – a3 a3 – – – – 

152. POR ẼTONCES PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

153. POUCAS VEZES SN [DET+N] 6 – – – – – – 6 – – 

154. PRIMEIRAMENTE ADJ+MD 5 – – – – 4 1 – – –– 

155. PRIMEIRO ADJ 39 – – – – 38 1 – – – 

156. SEMPRE ADV 128 – – – – – – 127 1 – 

157. TARDE ADV 6 – – – – – 4 – – 2 

158. TE LY PREP+ADV 1 – – – 1 – – – – – 

159. TÉ ORA PREP+ADV 6 – – – 6 – – – – – 

160. TE QUELLE TẼPO PPREP+SN[DET+N] 2 – – – 2 – – – – – 

161. TODO O DIA SN [DET+DET+N] 2 – – – – – – 2 –  
 

a: ordena e localiza simultaneamente; b: ordena e aspectualiza simultaneamente; c: ordena e marca freqüência 
simultaneamente; d: ordena e modaliza simultaneamente. 
 
QUADRO 53 – Quadro Geral: número total de ocorrências, processos de formação e número de ocorrências em 
cada grupo semântico considerado dos adverbiais espaciais e temporais do corpus do século XVI  
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