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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é um estudo funcionalista sobre a ordenação do advérbio sempre em 

textos religiosos do português arcaico e do contemporâneo, cujo objetivo principal é detectar 

indícios de mudança no uso desse advérbio entre essas duas sincronias. 

 Não há muitos estudos aprofundados sobre advérbios em língua portuguesa. As 

gramáticas costumam resumir as características dessa classe, sem levar em conta 

particularidades de cada elemento pertencente a essa categoria, como as propriedades 

sintáticas que cada advérbio possui. 

 Segundo Cunha e Cintra (2001), em relação à ordenação, os advérbios de tempo 

“podem colocar-se antes ou depois do VERBO”
1
. Porém, mais adiante, os mesmos autores 

dizem: “O realce do ADJUNTO ADVERBIAL é expresso de regra por sua antecipação ao 

verbo”
2
. Contudo, pesquisas preliminares realizadas durante o nosso período de iniciação 

científica demonstraram que os advérbios de tempo tendem a se posicionar antes do verbo 

independentemente de realce, além de poderem se posicionar em interior de locução verbal. 

Podemos observar, como exemplo, trechos retirados do corpus que pretendemos analisar: 

 (1) “Sempre há lugar para quem representa um caminho novo.” 

 (2) “Tanto a natureza, como as coisas criadas pelos homens, deveriam sempre levar-

nos a perceber o amor de Deus por nós.” 

 (3) “O amor é sempre uma proposta.” 

 Como podemos ver nesses três exemplos, o advérbio sempre está posicionado antes do 

verbo no exemplo (1), entre o verbo auxiliar e o verbo principal no exemplo (2) e depois do 

verbo no exemplo (3). Nesses três exemplos retirados do corpus analisado para esta 

dissertação temos casos que contrariam a afirmação de Cunha e Cintra, pois o advérbio 

                                                 
1
 CUNHA, C. e CINTRA, L. F. L., 2001, p. 545. 

2
 CUNHA, C. e CINTRA, L. F. L., 2001, p. 546. 



 15

ocupou uma posição anterior ao verbo sem realçar qualquer informação e outra posição que 

os gramáticos não haviam previsto, como no exemplo (2). 

 Para analisarmos essas diferentes posições assumidas pelo advérbio sempre – assim 

como em pesquisas anteriores sobre outros advérbios de tempo, especialmente estudos 

funcionalistas do Grupo Discurso & Gramática (Martelotta, 1994; Cezario, 2002, 2004; 

Cezario et alii, 2004; Albani, 2004, 2006; Freitas, 2004; e Andrade, 2005) – procuramos 

motivações lingüísticas para a ordenação do advérbio na comparação entre as duas sincronias. 

Além disso, para analisarmos essa trajetória, utilizamos uma metodologia que envolveu uma 

quantidade significativa de dados que também levou em conta os contextos nos quais esses 

casos ocorriam, fatos que aparentemente não tinham sido estudados anteriormente, pois esses 

estudos abordavam conjuntos de advérbios; mas não um advérbio apenas. 

 Assim, escolhemos o advérbio sempre não apenas para dar continuidade a uma 

pesquisa iniciada durante nosso período de iniciação científica, mas também porque ele é o 

advérbio com o maior número de dados do corpus pesquisado. Durante a iniciação científica, 

iniciado em 2002, pesquisamos uma gama de advérbios de tempo – sempre, nunca, jamais, 

ainda, ontem, hoje e amanhã. Aos poucos, retiramos da pesquisa alguns advérbios pela 

escassez de dados e decidimos nos concentrar naqueles que apareciam com maior freqüência 

e que assumiam as posições mais diversificadas na cláusula
3
. Por fim, conforme os motivos 

supracitados, decidimos dar mais atenção aos casos com o advérbio sempre. 

 Logo, o objetivo deste trabalho é estudar as posições do advérbio sempre na cláusula 

em textos do português arcaico e do contemporâneo, a fim de se estabelecer uma comparação 

entre os usos desse advérbio em ambas as sincronias e detectar indícios de mudança – em 

especial, detectar se houve alguma forma de gramaticalização, que, grosso modo, é o processo 

                                                 
3
 Nesta dissertação, o termo cláusula é usado como sinônimo de oração. 
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pelo qual itens lingüísticos começam a se repetir em determinados contextos, fixando-se em 

determinada posição e passando a exercer uma função mais gramatical.  

 

Objetivos 

 Pretendemos estudar as posições assumidas pelo advérbio sempre na cláusula em 

textos religiosos católicos do português arcaico e do contemporâneo, observando, 

principalmente, o papel da freqüência e a possível gramaticalização deste advérbio com 

determinados tipos de verbo. A opção por textos religiosos católicos foi pela disponibilidade 

de documentos religiosos católicos escritos em português arcaico; além disso, devemos 

também à uniformização do domínio discursivo, pois as diferenças encontradas poderiam ser 

atribuídas a diferenças textuais e não a mudança lingüística.  

 Nossos objetivos específicos com esta pesquisa são: 

(a) verificar se há indícios de mudança na sintaxe deste advérbio do português arcaico para o 

contemporâneo; 

(b) verificar as ordens mais freqüentes em que o advérbio sempre pode ocorrer na cláusula; 

(c) verificar os fatores estruturais e discursivos responsáveis pelos usos das diferentes 

posições do advérbio sempre em cada sincronia.  

 

Hipóteses 

 As hipóteses que norteiam nossa pesquisa estão baseadas em estudos sobre a 

ordenação de vocábulos em trabalhos do grupo Discurso & Gramática (Martelotta, 1994; 

Martelotta, 1996; Martelotta e Leitão, 1999; Martelotta, Barbosa e Leitão, 2001; Cezario, 

2002, Cezario et alii, 2004; Cunha, Oliveira e Martelotta, 2003; Votre, Cezario e Martelotta, 

2004; Albani, 2006; Freitas, 2004; e Andrade, 2005). Aqui enumeramos as nossas hipóteses 

relativas à ordenação do advérbio sempre para este trabalho: 
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a) provavelmente ocorreram mudanças na posição dos advérbios da sincronia do português 

arcaico para o contemporâneo. De acordo com trabalhos anteriores, como os de Martelotta e 

Leitão (1999) e de Martelotta, Barbosa e Leitão (2001), a posição pré-verbal (entre o sujeito e 

o verbo) era disponível para todo e qualquer espécie de advérbio e, hoje, ela não está 

disponível para alguns – portanto, houve uma mudança no padrão de ordenação de alguns 

advérbios. A hipótese é a de que a mudança ocorrida com o advérbio sempre demonstra uma 

tendência de fixação de uma dada posição. 

b) deve haver alguma posição prototípica para o advérbio em relação ao verbo, ao sujeito e ao 

complemento verbal em cada sincronia, mas, guiando-nos pelos estudos da gramaticalização, 

pensamos que, no português atual, o advérbio deve ter uma posição mais fixa do que no 

português arcaico, em que a ordem das palavras era mais livre. 

c) o tipo de verbo deve influenciar a ordem do advérbio – no caso, por exemplo, verbos de 

processo material (ex.: dar, pegar etc.), o advérbio sempre poderia vir antes do verbo, com 

outros tipos, como verbos de processo relacional intensivo (ex.: ser, estar etc.), vir depois do 

verbo; 

d) fatores gramaticais (classificação de verbo, tipo de sujeito e de complemento verbal) e 

textuais (transitividade da cláusula) podem influenciar na ordenação do advérbio sempre, pois 

ele pode ocupar a posição em que algum termo da oração não está expresso (por exemplo, 

ocupar a posição do sujeito oculto na posição advV) e aparecer mais em determinados tipos 

de cláusulas do que em outras; 

e) o advérbio sempre, em cláusulas de alta transitividade, deverá estar numa posição marginal, 

pois se supõe que, numa cláusula de transitividade alta, o advérbio não poderia estar entre 

sujeito e verbo e/ou entre o verbo e o complemento para não interferir na relação existente 

entre esses elementos
4
; 

                                                 
4
 Essa relação entre transitividade e ordenação de advérbio foi apresentada em CEZARIO, et alii, 2004. 
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 Esta dissertação está organizada em seis capítulos. No capítulo 1, apresentamos os 

pressupostos teóricos e metodológicos que serviram de base para a realização desta pesquisa; 

no capítulo 2, fazemos a análise do corpus, composto de textos religiosos católicos do 

português arcaico e do contemporâneo, dando ênfase aos aspectos textuais de cada livro e 

reservando uma atenção especial às características textuais e argumentativas dos textos 

religiosos. No capítulo 3, por sua vez, dedicamo-nos a resenhas de estudos anteriores que 

envolvem o advérbio sempre, bem como a trajetória desse advérbio desde o latim aos tempos 

atuais. No capítulo 4 analisamos os dados, que estão organizados de forma a testar as 

hipóteses apresentadas nesta introdução, bem como os resultados dessa pesquisa, sempre 

comparando o português arcaico e o contemporâneo e as mudanças relativas à ordenação; no 

capítulo 5, redigimos a conclusão desta dissertação; por fim, no capítulo 6, disponibilizamos 

as referências bibliográficas. 



1     PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 Neste capítulo, detalharemos a metodologia utilizada no trabalho e a fundamentação 

teórica que serviu de base para compreendermos a ordenação dos advérbios e do advérbio 

sempre, em particular, assim como a trajetória de mudança das línguas em geral, com base 

nos estudos sobre gramaticalização. 

 Na metodologia, estão os detalhes preliminares desta dissertação, como os livros 

adotados como corpus e os fatores lingüísticos utilizados. Na subseção seguinte, denominada 

fundamentação teórica, detalhamos a linha teórica lingüística que norteou nosso trabalho, o 

funcionalismo americano, especificando quais pontos foram os mais importantes para a 

definição dos fatores lingüísticos escolhidos, especificamente os princípios funcionalistas da 

iconicidade e da transitividade e a teoria da gramaticalização. 

 

1.1 Metodologia 

 Estudamos o advérbio sempre observando os contextos em que ele aparece e 

procurando-se detectar tendências para dadas posições desse advérbio na cláusula e suas 

motivações. Coletamos todas as orações contendo o advérbio sempre e codificamos para 

análise segundo determinados fatores lingüísticos, delineados em seguida. 

 A metodologia deste trabalho consiste na coleta e codificação de dados com base na 

teoria da variação; no entanto, limitamo-nos ao processo de porcentagem como forma de 

observar tendências, sem colocar as diferentes ordens e outros fatores como variações de 

mesmo sentido – ao contrário, para nós, as diferenças de forma significam diferenças de 

significado, com base no princípio funcionalista da iconicidade, que será tratado adiante. 

 Para realizar esta análise, utilizamos os seguintes fatores lingüísticos:  

(1) posição em relação ao verbo; 

(2) tipo de verbo do ponto de vista do complemento (gramática tradicional);  
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(3) tipo semântico do verbo; 

(4) tipo de sujeito que aparece na cláusula;  

(5) tipo de complemento que aparece na cláusula;  

(6) tipo de cláusula; e  

(7) transitividade da cláusula (cf. Hopper e Thompson, 1980).  

Analisamos cada cláusula com o advérbio sempre segundo cada um dos fatores 

citados. As cláusulas utilizadas nesta pesquisa foram todas as que continham o advérbio 

sempre na forma mais simples. Sabemos que o advérbio sempre pode aparecer inserido em 

expressões, como nem sempre e quase sempre ou fazer referência a adjetivos, advérbios e 

outras palavras diferentes do verbo; para esta pesquisa, todavia, selecionamos apenas 

cláusulas em que o advérbio sempre fazia referência ao verbo.  

Utilizamos os programas estatísticos Makecell e Crosstab para obter os resultados de 

cada fator acima, assim como os resultados do cruzamento de fatores.  

 Como corpus, selecionamos seis livros: cinco livros escritos por padres brasileiros no 

português contemporâneo – no caso, Um coração que seja puro (CSP), do Padre José 

Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, Tocar o Senhor (TS), do Padre Léo, Considerai 

como crescem os lírios! A providência divina (CCL), do Padre Jonas Abib, Ao vencedor! 

Mensagem às Sete Igrejas do Apocalipse (AV), do Padre Alberto Luiz Gambarini; e Amor é 

vida (AEV), do Frei Anselmo Fracasso – além do livro do português arcaico1 Orto do Esposo 

(OE), organizado por Bertil Maler. Escolhemos esses textos religiosos por causa da 

disponibilidade de textos desse domínio discursivo no português arcaico em comparação com 

outros; além disso, tivemos a preocupação em trabalhar com textos de domínios discursivos 

                                                 
1 Adotamos a periodização de Vasconcelos (1959), que considera o período do português arcaico vai de mais ou 
menos 1200 até 1550, época do surgimento das obras de Camões. O autor considera também que, a partir dessa 
época, começa a fase do português moderno. Como os livros do nosso corpus foram publicados entre 1982 e 
2000, preferimos a denominação deste período de português contemporâneo. 
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semelhantes para detectar com maior cautela os indícios de alguma mudança na comparação 

entre o português arcaico e o contemporâneo. 

 Com relação ao número de dados, no português arcaico encontramos 93 dados; apesar 

de ter sido pesquisado apenas um livro, era um livro grande quando comparado com os livros 

do português contemporâneo. Já no português contemporâneo, encontramos 452 dados. 

Assim, para esta pesquisa, temos um total de 545 dados do advérbio sempre. 

 

1.2 Fundamentação teórica 

 Os pressupostos teóricos desta dissertação fundamentam-se nos princípios do 

funcionalismo americano. O funcionalismo lingüístico contemporâneo entende a linguagem 

como instrumento de interação social. Seu interesse de pesquisa é a motivação para os fatos 

da língua nos contextos discursivos.  

 Para o funcionalismo, as regularidades da língua ocorrem também por causa das 

condições discursivas, isto é, a estrutura lingüística seria motivada pela situação 

comunicativa. Isto significa que a sintaxe, a semântica e a pragmática estariam sempre 

relacionadas e seriam interdependentes entre si. 

 Para este trabalho, em específico, interessa-nos o princípio funcionalista da 

iconicidade e a teoria da gramaticalização. 

 A iconicidade é a correlação natural entre forma e função, ou seja, entre o código 

lingüístico (expressão) e o designatum (conteúdo). No caso, a estrutura da língua reflete a 

estrutura da experiência – conceitualização humana do mundo ou as propriedades da mente 

humana. 

 Segundo Pierce (1946), há duas formas de iconicidade: a imagética, em que existe 

uma estreita ligação entre item e referente, como no caso de pinturas, estátuas e outros tipos 

de obras; e a diagramática, que consiste num arranjo de signos sem necessária semelhança. 
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 Bolinger (1975) estipula a versão forte desse isomorfismo lingüístico: é condição 

natural da língua reservar uma forma para cada sentido e vice-versa. Contudo, os estudos 

sobre variação e mudança reformularam tal hipótese, pois constataram a existência de duas ou 

mais formas para o mesmo conceito. Assim, passa-se a uma versão mais moderada do 

isomorfismo lingüístico, levando em conta os contextos comunicativos para a relação entre 

forma e conteúdo. 

 A partir dessas abordagens, foram detectados três subprincípios do princípio de 

iconicidade: o subprincípio da quantidade, o da integração e o da ordenação linear. 

 O subprincípio da quantidade define que quanto maior a quantidade de informação, 

maior será a quantidade de forma. Assim, a estrutura gramatical reflete a estrutura do conceito 

que ela expressa; ou seja, quanto mais complexa é a informação, mais complexa é a estrutura, 

pois há maior necessidade de quantidade de material fônico; e o contrário também acontece 

(quanto mais simples é a informação, menos complexa é a estrutura, pois há menos 

necessidade de quantidade de material fônico). Vejamos os dois exemplos abaixo: 

(1) O menino chegou.2 

(2) O estudante de língua portuguesa, filho da minha amiga funcionária pública que mora lá 

em Nova Iguaçu, chegou. 

 Segundo este subprincípio, observando-se a estrutura do sujeito, a quantidade de 

informações transmitida pelo sujeito do exemplo (2) é consideravelmente maior do que o do 

exemplo (1), pois a informação expressa naquele é mais complexo do que neste. 

 Outro subprincípio, o de integração, define que conteúdos mais próximos 

cognitivamente estão mais integrados – mais próximos sintaticamente – na codificação 

lingüística. Por exemplo, se o advérbio refere-se a um verbo, ele tende a ocorrer próximo do 

                                                 
2 As frases (1), (2) (3), (4) e (5) foram inventados por serem eles mais claros do que os exemplos disponíveis no 
corpus para demonstrar e deixar bem claros os conceitos delineados neste trecho da dissertação. 
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verbo, da mesma forma que um adjetivo deve ficar próximo do substantivo a que se refere. 

Vejamos o exemplo abaixo: 

(3) Os rapazes boêmios saíram ontem à noite para a balada. 

 Conforme podemos ver no exemplo (3), o adjetivo “boêmios” está próximo do 

substantivo “rapazes”; da mesma forma que os adjuntos adverbiais “ontem”, “à noite” e “para 

a balada” estão mais próximos do verbo “saíram”. Certamente, a forma como esta cláusula foi 

organizada está baseada no subprincípio da integração. 

 Por fim, o subprincípio da ordenação linear define que a informação mais importante 

tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia sintática, ou a ordem dos elementos na estrutura 

morfossintática tende a refletir a ordem dos elementos no mundo real – como no muito citado 

exemplo Vim, vi e venci (um fato só é possível após o outro; caso contrário, não há lógica 

nessa seqüência). Vejamos dois exemplos bastante comuns, prestando a atenção na posição 

dos verbos: 

(4) Apartamentos são alugados. 

(5) Alugam-se apartamentos. 

 No exemplo (4), o verbo não ocupa a primeira posição porque, para o falante ou 

escritor, o sujeito é o elemento mais importante nessa cadeia sintática e deve ser o primeiro 

elemento nesse período. Por outro lado, no exemplo (5), o verbo ocupa a primeira posição por 

ser o elemento para o qual o emissor quer chamar a atenção do ouvinte ou do leitor. 

 A partir da observação desses subprincípios, percebemos que a língua não é um 

mapeamento arbitrário de idéias para enunciados; a língua é uma seqüência de estruturas 

organizadas segundo os objetivos comunicativos do falante, sua percepção de mundo e sua 

percepção do conhecimento de mundo do receptor.  

Um dos conceitos explicados pelo princípio da iconicidade e que serviu de base para a 

nossa pesquisa é o de transitividade. Segundo Hopper e Thompson (1980), a transitividade é 
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uma noção contínua e escalar envolvendo a transferência de uma atividade de um agente para 

um paciente. É diferente da noção que a gramática tradicional costuma passar, como mera 

propriedade dos verbos. Para Hopper e Thompson, a transitividade engloba não somente o 

verbo em si; engloba, sim, toda a cláusula e, para realizar a análise da transitividade da 

cláusula, costumam ser usados dez parâmetros sintático-semânticos, que procuram focalizar 

diferentes pontos de transferência da ação. Esses parâmetros estão dispostos no quadro 

abaixo: 

Parâmetros Transitividade Baixa Transitividade Alta 
1) Número de participantes um dois ou mais 
2) Cinese não ação ação 
3) Aspecto do verbo não perfectivo perfectivo 
4) Punctualidade do verbo não punctual punctual 
5) Intencionalidade do sujeito não intencional intencional 
6) Polaridade da cláusula negativa afirmativa 
7) Modalidade da cláusula modo realis modo irrealis 

8) Agentividade do sujeito não agentivo agentivo 
9) Afetamento do objeto não afetado afetado 
10) Individuação do objeto não individuado individuado 

Quadro 1: Parâmetros de transitividade. 

 Cada parâmetro contribui para a ordenação das cláusulas numa escala de 

transitividade; ou seja, não se pode dizer que uma cláusula é transitiva ou intransitiva (o verbo 

não é o parâmetro em si), mas sim que ela pode ter uma transitividade mais baixa ou uma 

transitividade mais alta, de acordo com a classificação atribuída a cada parâmetro na análise 

da cláusula. Salientamos que essa análise está voltada para textos narrativos, podendo essa 

mesma análise ser adaptada para outros gêneros textuais. 

 Vejamos o que significa cada parâmetro3: 

1) Número de participantes: refere-se à possibilidade de transferência de ação; havendo pelo 

menos dois participantes, a transferência é possível, o que não ocorre quando há apenas um 

participante.  

2) Cinese: refere-se ao verbo expressar ou não uma ação.  

                                                 
3 Cf. Chedier, 2007. 
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3) Aspecto do verbo: refere-se à completude da ação transferida, podendo ser perfectiva 

(acabada) ou imperfectiva (não acabada; em processo). 

4) Punctualidade do verbo: refere-se à duração de uma ação. Quanto menor for a distância 

entre a ação e o efeito dela, maior será o grau de pontualidade. Quanto maior for a distância 

entre a ação e o efeito dela, menor será o grau de pontualidade.  

5) Intencionalidade do sujeito: refere-se à intencionalidade do participante sujeito. 

6) Polaridade da cláusula: refere-se à oposição que há entre sentenças afirmativas e sentenças 

negativas. 

7) Modalidade da cláusula: refere-se aos planos real e irreal: um evento descrito no plano 

irreal é menos efetivo do que um evento que se desenrola no plano real.  

8) Agentividade do sujeito: refere-se ao potencial de agentividade de um participante (sujeito) 

na transferência de uma ação para outro participante (objeto). Assim, um participante com 

alto potencial de agentividade pode transferir uma ação de tal maneira que um participante 

com menor potencial de agentividade não pode.  

9) Afetamento do objeto: refere-se ao grau de afetamento do paciente e está relacionado à 

individuação do objeto. 

10) Individuação do objeto: uma ação pode ser transferida mais efetivamente para um 

paciente individuado do que para um não individuado, estando, portanto, relacionado ao traço 

afetamento do objeto.  

 A principal razão da análise da transitividade é a função pragmática deste princípio 

funcionalista: o grau de transitividade de uma cláusula reflete, em parte, a maneira como o 

falante ou escritor estrutura o discurso para atingir o propósito comunicativo e, além disso, a 

percepção das necessidades do interlocutor. Assim, para que haja uma comunicação 

satisfatória, cabe ao emissor orientar o receptor na maneira como organiza o discurso. 
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 A base dos parâmetros que compõem este princípio está relacionada ao evento causal 

prototípico, que é definido como um evento em que um agente animado intencionalmente 

causa uma mudança física e perceptível de estado ou de localização em um objeto. Esse 

exemplo de evento apresenta uma correlação com a oração transitiva canônica, que é a 

cláusula na qual os parâmetros de transitividade aparecem de modo mais saliente no discurso 

de gênero textual narrativo. Segundo Hopper e Thompson (1980), as cláusulas com 

transitividade alta são mais dinâmicas, pois codificam eventos em que seres humanos alteram 

situações, ou seja, fazem referência a aspectos mais objetivos, como ações; por outro lado, as 

cláusulas com baixa transitividade fazem referência a comentários do autor e aspectos mais 

subjetivos. Portanto, levando-se em conta que os parâmetros de transitividade demonstram os 

elementos mais salientes do discurso, as cláusulas com transitividade mais alta representam as 

informações centrais do que o falante ou escritor quer comunicar ao ouvinte ou leitor; da 

mesma forma, as cláusulas com transitividade mais baixa tendem a expressar as informações 

periféricas, que ajudam a situar o ouvinte ou leitor no contexto em que as informações 

centrais estão colocadas.  

 Dessa forma, percebemos que o estudo da transitividade é uma maneira de se entender 

como o discurso pode ser organizado de modo a tornar a mensagem mais compreensível ao 

receptor da mensagem e de se entender a visão de mundo do emissor. No caso, o advérbio 

sempre pode aparecer numa cláusula com transitividade mais alta em algumas situações e 

com transitividade mais baixa em outros, observando os parâmetros selecionados para a 

análise de cada cláusula. Logo, se a transitividade pode influenciar na ordenação das palavras, 

o seu estudo com certeza pode auxiliar em outros fenômenos lingüísticos estudados neste 

trabalho, como a gramaticalização. 

 Outro fenômeno que nos interessa é o da gramaticalização – o processo pelo qual 

itens lingüísticos, por pressão do uso, começam a se repetir em determinados contextos, 
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fixando-se e convertendo-se em norma, ou seja, entram para a gramática. O estudo da 

gramaticalização privilegia tanto a trajetória de itens do léxico para a gramática como a 

trajetória de elementos gramaticais para ainda mais gramaticais (gramaticalização scritu 

sensu) quanto a fixação da ordem vocabular (gramaticalização lato sensu), Em princípio, a 

gramaticalização lato sensu está relacionada com o tema do nosso trabalho, pois a 

investigação sobre as posições do advérbio sempre tem por base a fixação de posição e os 

contextos em que essa fixação pode ocorrer. 

 Os estudos sobre gramaticalização das últimas décadas, sobretudo a partir de 1990, 

deram destaque à questão da mudança categorial unidirecional,  mas podemos dizer, com base 

na citação a seguir, de Traugott (2003), que a fixação da ordenação pode vista como caso de 

gramaticalização, entendida como mudança no âmbito da gramática:  

 ... but the term "grammaticalization" seems to have originated at the beginning of the twentieth century 
with Meillet. He defined it as: " le passage d´un mot autonome au role d´élment grammatical ... l´a atribution du 
caractère grammatical à un mot jadis autonome" (Meillet, 1912:131). In the same article he also proposed that 
word order changes, such as those from relatively free word order in Latin to more restricted word order in 
Romance languages, might be cases of grammaticalization. Despite this insight, until recently most work on 
grammaticalization has ignored the issue of word order, or specifically excluded it ( e”.g. Heine and Reh, 1994), 
and has focused instead on the recruitment of lexemes into grammatical functions. (Traugott, E., 2003: 624-25).4 

 De acordo com a citação, Meillet (1912) denominou o fenômeno sobre o qual estamos 

tratando como a passagem de determinado item de uma palavra considerada “autônoma” para 

uma palavra com funções estritamente gramaticais, como a passagem de um substantivo a 

uma conjunção, por exemplo. Vemos que Traugott (2003) apenas cita que Meillet também 

propôs que a ordem de palavras podem ser casos de gramaticalização, sem necessariamente 

estar relacionada com mudança de classe. Além disso, a autora observa que os lingüistas em 

geral não têm levado muito em conta a gramaticalização lato sensu, preferindo tratar apenas 

                                                 
4 ... mas o termo “gramaticalização” parece ter-se originado no início do século vinte com Meillet. Ele o definiu 
assim: “a passagem autônoma de uma palavra com papel de elemento gramatical ... a atribuição de uma palavra 
gramatical a uma palavra considerada autônoma anteriormente” (Meillet, 1912: 131). No mesmo artigo ele 
também propôs que as mudanças de ordem de palavras, desde as de ordenação de palavras relativamente livres 
no latim até a ordenação mais restrita nas línguas românicas, poderiam ser casos de gramaticalização. Apesar 
dessa observação, até recentemente a maior parte dos trabalhos sobre gramaticalização tem ignorado a questão 
da ordem de palavras, ou excluído-as (por exemplo, Heine e Reth, 1994), e tem focado em seu lugar a passagem 
de lexemas para funções gramaticais. (Tradução nossa). 
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da scritu sensu. Como nosso trabalho gira em torno da fixação de ordem, adotaremos o termo 

gramaticalização lato sensu como o fenômeno a ser investigado. 

 Uma forma de se detectar essa mudança lingüística é por meio da observação da 

freqüência com que ela acontece. Bybee (2003) caracteriza o fenômeno da gramaticalização a 

partir de uma forma de “ritualização”, resultado da repetição do processo de mudança 

investigado; ou seja, a repetição é parte característica da gramaticalização na medida em que 

seqüências de palavras ou morfemas usados de modo freqüente se tornam automáticos no uso 

dos falantes de uma língua. 

 De acordo com Bybee (2003), no capítulo em que analisa o papel da repetição no 

processo de gramaticalização, este fenômeno é tratado como um processo pelo qual 

seqüências de palavras ou morfemas usadas com certa freqüência tornam-se automáticas 

como uma unidade única de processamento, como uma espécie de ritualização. Bybee trata 

essa ritualização sob os seguintes aspectos: hábito, repetição, redução de formas e 

emancipação, que passam pelos seguintes processos: (1) enfraquecimento da força semântica 

de determinado item lingüístico pelo hábito; (2) redução ou fusão fonológica com a repetição; 

(3) maior autonomia para a construção, com conseqüente enfraquecimento ou perda de 

associação com outros usos dos mesmos itens; (4) novos usos. De qualquer forma, a fim de 

observarmos como esses aspectos influenciam a gramaticalização, é necessário também 

efetuar o controle da freqüência com que esses aspectos acontecem com o fenômeno que está 

sendo estudado. 

 Para o controle da freqüência existem dois métodos: o que verifica a freqüência de 

ocorrência (token frequency) e o que verifica a freqüência de tipo (type frquency). A 

freqüência de ocorrência é a quantidade de vezes que uma unidade (geralmente morfema ou 

palavra) apareceu em um texto; por exemplo: o advérbio sempre apareceu 93 vezes em um 

corpus de 137.865 palavras, que é o Orto do Esposo. A freqüência de tipo, por sua vez, 
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refere-se a uma estrutura em particular; por exemplo, a quantidade de vezes que o advérbio 

sempre ocorre com verbos de estado. No caso, esta última é a abordagem norteadora de nosso 

trabalho. 

 Dessa forma, percebemos que é fundamental o controle da freqüência porque todos os 

fatores utilizados na análise de cada cláusula estão baseados nele: por um lado, só podemos 

perceber o modo como a iconicidade influencia na posição do advérbio sempre por meio do 

controle da freqüência, mostrando em quais posições ele aparece mais vezes e quais fatores 

podem auxiliar nessa fixação de posição; por outro, um desses fatores pode ser os parâmetros 

da transitividade da cláusula, porém, só podemos analisar essa possível influência por meio do 

controle da freqüência, também levando em conta a quantidade de vezes em que o advérbio 

aparece em determinada posição; por fim, o aumento da freqüência do advérbio sempre em 

determinada posição pode ser um indício de uma forma de gramaticalização lato sensu. 

 Concluindo este capítulo, salientamos que a fundamentação teórica serviu para a 

escolha dos fatores a serem analisados em cada cláusula. Por exemplo, a freqüência de tipo 

serviu a base para a escolha dos fatores tipo de sujeito e tipo de complemento verbal, assim 

como a iconicidade foi para a escolha da posição da cláusula dentro de um período. E toda 

essa análise teve como função principal perceber se o advérbio sempre está sofrendo uma 

gramaticalização lato sensu, ou, em outras palavras, uma mudança na ordenação vocabular. 



2       ANÁLISE DO CORPUS 

 Neste capítulo faremos a análise do corpus utilizado para a realização desta pesquisa. 

Primeiramente, apresentamos cada livro em relação à sincronia a qual pertence; em seguida, 

uma breve análise do discurso religioso a partir de trabalhos sobre esse domínio discursivo e a 

maneira como os textos pertencentes ao corpus podem ser analisados seguindo essa 

abordagem. Consideramos importante comentar cada livro porque fizemos uma leitura atenta 

de cada um, procurando observar não somente as cláusulas em que o advérbio sempre 

aparece, como também perceber como o discurso religioso poderia influenciar na confecção 

dessas obras e, conseqüentemente, no uso do advérbio sempre. 

 A seguir, há uma breve análise sobre o discurso religioso e as características principais 

relacionadas com os livros adotados para esta dissertação. O discurso religioso é um domínio 

discursivo no qual há um autoritarismo da parte do emissor, não permitindo qualquer 

questionamento, pois o emissor coloca-se como um representante de Deus, o qual não pode 

realmente falar ou ser questionado.  

 Assim, analisaremos nesta seção a forma como o advérbio sempre ocorreu, bem como 

a forma de argumentação que esses textos adotaram. 

 

2.1    Livros 

 O corpus utilizado é composto por seis livros, sendo um do português arcaico e cinco 

do contemporâneo. O livro do português arcaico por nós analisado foi Orto do Esposo, 

organizado por Bertil Maler; do português contemporâneo, por sua vez, analisamos os livros 

Um coração que seja puro, do padre José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho; Tocar o 

Senhor, do Padre Léo; Considerai como crescem os lírios! A providência divina, do Padre 

Jonas Abib; Ao vencedor! Mensagem às Sete Igrejas do Apocalipse, do Padre Alberto Luiz 

Gambarini; e Amor é vida, do Frei Anselmo Fracasso. Escolhemos trabalhar com textos 



 31

religiosos, como já dissemos, por causa da disponibilidade e da qualidade de textos religiosos 

existentes no português arcaico em comparação com textos de outros domínios discursivos; 

além disso, preocupamo-nos em trabalhar com textos com formatos semelhantes para detectar 

com maior cautela a possibilidade de mudança na passagem do português arcaico para o 

contemporâneo. 

 Para facilitar a análise, dividimo-la em duas subseções: uma tratando do livro do 

português arcaico e outra dos livros do português contemporâneo. 

 

2.1.1 Português arcaico 

 No português arcaico, analisamos o livro Orto do Esposo, organizado por Bertil 

Maler.  

 Os textos foram originalmente escritos no século XV, sendo a edição selecionada para 

esta pesquisa a edição crítica publicada em 1956, organizada por Bertil Maler. Trata-se de 

uma obra anônima de doutrinação religiosa, em que as reflexões aparecem na forma de 

diversos exemplos, que são histórias moralizantes de acordo com a doutrina da Igreja à época. 

É um livro escrito originalmente em português como forma de maior divulgação da doutrina 

da Igreja aos poucos leitores da época. Muitas histórias envolvem personagens bíblicos, 

porém há personagens parecidos com pessoas do povo; e, em todas as histórias, a intervenção 

divina e a moralidade da época prevalecem de forma a tornar os personagens felizes ou 

infelizes. 

 Para esta pesquisa, analisamos apenas o primeiro volume da edição crítica, que tem 

353 páginas. Em termos de quantidade de dados aproveitados para esta pesquisa, encontramos 

91 ocorrências com o advérbio sempre.  
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2.1.2 Português contemporâneo 

 Faremos aqui a análise dos livros do português contemporâneo de acordo com a 

cronologia das publicações – do mais antigo ao mais recente. 

 O livro Um coração que seja puro tem por assunto principal a sexualidade humana em 

relação à doutrina religiosa que o autor divulga e representa. Publicado em 1982, é 

direcionado aos jovens adultos, especialmente voluntários católicos que trabalham em 

atividades de orientação doutrinária, como cursos de noivos e catequização de jovens e 

adolescentes. 

 Ao longo do livro, o autor oscila entre a narração e a dissertação, chegando a mesclar 

poema e prosa, oração e pregação, sem deixar de ser crítico, prescritivo e até mesmo irônico 

em algumas partes. Para persuadir o leitor, o padre procura usar a emoção por meio de uma 

linguagem em que aproxima a modalidade escrita da modalidade oral. 

 Em termos de quantidade de dados, em 202 páginas deste livro, encontramos 32 

ocorrências do advérbio sempre. 

 Outro livro da década de 1980 foi Amor é Vida, do Frei Anselmo Fracasso. Nesse 

livro, publicado em 1984, o autor disserta sobre como amar os outros, a natureza e a vida por 

meio de uma linguagem simples e clara, além de exemplos de personagens bíblicos. Dentre os 

assuntos abordados, estão sentimentos como as diferenças entre amor, paixão, prazer e 

egoísmo e a importância da percepção dos sentidos por meio dos olhos, das mãos, dos pés e 

dos ouvidos. Tal detalhamento certamente está ligado ao fato desse gaúcho ter se tornado 

deficiente visual aos 21 anos de idade, durante o estudo no seminário franciscano. 

 Em termos de número de dados, encontramos 323 ocorrências com o advérbio sempre 

em 166 páginas. 

 Outro livro do português contemporâneo foi Tocar o Senhor, do Padre Léo. Publicado 

em 1966, possui uma linguagem mais formal. Nesse livro, também indicado aos católicos em 
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geral, o autor procura aconselhar os fiéis de que é possível seguir exemplos bíblicos, como o 

de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, dos apóstolos Pedro e Paulo, entre outros. Uma 

grande preocupação do autor é, além de reafirmar a doutrina religiosa que professa e 

representa, estimular uma avaliação crítica sobre o comportamento das pessoas em geral – 

especialmente dos próprios católicos – e uma reflexão sobre vivência da religião diariamente. 

 Nesse livro, com 115 páginas, encontramos 72 ocorrências com o advérbio sempre. 

 O livro Ao vencedor! Mensagem às sete Igrejas do Apocalipse, do Padre Alberto Luiz 

Gambarini, é fruto de uma pesquisa sobre o Apocalipse, livro bíblico que o autor considerou 

ser pouco lido entre os fiéis. Assim, o autor procura desfazer preconceitos e esclarecer 

superstições sobre a obra bíblica para evitar divergências de interpretação, além de reafirmar a 

doutrina católica perante as outras, especialmente doutrinas não cristãs. Para tanto, o padre 

utiliza-se de diversas citações entrelaçadas a uma linguagem dissertativa – ou seja, há pouca 

narração nesse livro. 

 Com 119 páginas, nesse livro encontramos 18 ocorrências com o advérbio sempre. 

 O livro mais recente do corpus é Considerai como crescem os lírios! A providência 

divina, do Padre Jonas Abib. Publicado no ano 2000, o livro disserta sobre assuntos 

contemporâneos polêmicos – desde a influência da mídia até questões doutrinárias 

particulares, como o surgimento de doutrinas que acreditam na chamada “Nova Era” – à luz 

da doutrina católica. Ao contrário do que acontece com os livros anteriormente analisados, 

este contém muitas citações bíblicas e traz poucos exemplos do cotidiano; todavia, o autor 

procura relacionar essas citações às dúvidas dos fiéis. O estilo do livro certamente é marcado 

pelo fato de o autor ser líder do movimento Renovação Carismática Católica. 

 Nesse livro, com 93 páginas, encontramos apenas sete ocorrências com o advérbio 

sempre. 
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2.2    O discurso religioso 

 O discurso religioso trabalha a persuasão de uma forma bastante peculiar: enquanto 

nos discursos em geral ocorre uma possibilidade de questionamento ou troca de turnos, no 

discurso religioso, que é um discurso autoritário, “o eu enunciador não pode ser questionado, 

visto ou analisado” (Citelli, 2005), pois nada mais é do que a voz de Deus por meio do agente 

religioso – no caso deste trabalho, o padre. No discurso autoritário, não é possível contradizer 

o emissor; todavia, no discurso religioso, além de não ser possível contradizer o emissor, este 

só é existe por causa de um outro ser, que é o agente religioso. 

 Esse processo é denominado por Orlandi (1983) como “ilusão de reversibilidade”, 

pois, sendo possível interagir com outros homens, torna-se impossível interagir com Deus; 

todavia, como essa reversibilidade – que nada mais é do que uma troca de turnos – é 

impossível, permanece a “ilusão” pelo simples fato de que quem fala por Deus são os agentes. 

Seria possível interagir com os agentes; não, porém, com o agente do discurso religioso, que é 

Deus. Em vista disso, podemos dizer que os autores dos textos abordados neste trabalho 

certamente não tinham consciência dessa característica; no entanto, têm a certeza da 

responsabilidade das obras, pois nada mais fizeram do que interpretar a palavra de Deus e 

alimentar a fé das pessoas na crença religiosa professada. 

 Além disso, devemos levar em conta outras características que acentuam a persuasão 

no discurso religioso, como as enumeradas abaixo, baseadas em Citelli (2005): 

A) Uso intenso de parábolas e paráfrases, levando em conta as citações bíblicas: 

“(...)Diante de tal situação, o Senhor dá uma palavra de encorajamento: ‘Sei da tua tribulação e da tua 

pobreza – contudo, és rico – e das calúnias dos que se pretendem judeus, mas não são; é uma sinagoga de 

Satanás’ (Ap 2,9). Os que são do Senhor nunca estão sozinhos em suas lutas.” (AV) 
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B) O uso do modo imperativo e de expressões que tentam impor determinadas idéias pré-

concebidas de fé aos leitores: 

“(...) Muitas vezes você se sente fraco, incapaz, a pior das pessoas. Não permita que esse sentimento de 

derrota te domine. Saiba que Deus sempre tem usado para Sua obra aqueles que são fracos. (...)” (AV) 

C) A função emotiva: 

“O amor exige martírio, isto é, a disposição de sofrer tudo, antes de recuar no amor. Estar pronto a dar tudo, 

até a própria vida para o bem da pessoa amada. 

Seu amor será sempre verdadeiro, quando você estiver pronto a suportar qualquer sofrimento ou oferecer a 

própria vida em defesa de seu amor, ou em benefício da pessoa amada.” (AEV) 

D) O uso de metáforas: 

“(...) Você olha para tudo e pensa em tudo. Mas, porque você enxerga sem ver, você não vê nem 

compreende a lição que aquele edifício lhe transmite sem cessar. Para onde ele aponta? Para o céu, para o 

alto; lá está a sua meta. É preciso subir sempre mais. Cresça sempre mais no amor e você subirá sempre e 

com você subirão todas as pessoas que se enriquecem com sua bondade. O prédio se alicerça no interior do 

solo e se projeta para o alto; o homem vive sobre a terra, mas o amor de seu coração o lança para o infinito à 

procura da imensidão de Deus.” (AEV) 

 Certamente existem outras características que poderiam ser exploradas nesta seção e 

neste trabalho. Todavia, essas são características que apareceram em todos os textos 

abordados nesta dissertação; sendo assim, essas características formam, de certo modo, regras 

norteadoras da escolha dos textos tanto do português arcaico quanto do português 

contemporâneo. 

 

 Ressaltamos, por fim, que os livros escolhidos para esta pesquisa estão dentro do 

chamado discurso religioso e refletem os pensamentos e as linguagens de padres católicos, 

representantes das sincronias analisadas, o que nos permite a comparação entre o português 

arcaico e o contemporâneo. Além disso, conforme os temas dos livros, o advérbio sempre 

apareceu mais em uns livros do que em outros no português contemporâneo. Logo, 
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consideramos importante levar em conta o tema de cada livro em si, não esquecendo o todo 

que é o discurso religioso. 



3    ESTUDOS ANTERIORES 

 Nesta seção nos dedicamos a dois trabalhos: na seção 3.1 analisamos determinados 

trabalhos acadêmicos sobre advérbios em geral anteriores a esta dissertação, com enfoque 

principal na abordagem sobre o advérbio sempre; já na seção 3.2, realizamos um breve estudo 

histórico desde o latim até o português contemporâneo do advérbio sempre. 

 Os trabalhos acadêmicos abordados são livros, teses e dissertações, que, geralmente, 

tratavam dos advérbios de uma forma geral, procurando explorar suas características e, 

conseqüentemente, demonstrando que todos possuem diferenças marcantes entre si, indicando 

a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre cada um e de uma visão renovada sobre 

esta classe de palavra.  

 Já o pequeno histórico é uma tentativa de mostrar a provável origem do advérbio 

sempre e seu uso na língua latina até a chegada ao português arcaico. Como o uso deste 

advérbio e seus prováveis antecessores não era mito freqüente, não há mitos exemplos 

disponíveis. 

 

3.1 Trabalhos anteriores sobre advérbios 

 Um dos primeiros trabalhos em que o advérbio sempre foi abordado foi Bonfim 

(1988). A autora dedica um capítulo inteiro aos advérbios de tempo e lugar em um livro 

dedicado exclusivamente à reflexão sobre a classe dos advérbios; e nele procura analisar as 

particularidades de cada advérbio, classificando-os de acordo com suas semelhanças. No caso 

específico do advérbio sempre, o grupo inclui o advérbio nunca e a locução adverbial às vezes 

pelas seguintes características: (1) não recebem qualquer forma de intensificação; (2) não 

aparecem ao mesmo tempo ou mesmo em colaboração com outros indicadores de tempo; (3) 

relacionam-se com toda a frase ou apenas com o verbo; e (4) indicam freqüência, hábito ou 

repetição. 
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 Em princípio, a definição parece boa; no entanto, ela estimula alguns questionamentos. 

Por exemplo, a característica (2) carece de um estudo aprofundado, pois certamente diz 

respeito a determinados fatores e não a todos os indicadores de tempo, pois a própria autora 

cita como exemplos as frases Eu durmo sempre cedo e Eu durmo sempre às dez horas como 

exemplos do advérbio sempre; talvez a explicação esteja restrita ao uso de advérbios de 

valores semelhantes, como nunca e às vezes. 

 Além disso, a característica (3) também fica um pouco deslocada quando a própria 

autora cita exemplos em que o advérbio sempre aparece entre o verbo e o adjunto adverbial e 

no final da oração. Segundo a análise da autora, quando o advérbio sempre está colocado 

entre o verbo e o adjunto adverbial, ele refere-se ao adjunto adverbial, que, por sua vez, 

refere-se ao verbo; porém, quando o advérbio sempre está na posição final de oração, ele 

refere-se à oração inteira. Nesse caso, seria preciso ou modificar a característica ou 

aprofundar ainda mais as análises. 

 Além disso, a autora não analisou as locuções em que esses advérbios aparecem, o que 

dificulta também saber o limite entre a característica (1) e uma locução, pois não foi difícil, 

durante a pesquisa deste trabalho, encontrarmos expressões como nunca jamais e sempre 

mais. 

 Outro trabalho importante sobre advérbios de tempo é o de Martelotta (1994). Nesse 

trabalho, o autor analisa e testa a teoria da gramaticalização para a formação de 

circunstanciadores temporais, dentre eles aí, depois, logo, então, já e ainda. Além de traçar a 

trajetória diacrônica desses vocábulos desde o português arcaico até o português 

contemporâneo, o autor estuda os diferentes sentidos que esses vocábulos assumem nos textos 

estudados. Contudo, diferentemente do presente trabalho, foram analisados textos orais para 

sua composição. 
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 Para a análise dos textos, o autor utilizou a separação entre os planos discursivos 

(figura e fundo) em textos de gêneros diferentes (narrativos e não-narrativos). Tal separação 

foi importante para se definir as diferentes ordenações que esses circunstanciadores poderiam 

ocupar, bem como os diferentes sentidos e as diferentes funções textuais que eles poderiam 

assumir. 

 Dentre algumas conclusões, o autor demonstra que os circunstanciadores temporais, 

em sua maioria, tendem a ocupar posições pré-verbais, tendo como algumas de suas funções 

organizar uma seqüência de eventos específicos (especialmente quando em figura narrativa, 

pois nada mais é do que uma seqüência de ações) e organizar eventos não-específicos devido 

à falta de especificação e à simultaneidade com outros eventos (neste caso, tratam-se de 

eventos em orações de fundo). Assim, a topicalização desses circunstanciadores se faz 

necessária para a organização do texto. 

 O advérbio sempre não foi tratado separadamente nesse trabalho, pois ele estava 

dentro do conjunto do que foi chamado “circunstanciadores de tempo indeterminado”, que 

apresentam uma relação muito estreita com o plano discursivo fundo, independentemente de 

ser narrativo ou não-narrativo, pois nesse plano discursivo predominam as informações 

temporais não-específicas ou indeterminadas. 

 Outro trabalho que merece destaque é Freitas (2004). Essa dissertação procurou 

analisar a colocação e os usos de advérbios e expressões temporais e aspectuais terminadas 

em –mente, como antigamente, atualmente, novamente, finalmente e geralmente. Assim como 

Martelotta (1994), foram utilizados textos orais para a sua composição. De qualquer forma, 

suas conclusões também nos auxiliaram na composição do presente trabalho. 

 Segundo a autora, os itens temporais e aspectuais possuem como posição mais 

freqüente a posição pré-verbal. Entretanto, em termos estruturais, boa parte da explicação da 

ordenação desses itens estava ligada à presença ou à ausência de argumentos anteriores ou 
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posteriores ao verbo; ou seja, se não estivesse presente na oração um determinado argumento 

(por exemplo, o sujeito), o item ocupava aquela posição. Esse dado é muito importante, 

porque mostra que a estrutura da cláusula pode influenciar na posição do advérbio em estudo 

na presente dissertação. 

 Por fim, Farias (2004) verificou que existe uma tendência alta de a locução adverbial 

ocorrer na posição pré-verbal quando a ordem é VS. 

 Uma revisão mais detalhada sobre advérbios pode ser vista em Freitas (2004) e em 

Rodrigues (1994). 

 

3.2 Breve histórico do advérbio sempre 

 De acordo com Ferreira (s/d), o advérbio sempre tem como origem o advérbio semper, 

que, por sua vez, de acordo com Leite e Jordão (1958), teria se originado de uma composição 

entre a partícula latina sem e a preposição latina per. 

 Leite e Jordão (1958) apontam o advérbio semel como provável origem do advérbio 

semper – logo, deduz-se que a partícula sem pode ser uma parte da palavra semel, que 

provavelmente originou a palavra semper a partir de seu uso freqüente com a preposição per. 

O advérbio semel, segundo os mesmos autores, tem como significado “uma só vez; pela 

última vez, isto é, de uma vez por todas”1. Tal significado parece bastante com um dos 

significados de semper, que não passou para a língua portuguesa: “de uma vez por todas”2.

 Além disso, temos a preposição latina per, que, de acordo com Faria (1967), possui 

vários sentidos, além de se comportar como um prefixo de verbos, adjetivos e advérbios. 

Como preposição, apresenta o sentido temporal “durante, cada”3, e apresenta como exemplo 

“per triennium”4 cuja tradução é dada como “durante três anos”5. E, como prefixo verbal, per 

                                                 
1 LEITE e JORDÃO, 1958, p. 437. 
2 FARIA, 1967, p. 909. 
3 FARIA, 1967, p. 718. 
4 FARIA, 1967, p. 718. 
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apresenta como um dos sentidos “através, durante, do princípio ao fim (sentidos local e 

temporal)”6. Seja qual dos usos que gerou o advérbio semper, o certo é que o sentido de 

tempo estava presente no vocábulo per com sentido de duração através de determinado 

período de tempo. 

 O advérbio semper, por sua vez, tem registrado dois sentidos bem distintos, de acordo 

com Leite e Jordão (1958) e Faria (1967): (a) “de uma vez por todas”7 e (b) “para sempre, 

sem cessar”8. Infelizmente, nenhum dos autores forneceu quaisquer exemplos para 

identificarmos as diferenças entre ambos. Todavia, ao se perceber que o sentido (a) não existe 

em língua portuguesa, e a julgar pela origem apontada por Leite e Jordão (1958), acredita-se 

que o sentido (a) tenha sido o sentido original, e que acabou gerando o sentido (b), que 

permaneceu e passou como sentido do advérbio sempre na língua portuguesa. 

 Durante a pesquisa do livro Orto do Esposo, já em língua portuguesa, registramos 

apenas casos do advérbio sempre com o sentido (b). O único ponto a ressaltar nesse livro é o 

registro gráfico do advérbio sempre em três formas: sempre, senpre e sẽpre. 

 Dentre os documentos latinos pesquisados pelo Grupo Discurso & Gramática9, temos 

um exemplo do latim clássico, da obra Pro Archia, de Cícero10: 

 

nostra (pron)  illa      pugna (nom)  semper (adv)    feretur (v.passiva)    et      praedicabitur. (v.passiva) 

nossa            aquela     batalha         sempre              elevar                     conj        celebrar 

Tradução: Aquela nossa batalha sempre será elevada e celebrada. 

 

                                                                                                                                                         
5 FARIA, 1967, p. 718. 
6 FARIA, 1967, p. 718 e 719. 
7 FARIA, 1967, p. 909. 
8 FARIA, 1967, p. 909. 
9 Agradecimento especial pela aluna de iniciação científica Margareth Andrade Morais pelo fornecimento e 
tradução dos dados do latim. 
10 GAFFIOT e BOULANGER, 1947. 
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 Apesar de no exemplo os verbos estarem na voz passiva, vemos um uso legítimo do 

advérbio semper no latim clássico com o uso que foi consagrado em língua portuguesa. 

Notemos que ele está numa posição entre o sujeito e o verbo sem qualquer palavra 

intermediária. A carência de dados do latim deve-se ao pouco uso desse advérbio, o que será 

confirmado no capítulo 4 com a análise do corpus do português arcaico. 

 Agora, passamos a exemplos do latim medieval, do texto De rationibus fidei, do Padre 

Thomas de Aquino11: 

Ita (conj)               omnia (ac;pl)   Deus (nom) intelligit... (v.flex) semper (adv) 

Assim como            tudo                Deus           entende                  sempre 

Tradução: Assim como Deus sempre entende tudo... 

 O exemplo acima já está mais próximo não apenas da época do corpus do português 

arcaico utilizado, mas também do domínio discursivo abordado neste trabalho. Nesse 

exemplo, o advérbio semper está posposto ao verbo. Devemos levar em conta, contudo, que o 

verbo é transitivo direto, porém, por causa da ordem livre que ainda imperava no latim 

medieval, o objeto direto está no início da oração no acusativo plural omnia. Não podemos 

dizer com certeza se o advérbio está na posição pós-verbal por causa da anteposição do 

complemento, o que poderia servir de explicação para algum exemplo mais próximo do 

português. 

 Passamos agora a outro exemplo do latim medieval retirado do mesmo corpus: 

Semper (adv) amat (v.flex) omnia (ac;pl) sua (pron) bonitate (abl;sing) 

Sempre           ama               tudo               sua           bondade 

Tradução: (Deus) sempre ama tudo (ou todas as coisas) com a sua bondade. 

 Novamente um caso peculiar: o advérbio vem antes do verbo, que também é transitivo 

direto e cujo complemento está posposto a ele. O advérbio, entretanto, vem numa posição pré-

                                                 
11 SANTO THOMAS DE AQUINO, 1979, p. 207-257. 
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verbal iniciando a oração; por fim, notamos que o sujeito é oculto, o que pode ser um dos 

fatores que pode ter levado o advérbio semper à presente posição na cláusula acima. 

 De certa forma, esses dados do latim demonstram que a ordenação do advérbio semper 

parece ter uma influência mais forte da estrutura do que propriamente de fatores pragmáticos. 

Esses poucos dados parecem demonstrar que fatos do latim podem refletir na ordenação do 

advérbio sempre na língua portuguesa ainda na sua fase arcaica. 

 

 Para concluir este capítulo, achamos por bem comentar como os advérbios ainda 

carecem de estudos específicos e aprofundados, e um dos objetivos deste trabalho é auxiliar 

no preenchimento dessa lacuna. Bonfim demonstrou como são diversificadas as palavras 

denominadas advérbios, e essa classe continua sendo ensinada em escolas e em gramáticas 

como uma classe homogênea, sem se levar em conta as peculiaridades de cada uma. Os 

próprios trabalhos anteriores a este sobre advérbio de tempo (Martelotta, 1994; Cezario, 2002, 

2004, 2005; Cezario et alii, 2004; Cezario, Andrade e Freitas, 2005; Albani, 2004, 2006; 

Freitas, 2004; e Andrade, 2005) demonstram que, tanto em termos semânticos quanto em 

termos sintáticos, existe uma variedade muito grande de características jamais estudadas. Por 

causa disso, decidimos apresentar uma pequena história do advérbio sempre, pois, como foi 

estudado o português arcaico nesta pesquisa, é natural que o uso deste advérbio apresente 

resquícios do uso no latim. Todavia, como veremos no capítulo da análise dos dados, há 

diferenças no uso, mas há também grandes semelhanças. 



4     ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo apresentaremos a análise dos dados pesquisados, observando cada fator 

e comparando os resultados de ambas as sincronias. 

 Levando-se em conta que o objetivo geral desta dissertação é a comparação do uso do 

advérbio sempre e as possíveis mudanças ocorridas na passagem do português arcaico para o 

contemporâneo, procuramos analisar as características das cláusulas selecionadas para esta 

pesquisa observando a ordem dos constituintes da oração em primeiro lugar – e esta é uma 

abordagem que atinge todas as subseções a seguir, pois foi a maneira mais adequada que 

encontramos de demonstrar a comparação e as mudanças ocorridas na colocação do advérbio 

sempre.  

 Como a análise desses dados tem por base a freqüência de tipo, fizemos uma pesquisa 

em separado de cada estrutura em que o advérbio sempre aparece, colocando lado a lado as 

estruturas mais freqüentes, especialmente por ser também objetivo desta pesquisa perceber se 

ocorre uma gramaticalização lato sensu por meio de uma possível fixação do advérbio em 

determinada posição. 

 De acordo com nossas análises, o advérbio sempre, tanto no português arcaico quanto 

no contemporâneo, apareceu tendo como escopo o verbo, a oração e outros elementos, como 

um outro advérbio, por exemplo. Como ele apresentou uma variedade de escopos, foi 

necessário restringir os casos a somente aqueles em que o advérbio sempre estivesse fora de 

expressões que podem ser consideradas locuções (como nem sempre e quase sempre) e tendo 

como escopo o verbo ou a oração inteira. 

 Como parâmetros de resultado, levamos em conta a quantidade de dados e a posição 

do advérbio em relação ao verbo, pois serviu como ponto de partida para uma análise mais 

acurada dos dados. Para a análise dos dados, investigamos os seguintes fatores: 

(1) tipo de verbo do ponto de vista do complemento (gramática tradicional);  



 45

(2) tipo semântico do verbo;  

(3) tipo de sujeito que aparece na cláusula;  

(4) tipo de complemento que aparece na cláusula; 

(5) tipo de cláusula; e  

(6) transitividade da cláusula (cf. Hopper e Thompson, 1980). 

 Com relação ao número de dados, no português arcaico encontramos 93 dados; apesar 

de ter sido pesquisado apenas um livro, era um livro grande quando comparado com os livros 

do português contemporâneo. Já no português contemporâneo, encontramos 452 dados. Essa 

diferença deve-se ao grande número de dados que apareceu em apenas um livro, conforme 

comentado na subseção 3.1.2. Assim, para esta pesquisa, temos um total de 545 dados do 

advérbio sempre. 

 

4.1    Posição em relação ao verbo 

 No corpus pesquisado, encontramos o advérbio sempre nas seguintes ordenações: 

SadvV (Sujeito-Advérbio-Verbo): “E este sancto rey sempre tragia cilício...” (OE) 

 “Sua oração sempre foi muito honesta.” (TS) 

 

VadvC (Verbo-Advérbio-Complemento Verbal): “Mas elle uagaua senpre aa sancta 

contemplaçom, fazendo muy sancta uida ataa sua morte.” (OE) 

“Se continuar a servi-lo, você será sempre seu escravo.” (CCL) 

 

VadvS (Verbo-Advérbio-Sujeito): “Tal he senpre a minha uida, a qual tu dizias que era 

bemauẽturada.” (OE)  

“Fica sempre o vazio de ser objeto por alguns instantes ou ter feito alguém de objeto 

de prazer por alguns momentos.” (CSP) 
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CadvV (Complemento Verbal-Advérbio-Verbo): “E o diaboo, que a senpre guardaua, disse 

aos ladrões:” (OE) 

“Deus estabelece sua morada no coração de Maria, porque aí sempre pôde 

habitar.” (TS) 

 

advV (Advérbio-Verbo): “E senpre he arreuatada e liuãã e mouidiça e sem vergonça e 

louçãã e luxuriosa e sem soffrença e sem linpeza.” (OE) 

“Sempre há lugar para quem representa um caminho novo.” (CSP) 

 

Vadv: (Verbo-Advérbio) “...mas a uista senpre tem prestes algũa cousa, se quizer, ẽ que 

pode pecar, e porẽ pode peccar senpre cõtinuadamente.” (OE) 

“Condição essencial para recebermos o perdão de Deus é perdoar sempre.” (TS) 

 

VCadv (Verbo-Complemento Verbal-Advérbio): “Ca o pobre nõ tan solamẽte ao estranho 

mas ajnda ao|seu prouximo he odioso senpre.” (OE) 

“Pureza que os jovens também admiram, embora nem todos sejam suficientemente 

honestos para admitir que gostariam de possui-la sempre!” (CSP) 

 

aux adv V (Verbo Auxiliar1-Advérbio-Verbo Principal): “A decima abusom he o bispo 

negligẽte e deleixado, ca o bispo quer dizer atalay[a]dor e porẽ deue senpre 

parar mẽtes e correger.” (OE) 

“Todo pecado, toda negação devem sempre ser curados por uma profissão 

concreta de amor.” (TS) 

                                                 
1 Consideramos verbo auxiliar todo verbo que estiver flexionado em uma locução verbal. 
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 As seguintes ordens apareceram no português arcaico: 

advSV (Advérbio-Sujeito-Verbo): “Senpre a sua mẽte he fatigada e muy cuidadosa e aflicta, 

ca asy diz Jhesu Christo...” (OE) 

 

advCV (Advérbio-Complemento Verbal-Verbo): “...por tal que senpre o uyssem cõ os olhos 

e o sintyssem cõ o coraçõ!” (OE) 

 

SadvCV (Sujeito-Advérbio-Complemento Verbal-Verbo): “Assy como ho orto do parayso 

terreal he muy praziuel co muyta uerdura deuras que sempre ẽ elle som, bem assy 

ẽno orto de Sancta Scriptura he todo auõdamẽto de heruas pera meezinhas de toda 

ẽfermidade da alma (...)” (OE) 

 

 E as seguintes ordens apareceram no português contemporâneo: 

CadvCV (Complemento Verbal-Advérbio-Complemento Verbal-Verbo): “Procure olhar, 

enxergar, ver e compreender. Veja nas coisas, nos fatos, nas pessoas e na vida a 

lição que sempre lhe trazem. Olhando com amor você verá sempre melhor. Vendo 

com amor você compreenderá mais facilmente o significado de tudo que existe.” 

(AEV) 

 

VCadvC (Verbo-Complemento Verbal-Advérbio-Complemento Verbal): “Deturpando o 

sentido da vida e corrompendo o verdadeiro sentido do amor, o homem encontra a 

porta da felicidade sempre fechada.” (AEV) 
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CVadv (Complemento Verbal-Verbo-Advérbio): “Nascemos do amor e no amor viveremos 

sempre.” (AEV) 

 

 A seguir, na tabela 1, a freqüência do advérbio sempre para cada padrão de ordem: 

POSIÇÃO 
Português Arcaico Português Contemporâneo 

NO2 % NO % 
SadvV 25 27 39 8 
VadvC 16 15 337 74 
CadvV 1 1 1 1 
VadvS 3 3 14 2 

CadvCV 0 0 1 1 
SadvCV 1 1 0 0 

advV 31 34 14 3 
advSV 3 3 0 0 
advCV 4 4 0 0 
VCadv 1 1 4 1 

VCadvC 0 0 3 1 
CVadv 0 0 1 1 
Vadv 5 5 16 3 

aux adv V 5 5 22 4 
TOTAL 93 100 452 100 

Tabela 1: Posição do advérbio sempre dentro da cláusula. 

 Com relação às posições mais freqüentes do advérbio sempre, no português arcaico, o 

advérbio ocorreu mais na posição pré-verbal sem a presença de sujeito expresso (34%), 

seguido da posição entre o sujeito e o verbo (27%) e da posição entre o verbo e qualquer 

complemento verbal (15%). 

 Já no português contemporâneo temos um quadro um pouco diferente. A posição mais 

freqüente deste advérbio é entre o verbo e qualquer complemento verbal (74%), seguida da 

posição entre o sujeito e o verbo (8%), e da posição entre o verbo auxiliar e o verbo principal 

(4%). 

                                                 
2 NO = Número de ocorrências. 
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 Observando esses números, podemos perceber, além da modificação das ordens, um 

indício de mudança nas freqüências das ordens em relação ao verbo tanto no português 

arcaico quanto no contemporâneo, o que pode ser mais bem observado na tabela 2: 

 

POSIÇÃO 
Português Arcaico Português Contemporâneo 

NO % NO % 
Pré-verbal (SadvV, 

CadvV, advV, advSV, 
advCV, CadvCV, 

SadvCV) 

66 71 55 13 

aux adv V 5 5 22 4 
Pós-verbal (VadvC, 

VadvS, VCadv, Vadv, 
VCadvC, CVadv) 

22 24 375 83 

TOTAL 93 100 452 100 
Tabela 2: Posição do advérbio sempre em relação ao verbo. 

 De acordo com a tabela 2, enquanto predominavam os casos com o advérbio sempre 

na posição pré-verbal (71%) no português arcaico, predominam os casos na posição pós-

verbal no português contemporâneo (83%). Esse fato parece mostrar que há indícios de 

mudança na sintaxe do advérbio sempre em relação ao verbo, e pode ser mais bem observado 

no gráfico 1. 

Posição do advérbio SEMPRE em relação ao verbo

71%

13%5% 4%
24%

83%

Português Arcaico Português Contemporâneo

Sincronia

Pré-verbal aux adv V Pós-verbal 

 

Gráfico 1: Posição do advérbio sempre em relação ao verbo. 
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 Uma outra análise surgiu diante da comparação entre as posições mais freqüentes no 

português arcaico e no contemporâneo. Observamos que o advérbio sempre estaria mais em 

posições inseridas entre sujeito, verbo e complemento no português contemporâneo do que no 

português arcaico, pois as posições inseridas foram as mais freqüentes no português 

contemporâneo e teve uma quantidade razoável de ocorrências no português arcaico. O 

resultado está na tabela 3: 

POSIÇÃO 
Português Arcaico Português Contemporâneo 

NO % NO % 
Advérbio inserido 
(SadvV, CadvV, 
VadvC, VadvS, 

CadvCV, SadvCV, 
VCadvC, aux adv V) 

49 53 417 92 

Advérbio não inserido 
(VCadv, Vadv, advV, 

advSV, advCV, 
CVadv) 

44 47 35 8 

TOTAL 93 100 452 100 
Tabela 3: Posição do advérbio sempre em relação à inserção entre termos da oração. 

 A rigor, o advérbio sempre parece estar aparecendo muito mais em posições entre 

elementos da oração (sujeito, verbo e complemento) no português contemporâneo (92%) do 

que aparecia no português arcaico (53%), o que indica uma tendência de fixação de posição 

ao longo da história do português. Em outras palavras, a ordem estaria mais livre no português 

arcaico e mais fixa no contemporâneo. 

 Assim, passamos a fazer outras considerações e aos outros fatores que possam tentar 

explicar essa distribuição. 

 Para começar, faremos uma análise mais detalhada dos casos de voz ativa, pois é a voz 

verbal em que as orações com o advérbio sempre aparecem com maior freqüência. Além 

disso, sentimos a necessidade de relatar alguns detalhes encontrados durante a análise de 

alguns fatores gramaticais e textuais para a ordenação do advérbio sempre, como o tipo de 
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verbo (do ponto de vista sintático da gramática tradicional), o tipo de sujeito, o tipo de 

complemento, o tempo verbal, o tipo de cláusula e a transitividade da oração. 

 

 Outra decisão tomada a partir dessa análise é a verificação dos dados a partir das 

ordens mais freqüentes tanto no português arcaico quanto no contemporâneo, que são: P1 

(SadvV), P2 (VadvC), P3 (advV), P4 (Vadv), P5 (VadvS) e P6 (aux adv V). As outras 

posições estão agrupadas em P7. Colocamos na tabela 4 os resultados da tabela 1 com as 

devidas modificações (retirados os casos de voz passiva, agrupamento das posições menos 

freqüentes): 

Sincronia 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Português 
Arcaico 

25 28 16 18 29 33 5 5 3 3 3 3 10 10 87 100 

Português 
Contemporâneo 

37 8 338 76 14 3 16 4 14 3 17 4 10 2 445 100 

Tabela 4: Posição do advérbio sempre em cláusulas de voz ativa em cada sincronia. 

 Confirmando o que tinha sido analisado na tabela 1, a ordem predominante no 

português arcaico é P3, com 33%, seguido de P1, com 28% e P2, com 18%; enquanto no 

português contemporâneo, a ordem predominante é P2, com 76% dos casos. Essa disparidade 

das freqüências parece demonstrar uma fixação do advérbio sempre na posição P2 no 

português contemporâneo. Enquanto parecia haver uma distribuição da posição do advérbio 

em várias posições em textos do domínio discursivo religioso no português arcaico, 

provavelmente por a ordem ser mais livre, parece haver praticamente apenas uma posição no 

português contemporâneo, que é P2. Tal predominância pode ser mais bem percebida no 

gráfico 2.  
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Posição do advérbio SEMPRE

28%
8%18%

76%

33%

3%5% 4%3% 3%3% 4%10% 2%

Português Arcaico Português Contemporâneo

Sincronia

P1 (SadvV) P2 (VadvC) P3 (advV) P4 (Vadv)

P5 (VadvS) P6 (aux adv V) P7 (Outras)

 

Gráfico 2: Posição do advérbio sempre em cláusulas de voz ativa em cada sincronia. 

 Os fatores que motivaram essa mudança é o nosso objeto de estudo das próximas 

partes deste trabalho. 

 

4.2    Tipo de verbo 

 Faremos a análise do tipo de verbo em duas partes: do ponto de vista sintático e do 

ponto de vista semântico. Analisaremos primeiramente do ponto de vista sintático, levando 

em conta uma classificação da gramática tradicional. Em seguida, faremos a análise do ponto 

de vista semântico. 

 

4.2.1 Tipo sintático (do ponto de vista da gramática tradicional) 

 A fim de apresentarmos esta análise, decidimos descrever os tipos de verbo do ponto 

de vista da gramática tradicional com os quais o advérbio sempre aparece. A análise do verbo 

do ponto de vista da gramática tradicional pareceu-nos importante para percebermos a 

estrutura que o verbo pode projetar para a estrutura da oração, como a necessidade de sujeito e 
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de complemento, por exemplo. Acreditamos que a necessidade da presença de alguns desses 

termos da cláusula poderiam interferir na posição do advérbio sempre. 

 Por questão de abordagem, escolhemos a classificação de Lima (1972: 2005) para esta 

análise, por considerarmos esta a melhor tipologia verbal do ponto de vista sintático para a 

nossa análise.  

 De acordo com Lima (1972: 2005), temos os seguintes tipos de verbo: intransitivos, 

transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos relativos, transitivos circunstanciais, 

bitransitivos, transobjetivos e de ligação. Esse quadro tornou-se minucioso ao extremo, pois 

muitos tipos de verbo apresentaram apenas um ou dois casos com o advérbio sempre em todo 

o corpus. Por isso, decidimos agrupar os verbos transitivos diretos, indiretos, relativos, 

circunstanciais, bitransitivos e transobjetivos sob a classificação verbos transitivos. Assim, 

temos os seguintes tipos de verbo para a nossa análise: 

A) Intransitivos: os que não necessitam de complemento: “...não importa a idéia, seja boa ou 

má, sendo nova e diferente, incomoda sempre.” (CSP) 

B) Transitivos3: que exigem algum complemento, desde que não seja predicativo: “Onde você 

pisa, deixa sempre alguma marca...” (AEV) 

C) De ligação: quando exige como complemento um predicativo: “O amor é sempre fonte de 

vida...” (AEV) 

 Agora, vamos observar a freqüência desses tipos de verbo com as ordens mais 

freqüentes no português arcaico e no português contemporâneo. 

                                                 
3 Os verbos transitivos englobam todos os outros tipos classificados como transitivos, que, segundo Rocha Lima, 
são: Transitivos diretos, que exigem como complemento um objeto direto (“Onde você pisa, deixa sempre 

alguma marca...” – AEV); Transitivos indiretos, que exigem como complemento um objeto indireto (“Na 

verdade, o homem sempre está respondendo a um Deus que o amou por primeiro.” – TS); Transitivos relativos, 
que exigem como complemento uma construção iniciada por uma preposição, chamada de complemento relativo 
(“O prazer deriva sempre da posse, da apropriação...” – AEV); Transitivos circunstanciais, que exigem como 
complemento uma construção, iniciada por preposição ou não, chamada de complemento circunstancial (“...Deus 

irá sempre para onde você for...” – AEV); Bitransitivos, quando exigem mais de um tipo de complemento 
(“...diga sempre uma palavra de esperança para o desesperado...” – AEV); e Transobjetivos, quando exigem 
como complemento um objeto direto e um anexo predicativo, que pode se referir tanto a um sujeito quanto ao 
objeto (“A ambição deixa sempre a alma descontente e o coração insatisfeito.” – AEV). 
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Tipos de Verbo 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Intransitivos 3 25 0 0 7 44 4 19 1 6 1 6 0 0 13 100 
Transitivos 18 30 14 24 15 25 1 2 1 2 2 3 8 14 58 100 
De Ligação 4 25 2 13 7 43 0 0 1 6 0 0 2 13 16 100 

TOTAL 25 -- 16 -- 29 -- 5 -- 3 -- 3 -- 10 -- 87 100 

Tabela 5: Relação entre tipos de verbo (do ponto de vista da gramática tradicional) e posição 
do advérbio sempre no português arcaico. 

 Como se pode ver na tabela 5, o tipo de verbo que mais aparece é o verbo transitivo 

(58 dos 87 casos). Especificamente, o advérbio sempre aparece mais na posição P3 (advV) 

tanto quando o verbo é intransitivo, pois ocorreram 7 dados (44% do total de dados, 13), 

quanto quando o verbo é de ligação, com 7 dados também (43% de 16 dados). Assim sendo, o 

advérbio sempre tem freqüência maior na ordem P3, ou seja, pré-verbal e próximo ao verbo 

quando esse verbo é intransitivo ou de ligação. 

 Por fim, quando o verbo é transitivo, o advérbio sempre parece ter uma ordenação 

mais livre, pois ocorreu com maior freqüência nas posições P1 (SadvV), com 30% dos 58 

casos, P2 (VadvC), com 24%, e P3, com 25%.  

 Vejamos agora como ficou a mesma abordagem no português contemporâneo: 

Tipos de Verbo 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Intransitivos 5 15 3 9 6 18 6 18 10 31 3 9 0 0 34 100 
Transitivos 27 11 177 71 7 3 10 4 2 1 15 6 10 4 247 100 
De Ligação 5 3 157 95 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 164 100 

TOTAL 37 -- 338 -- 14 -- 16 -- 14 -- 17 -- 10 -- 445 100 

Tabela 6: Relação entre tipos de verbo (do ponto de vista da gramática tradicional) e posição 
do advérbio sempre no português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 6, no português contemporâneo, os verbos transitivos 

continuam sendo os mais freqüentes com o advérbio sempre, com 247 dos 445 dados. Do 

ponto de vista específico, quando o verbo é intransitivo, o advérbio sempre aparece mais na 

posição P5 (VadvS), com 31% dos 34 dados, o que indica que ainda existe uma posição mais 

fixa para o advérbio sempre quando aparece este tipo de verbo. 
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 Com relação ao verbo transitivo e ao verbo de ligação, o advérbio sempre parece estar 

com a posição mais fixa, pois, quando o advérbio aparece com esses verbos, apresenta maior 

número de ocorrências na posição P2 (VadvC), sendo 71% dos 247 casos com verbos 

transitivos e 95% dos 164 casos com verbos de ligação. 

 Comparando o português arcaico com o português contemporâneo, podemos dizer que 

houve, com o passar do tempo, uma fixação de posição com todos os tipos de verbo, sendo 

que, no português arcaico, o advérbio sempre aparecia mais na posição P3 (advV) quando o 

verbo era intransitivo, enquanto, no português contemporâneo, aparece mais na posição P5 

(VadvS). O mesmo fenômeno ocorreu quando os verbos eram de ligação, em que o advérbio 

sempre aparecia mais na posição P3 no português arcaico e, no contemporâneo, aparece mais 

na posição P2 (VadvC). Por fim, quando o verbo é transitivo, o advérbio sempre passou a ter 

maior freqüência na posição P2 (VadvC), praticamente fixando aí sua posição no português 

contemporâneo, pois sua ordenação no português arcaico era mais livre neste tipo de verbo. 

 Dessa forma, a fixação de posição parece se confirmar, pois houve uma fixação de 

posição do advérbio sempre no português contemporâneo em todos os tipos de verbo em 

relação ao quadro de ordens mais livres encontrado no português arcaico. Resumindo: a 

ordem difere quando muda o tipo sintático do verbo e torna-se mais fixa. 

 

4.2.2 Semântica do verbo 

 Um dos fatores que consideramos importantes para entender a posição do advérbio 

sempre é a semântica do verbo, pois trabalhos anteriores, como Scheibman (2001), Bybee 

(2003) e Andrade (2005), detectaram que era necessário investigar se o tipo de verbo poderia 

influenciar na cláusula de alguma forma – no caso de Scheibman (2001), o tipo de verbo foi 

usado para se perceber a subjetividade nas relações entre o sujeito e o verbo; no de Bybee 

(2003), foi utilizado para perceber a influência na gramaticalização do verbo can do inglês, e, 
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por fim, no caso de Andrade (2005), o tipo de verbo foi utilizado para detectar a ordenação de 

locuções adverbiais temporais. 

 Com relação a nossa pesquisa, consideramos esse fator importante para tentar definir 

uma motivação semântica da posição do advérbio sempre. Para isso, utilizamos a 

classificação de Halliday (1994), também utilizada em Scheibman (2001) e Andrade (2005). 

Os tipos de verbo que apareceram no corpus com o advérbio sempre foram os que expressam 

os seguintes processos4: 

Materiais: relacionados ao mundo físico, expressam a noção de que uma entidade “faz” 

alguma coisa para outra entidade: “Deus nos dá sempre o que pedimos” (TS). 

Mentais: relacionados ao mundo da consciência, expressam a noção sentimentos, 

pensamentos e percepções. “Um menino que sempre percebeu a figura do padre 

ridicularizada pela sua família, dificilmente desejará abraçar essa vocação.” (TS). 

Relacionais Intensivos: relacionados ao mundo das abstrações, estabelecem uma relação entre 

duas entidades separadas, atribuindo alguma característica a elas. “Sua 

oração sempre foi muito honesta.” (TS). 

Relacionais Possessivos: relacionados ao mundo das abstrações, estabelecem uma relação 

entre duas entidades separadas, identificando-as ou atribuindo posse 

de algo ou alguma coisa a elas: “Quem ama, sempre terá capacidade 

de perdoar.” (TS) 

Relacionais Circunstanciais: relacionados ao mundo das abstrações, estabelecem uma relação 

entre duas entidades separadas, identificando-as ou atribuindo 

alguma circunstância a elas: “Deus estabelece sua morada no 

coração de Maria, porque aí sempre pôde habitar.” (TS) 

                                                 
4 Existem ainda, nesta classificação, os verbos de processos meteorológicos, como na cláusula “Sempre chove 

nos finais de semana.”; entretanto, não apareceu nenhum verbo desta classificação com o advérbio sempre  no 
corpus pesquisado. 
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Comportamentais: manifestam os processos da consciência e os comportamentos psicológicos 

e fisiológicos. “E elle escolheo ante as enfirmidades do corpo, e porem em 

todo tẽpo da sua vida senpre padeceo ou door de febres ou gota ou door 

muy forte do estomago...” (OE). 

Verbais: expressam relações por meio da linguagem. “Na verdade, o homem sempre está 

respondendo a um Deus que o amou por primeiro.” (TS). 

Existenciais: representam a existência, o acontecer. “...porque nessa de cada um dirigir como 

quer, sempre acontece um encontro errado.” (CSP) 

 Classificamos todos os verbos da cláusula com os quais o advérbio sempre estava 

relacionado. Vejamos agora como esses tipos de verbo aparecem em cada posição em que o 

advérbio sempre apareceu. 

Tipos de Processo 
Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Material 11 32 4 12 11 32 2 6 1 3 0 0 5 15 34 100 
Mental 5 19 8 30 7 26 2 7 0 0 3 11 2 7 27 100 

Relacional 
Intensivo 

4 31 1 8 5 38 0 0 1 8 0 0 2 15 13 100 

Relacional 
Possessivo 

1 20 0 0 2 40 1 20 1 20 0 0 0 0 5 100 

Comportamental 1 25 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 1 25 4 100 
Verbal 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 

Existencial 0 0 1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
TOTAL 25 -- 16 -- 29 -- 5 -- 3 -- 3 -- 10 -- 87 100 

Tabela 7: Relação entre tipo semântico dos verbos e posição do advérbio sempre no 
português arcaico. 

 De acordo com a tabela 7, primeiramente, salientamos que o tipo de verbo mais 

freqüente no português arcaico é o verbo de processo material (34 em 87 dados), segundo dos 

verbos de processo mental (27) e de processo relacional intensivo (13).  

Quanto à relação entre tipo semântico de verbo e posição do advérbio, podemos 

verificar que, quando o verbo é de processo material ou relacional intensivo, o advérbio 

sempre aparece mais nas posições P1 (SadvV), com 32% dos casos de verbos de processo 

material e 31% dos casos de verbo relacional intensivo, e P3 (advV), com 32% e 38%, 
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respectivamente; quando o verbo é de processo mental, por sua vez, o advérbio aparece mais 

nas posições P2 (VadvC), com 30% dos casos, e P3, com 26%. Nas outras posições, pelo 

baixo número de dados, não foi possível traçar uma tendência para o advérbio sempre. 

 Na amostra analisada, há uma tendência para o advérbio sempre aparecer numa 

posição pré-verbal quando o verbo da oração é de processo material no português arcaico; 

quando o verbo é de processo mental, o advérbio aparece em outras posições. Isso parece 

indicar uma fixação de posição do advérbio já no português arcaico com um tipo específico de 

verbo; porém, não se pode tirar conclusões somente observando esses fatos.  

 Por isso, passamos agora à análise da distribuição dos tipos de verbo no português 

contemporâneo. 

Tipos de Processo 
Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Material 11 16 31 47 3 4 9 13 3 4 9 13 2 3 66 100 
Mental 10 8 92 70 3 2 7 5 7 5 7 5 7 5 133 100 

Relacional 
Intensivo 

5 3 154 96 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 160 100 

Relacional 
Possessivo 

2 6 26 86 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 100 

Relacional 
Circunstancial 

1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 2 100 

Comportamental 1 20 8 80 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 10 100 
Verbal 3 16 13 72 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 18 100 

Existencial 1 4 12 48 6 24 0 0 6 24 0 0 0 0 22 100 
TOTAL 37 -- 338 -- 14 -- 16 -- 14 -- 17 -- 10 -- 445 100 

Tabela 8: Relação entre tipo semântico dos verbos e posição do advérbio sempre no 
português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 8, no português contemporâneo, temos uma distribuição bem 

distinta da distribuição no português arcaico. Em termos gerais, os verbos que mais 

apareceram com o advérbio sempre foram os de processo relacional intensivo (160 em 445 

dados), seguido dos de processo mental (133) e dos de processo material (66), exatamente o 

inverso do que aconteceu no português arcaico.  

 Verificamos que, em todos os tipos de verbos, no português contemporâneo, o 

advérbio tende a ocorrer em alta freqüência na posição P2 (excetuando os verbos relacionais 
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circunstanciais, que só tiveram 2 dados, 1 na posição P1 e outro na P7). Esse resultado parece 

reafirmar a tendência de o advérbio ocorrer na posição P2 no português atual, 

independentemente do tipo de verbo. A tabela também parece demonstrar que o advérbio 

sempre aparentemente ocorre hoje com um número maior de verbos do que no português 

arcaico. 

 Um dado que chama bastante a atenção neste trecho do trabalho é o aumento de casos 

com verbos de processo relacional intensivo, que é representado basicamente pelo verbo ser. 

Esse dado pode representar não somente uma mudança da maneira como o texto foi 

construído; mas também uma mudança no padrão de público leitor; ou seja, enquanto no 

português arcaico o público leitor era basicamente clerical, no português contemporâneo, o 

público leitor envolve também as classes populares, o que provavelmente obrigou os 

escritores a redigirem de forma menos rebuscada. 

 

 Demonstramos com essa análise como cada posição que o advérbio sempre ocupa 

parece estar relacionada com um tipo de verbo diferente, e que parece haver uma relação entre 

a sintaxe do verbo, a semântica do verbo e a ordenação do advérbio sempre, deixando cada 

vez mais clara uma possível fixação na posição P2 (VadvC) no domínio discursivo religioso. 

 

 Analisaremos agora os outros componentes da oração: os tipos de sujeito e os 

complementos. 
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4.3    Tipo de sujeito 

 Da mesma forma como analisamos os tipos de verbo, achamos por bem analisar outros 

elementos da cláusula que poderiam influenciar na posição do advérbio sempre. Apesar de o 

verbo ser o elemento principal da cláusula, ele pode não ser o único fator a influenciar a 

posição do advérbio sempre. 

 A análise do tipo de sujeito foi mais uma tentativa de analisar a freqüência de tipo. Por 

exemplo: o advérbio poderia apresentar a tendência de ocupar a posição de um sujeito oculto, 

conforme foi observado por Farias (2004), ou aparecer antes do verbo quando o sujeito 

estivesse posposto. 

 Para a análise deste fator, classificamos o sujeito de acordo com suas formas de 

manifestação em nossos dados: 

a) Sintagma nominal pleno (SN pleno): “O amor é sempre fonte de vida...” (AEV) 

b) Pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo): “Você sempre terá quem o bajule...” (CSP) 

c) Pronome relativo: “Procura aquele que sempre acreditou em ti...” (CSP) 

d) Sintagma oracional: “Amar é estar sempre pronto a fazer a vontade da pessoa amada.” 

(AEV) 

e) Sintagma Zero, em que o sujeito não está expresso, subdividido em duas classificações: 

• Desinencial (Oculto): “Faça sempre o bem...” (AEV) 

• Inexistente: “Onde há amor, há sempre vida...” (AEV) 

 Vejamos como ficou a distribuição desse fator com o advérbio sempre. 

Tipo de Sujeito 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
SN pleno 14 45 7 23 2 6 0 0 3 10 0 0 5 16 31 100 
Pronome 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

Pronome relativo 9 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 100 
Desinencial -- -- 5 12 27 66 4 10 --- -- 2 5 3 7 41 100 
Inexistente -- -- 2 50 0 0 0 0 --- -- 1 25 1 25 4 100 

TOTAL 25 -- 16 -- 29 -- 5 -- 3 -- 3 -- 10 -- 87 100 

Tabela 9: Relação entre tipo de sujeito e posição do advérbio sempre no português arcaico. 
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 De acordo com a tabela 9, verificamos que, no português arcaico, o tipo de sujeito que 

mais aparece com o advérbio sempre é o sujeito sintagma zero desinencial (41 dos 87 dados). 

Todavia, quando o sujeito é um sintagma nominal ou um pronome relativo, o advérbio 

apresentou a tendência de aparecer mais na posição P1 (SadvV), com 45 % dos 31 casos de 

sujeito sintagma nominal e 90 % dos 10 casos de sujeito pronome relativo; quando o sujeito é 

oculto, houve uma tendência de o advérbio aparecer na posição P3 (advV), com 66% dos 41 

casos. 

 Os resultados indicam que há uma posição para cada tipo de sujeito: quando o sujeito 

é expresso, o advérbio sempre tende a ficar na posição P1 no português arcaico, ou seja, entre 

o sujeito e o verbo, e, quando o sujeito é sintagma zero desinencial, o advérbio tende a ficar 

na posição P3, que nada mais é do que uma posição pré-verbal. Assim, pelo menos no 

português arcaico, independentemente da posição que assuma, há uma tendência de o 

advérbio sempre ficar numa posição pré-verbal com ou sem a presença do sujeito. 

 Dentre algumas peculiaridades dos resultados dessa tabela, está a presença de sujeito 

sintagma nominal em duas cláusulas P3 (advV). No caso, o sujeito é posposto, como no 

exemplo abaixo: 

 “Aristotiles enviou a Alexandre Calistones filosafo e castigou-o ou lhe nõ falasse nữca ou lhe falasse a 

seu prazer, en tal guisa que senpre fosse elrrey seguro...” (OE) 

 

 Façamos agora uma comparação com os dados do português contemporâneo: 
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Tipo de Sujeito 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
SN pleno 25 12 149 73 5 2 1 1 14 7 8 4 2 1 204 100 
Pronome 6 13 38 79 0 0 1 2 0 0 3 6 0 0 48 100 

Pronome relativo 4 26 10 66 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 15 100 
Sintagma 
oracional 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Oculto -- -- 109 77 8 6 14 10 -- -- 6 4 4 3 141 100 
Inexistente -- -- 29 85 1 3 0 0 -- -- 0 0 4 12 34 100 

TOTAL 37 -- 338 -- 14 -- 16 -- 14 -- 17 -- 10 -- 445 100 

Tabela 10: Relação entre tipo de sujeito e posição do advérbio sempre no português 
contemporâneo. 

 Conforme podemos observamos na tabela 10, o tipo de sujeito que mais aparece com o 

advérbio sempre é o sujeito sintagma nominal, diferentemente do que aconteceu no português 

arcaico. Essa tendência no português contemporâneo provavelmente ocorre por causa da 

mudança de paradigma do português, que tende, na sincronia contemporânea, a preencher o 

sujeito, mesmo em modalidade escrita. 

 Em todo caso, outra observação importante dessa tabela é a predominância da posição 

P2 (VadvC): independentemente do tipo de sujeito – com exceção do sujeito sintagma 

oracional, com muito poucos dados, dos quais apenas 1 dos 3 apareceu na posição P2 – o 

advérbio apresentou a tendência de aparecer na posição P2. Isso demonstra que, enquanto no 

português arcaico parecia haver uma tendência de o advérbio se posicionar antes do verbo 

independentemente da presença e do tipo de sujeito, no português contemporâneo, por sua 

vez, parece haver evidências de que haja uma tendência de fixação na posição pós-verbal P2, 

independentemente tanto da presença quanto do tipo de sujeito. Dessa forma, fica mais clara 

uma possível fixação do advérbio sempre na posição P2 em textos religiosos. 

 

 Vejamos agora como foi essa mesma distribuição com relação ao complemento verbal. 
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4.4    Tipo de complemento verbal 

 Da mesma forma como a análise do sujeito (análise da freqüência de tipo), achamos 

por bem analisar o complemento verbal, pois, assim como o advérbio sempre poderia ocupar 

a posição anteposta ao verbo na ausência do sujeito, ele poderia ocupar a posição do 

complemento na ausência deste.  

 Para este tópico, faremos uma subdivisão: o tipo de complemento em relação à 

gramática tradicional – tendo por base Lima (1972: 2005) – e a manifestação morfológica do 

complemento. 

 

4.4.1 Complemento verbal de acordo com a gramática tradicional 

 Esta análise se fez necessária da mesma maneira como se fez necessária a análise do 

sujeito das cláusulas dos dados analisados. Não somente o verbo deve influir na posição do 

advérbio – afinal, a cláusula é formada por outros elementos. Assim, consideramos importante 

a análise dos complementos verbais, que são argumentos internos do verbo. 

 Os complementos verbais, de acordo com a classificação de Lima (1972: 2005), 

encontrados entre os dados foram os seguintes: 

a) Objeto Direto: “Onde você pisa, deixa sempre alguma marca...” (AEV) 

b) Objeto Indireto: “Na verdade, o homem sempre está respondendo a um Deus que o amou 

por primeiro.” (TS) 

c) Complemento Relativo: “O prazer deriva sempre da posse, da apropriação...” (AEV) 

d) Complemento Circunstancial: “...Deus irá sempre para onde você for...” (AEV) 

e) Predicativo: “O amor é sempre fonte de vida...” (AEV) 

 Assim, passamos à análise da distribuição desses complementos. 
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Tipo de 
Complemento 

Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Objeto Direto 11 31 8 24 8 24 1 3 1 3 1 3 4 12 34 100 
Complemento 

Relativo 
1 13 1 13 3 37 0 0 0 0 1 13 2 24 8 100 

Complemento 
Circunstancial 

3 23 2 15 6 47 0 0 0 0 0 0 2 15 13 100 

Predicativo 7 33 4 19 7 33 0 0 1 5 0 0 2 10 21 100 
TOTAL 22 -- 15 -- 24 -- 1 -- 2 -- 2 -- 10 -- 76 100 

Tabela 11: Relação entre tipo de complemento verbal e posição do advérbio sempre no 
português arcaico. 

 De acordo com a tabela 11, o tipo de complemento verbal que mais freqüentemente 

apareceu com o advérbio sempre no português arcaico foi o objeto direto (34 dos 76 

complementos verbais encontrados), seguido de 21 casos de predicativos. 

 Numa análise mais específica, percebemos que, quando o complemento é objeto 

direto, o advérbio apresentou a tendência de aparecer mais freqüentemente na posição P1 

(SadvV), com 31% dos 34 dados; quando o complemento verbal era um predicativo, por sua 

vez, o advérbio apareceu com maior freqüência tanto na posição P1 quanto na posição P3 

(advV), ou seja, em posições pré-verbais. Quando os complementos são outros – tanto o 

complemento circunstancial quanto o complemento relativo – o advérbio apresentou maior 

freqüência na posição P3, apesar de os dados serem muito poucos. 

 A rigor, podemos dizer que, no português arcaico, parece haver uma tendência de um 

posicionamento pré-verbal do advérbio independentemente do tipo de complemento verbal.  

 Vejamos, agora, como foi a relação do advérbio sempre com os complementos verbais 

no português contemporâneo. 
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Tipo de 
Complemento 

Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Objeto Direto 22 13 122 68 4 2 8 5 1 1 11 6 8 5 176 100 

Objeto Indireto 1 6 12 75 0 0 0 0 0 0 2 13 1 6 16 100 
Complemento 

Relativo 
7 23 19 64 1 3 1 3 0 0 2 7 0 0 30 100 

Complemento 
Circunstancial 

1 2 36 84 2 5 0 0 1 2 0 0 3 7 43 100 

Predicativo 7 4 163 94 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 173 100 
TOTAL 38 -- 352 -- 8 -- 9 -- 2 -- 15 -- 14 -- 438 100 

Tabela 12: Relação entre tipo de complemento verbal e posição do advérbio sempre no 
português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 12, há um certo equilíbrio de freqüência entre os tipos de 

complemento com que o advérbio sempre mais aparece: objeto direto (176 dos 438 

complementos verbais) e predicativo (176). Somente esse dado demonstra uma diferença em 

relação ao português arcaico, houve um grande aumento na freqüência dos predicativos com o 

advérbio sempre no português contemporâneo. 

 De qualquer forma, notamos a predominância da posição P2 (VadvC) em todos os 

tipos de complemento verbal. Ou seja, enquanto no português arcaico havia uma tendência do 

advérbio sempre aparecer nas posições P1 (SadvV) e P3 (advV), posições pré-verbais, no 

português contemporâneo, por sua vez, houve uma tendência de fixação na posição P2, 

independentemente do tipo de complemento verbal presente na cláusula. Isso parece indicar a 

fixação do advérbio sempre na posição P2 no português contemporâneo em relação ao 

português arcaico. 

 Essa relação parece demonstrar uma fixação do advérbio sempre com o objeto direto 

na maioria das posições e uma tendência de fixação com o predicativo na posição P2, na qual 

o complemento é obrigatoriamente expresso. No entanto, a predominância dos predicativos na 

posição P2 pode indicar que o advérbio sempre, nessa posição, esteja tendo como escopo mais 

o predicativo do que o verbo em si. 

 “Nas horas de perigo seus pés são sempre ágeis para fugir.” (AEV) 
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 Essa tendência parece se confirmar quando analisamos alguns dados encontrados no 

corpus, mas não aproveitados para esta dissertação, pelo fato de o escopo ser claramente o 

complemento e não o verbo ou a oração.  

 “O amor é uma vela sempre acesa que arde, se queima e se consome diante do altar 

da vida.” (AEV) 

 Para fins de evitar confusões, adotamos o seguinte critério: catalogamos para esta 

pesquisa somente os dados em que o advérbio esteja próximo ao verbo – no caso, entre o 

verbo e o complemento, pois parece ainda existir uma ligação entre o advérbio e o verbo 

ainda. 

 Esse dado é certamente um tema para outra pesquisa mais aprofundada sobre este 

fenômeno, pois, apesar de aparecer no corpus, esse tipo de exemplo não apareceu em 

abundância. Além disso, a tendência apresentada pelos dados pode indicar uma 

gramaticalização scritu sensu de um advérbio de tempo de aspecto sempre para um advérbio 

com outro tipo de classificação, provavelmente de aspecto e intensidade, como no exemplo 

acima relatado. 

 

 Para uma melhor análise do complemento verbal, passamos à análise do complemento 

verbal do ponto de vista morfológico. 

 

4.4.2 Complemento verbal do ponto de vista morfológico 

 Após analisarmos o complemento verbal do ponto de vista sintático da gramática 

tradicional, passamos à análise do complemento verbal do ponto de vista morfológico, ou 

seja, a análise da manifestação morfológica de cada complemento verbal, conforme as 

classificações abaixo: 

a) Sintagma Nominal: “...o amor é sempre fonte de vida.” (AEV) 
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b) Sintagma Preposicional: “...mas a estreiteza do egoísmo nos cerca sempre de trevas.” 

(AEV) 

c) Sintagma Zero: “Ame sempre (alguém ou alguma coisa), mesmo que seu amor não seja 

compreendido.” (AEV) 

d) Sintagma Oracional: “...mas você sofre muito mais porque imagina sempre que o outro 

agiu de má-fé ou maliciosamente...” (AEV) 

e) Pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo, indefinido): “...dê sempre tudo...” (AEV) 

f) Pronome relativo: “Veja nas coisas, nos fatos, nas pessoas e na vida a lição que sempre lhe 

trazem.” (AEV) 

g) Sintagma Adjetival: “Você será sempre feliz...” (AEV) 

h) Sintagma Adverbial: “...mas fale sempre sobriamente.” (AEV) 

 Essa análise parecia confusa, pois sintagmas adverbiais, por exemplo, não são 

considerados complementos pela maior parte das gramáticas – por isso, adotamos na seção 

5.4.1 a classificação de Lima (1972: 2005); assim não poderíamos deixar tais sintagmas de 

lado – mas também porque, por sermos funcionalistas, devemos levar em conta como os 

dados aparecem para nós. Por isso, consideramos a classificação acima, cuja análise está feita 

em seguida. 

 Consideramos essa análise importante para entender melhor a estrutura do 

complemento verbal. No caso, o advérbio sempre poderia estar mais próximo do 

complemento verbal não pelo fato de o complemento ser predicativo ou objeto, mas pelo fato 

de ser um sintagma nominal ou um adjetivo, por exemplo. 

 Assim, passamos à análise das orações em que o advérbio sempre aparece no 

português arcaico: 
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Tipo de 
Complemento 

Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Sintagma nominal 9 32 7 26 8 30 1 4 1 4 1 4 0  27 100 

Sintagma 
preposicional 

4 20 2 10 9 45 0 0 0 0 1 5 4 20 20 100 

Pronome 0 0 1 14 1 14 0 0 1 14 0 0 4 58 7 100 
Sintagma 
Oracional 

2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

Sintagma 
Adjetival 

7 47 3 20 3 20 0 0 0 0 0 0 2 13 15 100 

TOTAL 22 -- 15 -- 24 -- 1 -- 2 -- 2 -- 10 -- 76 100 

Tabela 13: Relação entre tipo de complemento verbal do ponto de vista morfológico e 
posição do advérbio sempre no português arcaico. 

 De acordo com a tabela 13, o complemento verbal sintagma nominal é o que mais 

aparece com o advérbio sempre no português arcaico, com 27 dos 76 complementos verbais 

encontrados. Além disso, talvez por ser o tipo de complemento verbal mais freqüente, ele 

aparece com maior freqüência em três posições do advérbio sempre, as mais freqüentes: P1 

(SadvV), P2 (VadvC) e P3 (advV). Quando o complemento verbal é um sintagma 

preposicional, o advérbio sempre apareceu mais na posição P3 (45% dos 20 casos); e, quando 

o complemento verbal é um adjetivo, houve uma tendência de o advérbio aparecer na posição 

P1 (47% dos 15 casos). Os outros tipos de complemento verbal contabilizaram muito poucos 

dados para serem traçadas tendências. 

 Vejamos, agora, como ficaram as tendências para o português contemporâneo: 
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Tipo de 
Complemento 

Verbal 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Sintagma 
nominal 

17 7 194 86 4 2 0 0 0 0 10 4 3 1 228 100 

Sintagma 
preposicional 

5 8 51 82 1 2 0 0 1 2 2 3 2 3 62 100 

Sintagma Zero 0 0 0 0 0 0 9 100 0 0 0 0 0 0 9 100 
Pronome 7 27 11 42 0 0 0 0 1 4 2 8 5 19 26 100 

Pronome Relativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 
Sintagma 
Oracional 

5 26 12 64 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 19 100 

Sintagma 
Adjetival 

4 5 79 92 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 86 100 

Sintagma 
Adverbial 

0 0 4 66 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17 6 100 

TOTAL 17 -- 352 -- 8 -- 9 -- 2 -- 15 -- 14 -- 438 100 

Tabela 14: Relação entre tipo de complemento verbal do ponto de vista morfológico e 
posição do advérbio sempre no português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 14, o tipo de complemento verbal que mais aparece no 

português contemporâneo também é o sintagma nominal (228 dos 438 complementos verbais 

encontrados). Olhando agora para cada posição, independentemente do tipo de complemento 

verbal – com exceção dos complementos verbais ocultos ou não expressos, com os quais o 

advérbio apareceu mais na posição P4 (Vadv) – o advérbio sempre apareceu mais na posição 

P2 (VadvC). Isso parece demonstrar um grande diferencial em relação ao português arcaico, e 

confirma a tendência já detectada no item 5.4.1, que também nos levou à conclusão de que, 

independentemente do tipo de complemento verbal, o advérbio apresentou a tendência de se 

localizar na posição pré-verbal no português arcaico (especialmente nas posições P1 e P3) e 

na posição pós-verbal no português contemporâneo (basicamente na posição P2). De todos 

esses detalhes, o que chama a atenção pela peculiaridade é o caso dos complementos verbais 

ocultos, que provavelmente levaram o advérbio sempre a se posicionar somente na posição P4 

(Vadv), o que pode indicar que o advérbio esteja ocupando a posição deixada vaga pela não 

expressão do complemento verbal. 
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 Passamos agora a análise do tipo de cláusula na qual o advérbio sempre aparece. 

 

4.5    Tipo de cláusula 

 A análise do tipo de cláusula, neste trabalho, está relacionada às relações de 

subordinação e coordenação entre as cláusulas em que o advérbio sempre aparece e as 

cláusulas que aparecem antes ou depois. Novamente estamos analisando a iconicidade, pois é 

certo que a relação entre as cláusulas pode influenciar a posição do advérbio sempre. 

 Com base em Cunha e Cintra (2001), também achamos por bem fazer uma análise 

preliminar, sem entrar em detalhes sobre a especificidade de subordinação ou coordenação. 

Para este trabalho, bastava a cláusula ser: 

a) Absoluta: “Ela está sempre atenta à vontade de Deus e às necessidades dos homens.” 

(TS) 

b) Principal: “As almas feridas sempre sorriem para quem se apresenta com promessa de 

amor.” (AEV) 

c) Coordenada: “Em tudo é possível achar o Senhor, mas a oração será sempre o momento 

maior de intimidade.” (TS) 

d) Subordinada substantiva: “O que importa é que caminhemos sempre em frente...” (TS) 

e) Subordinada adjetiva: “...a riqueza da diversidade abre espaço para a ação do Espírito 

Santo, que é sempre o mesmo, embora se manifeste de forma diferente.” (TS) 

f) Subordinada adverbial: “O prazer visa sempre ao próprio eu, enquanto que o amor 

objetiva sempre o eu da pessoa amada.” (AEV) 

g) Principal e subordinada: “Cultive sempre a rara flor do amor, para que ela dê sempre 

alegria e vida aos que vivem ao seu redor.” (AEV) 

h) Principal e coordenada: “Por mais alta que seja, a autoridade humana é sempre limitada, 

mas a de Jesus é divina, superior a todo poder deste mundo.” (AV) 
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i) Coordenada e subordinada: “Aprenda com a natureza a ser generoso, tendo sempre 

alguma coisa para dar, dê, gratuitamente, sem esperar retribuição.” (AEV) 

 

 Vejamos agora a freqüência dessas cláusulas no português arcaico: 

Tipo de Cláusula 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Absoluta 1 25 1 25 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 
Principal 2 20 1 10 3 30 2 20 2 20 0 0 0 0 10 100 

Coordenada 5 20 7 28 8 32 2 8 0 0 1 4 2 8 25 100 
Subordinada 
Substantiva 

2 29 1 14 3 43 0 0 0 0 0 0 1 14 7 100 

Subordinada 
Adjetiva 

4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 6 100 

Subordinada 
Adverbial 

1 13 0 0 4 49 0 0 0 0 1 13 2 25 8 100 

Principal e 
Subordinada 

2 50 0 0 1 25 0 0 1 25 0 0 0 0 4 100 

Principal e 
Coordenada 

1 13 3 37 3 37 0 0 0 0 1 13 0 0 8 100 

Coordenada e 
Subordinada 

5 33 1 7 5 33 1 7 0 0 0 0 3 20 15 100 

TOTAL 25 -- 16 -- 29 -- 5 -- 3 -- 3 -- 10 -- 87 100 

Tabela 15: Relação entre tipo de cláusula (do ponto de vista da gramática tradicional) e 
posição do advérbio sempre no português arcaico. 

 De acordo com a tabela 15, no português arcaico, a maior parte das orações em que o 

advérbio sempre aparece são coordenadas (25 dos 87 casos). Assim sendo, quando a oração 

era coordenada, o advérbio sempre apresentou a tendência de aparecer nas posições P1 

(SadvV), P2 (VadvC) e P3 (advV), ou seja, a ordenação era bastante livre; a segunda maior 

ocorrência de tipos de oração é o coordenado e subordinado ao mesmo tempo. Nesse caso, o 

advérbio podia aparecer predominantemente nas posições P1 e P3, ou seja, antes ou depois do 

verbo, o que também indica maior frouxidão no português arcaico.  

 Passemos à mesma abordagem para o português contemporâneo: 
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Tipo de Cláusula 
P1 

(SadvV) 
P2 

(VadvC) 
P3 

(advV) 
P4 

(Vadv) 
P5 

(VadvS) 
P6 

(aux adv V) 

P7 
(Outras) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Absoluta 11 12 67 74 6 7 1 1 5 5 1 1 0 0 91 100 
Principal 11 8 103 77 2 2 3 2 7 5 6 5 1 1 133 100 

Coordenada 6 6 81 74 5 5 7 6 1 1 3 3 5 5 108 100 
Subordinada 
Substantiva 

1 6 11 69 0 0 1 6 0 0 0 0 3 19 16 100 

Subordinada 
Adjetiva 

1 9 7 64 0 0 0 0 0 0 2 18 1 9 11 100 

Subordinada 
Adverbial 

0 0 20 84 1 4 2 8 0 0 1 4 0 0 24 100 

Principal e 
Subordinada 

1 8 11 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 100 

Principal e 
Coordenada 

2 5 30 81 0 0 0 0 1 3 4 11 0 0 37 100 

Coordenada e 
Subordinada 

4 25 7 43 3 19 2 13 0 0 0 0 0 0 16 100 

TOTAL 37 -- 338 -- 14 -- 16 -- 14 -- 17 -- 10 -- 445 100 

Tabela 16: Relação entre tipo de cláusula (do ponto de vista da gramática tradicional) e 
posição do advérbio sempre no português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 16, no português contemporâneo, o tipo de cláusula mais 

freqüente em que o advérbio sempre aparece é principal (133 dos 445 casos), seguido das 

cláusulas coordenadas (108). Essa mudança provavelmente se deu porque, no português 

arcaico, a ordenação era mais livre; logo, a coordenação apareceu com maior freqüência entre 

as cláusulas com o advérbio sempre. De todo modo, em todos os tipos de cláusula, houve uma 

tendência de ordenação do advérbio sempre na posição P2 (VadvC). Em todo caso, há um 

número razoável de casos em P1 (SadvV) quando a cláusula é coordenada e subordinada ao 

mesmo tempo. 

 Todos os fatores analisados parecem demonstrar que há uma fixação do advérbio 

sempre na posição P2 em processo relativamente avançado no português contemporâneo.  

 

 Passamos, assim, ao último fator deste trabalho: a transitividade da cláusula. 
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4.6    Transitividade da cláusula 

 Um dos fatores que poderia influenciar a posição do advérbio sempre seria a 

transitividade da cláusula. O principal objetivo de analisarmos este fator neste trabalho é 

testar a hipótese de Cezario (2004) em relação à influência da transitividade na posição dos 

advérbios na cláusula. Ao testá-la com locuções adverbiais num corpus de domínio discursivo 

religioso, Cezario notou que as locuções não apareceram entre o sujeito e o verbo e entre o 

verbo e o complemento em cláusulas de alta transitividade; ou seja, em cláusulas de alta 

transitividade, a locução não parece ficar inserida entre os termos da oração, procurando ficar 

em posições marginais para não separar os elementos que participam do evento. 

 Como Cezario (2004), optamos, nesta seção, por uma análise da transitividade 

seguindo os fatores sugeridos por Hopper e Thompson (1980), que sugerem que a 

transitividade não estaria apenas no verbo, mas em “um complexo de dez parâmetros 

sintático-semântico independentes, que focalizam diferentes ângulos da transferência da ação 

em uma porção diferente da sentença”5; logo, esta análise complementaria o estudo feito na 

seção 4.2, pois, em vez de se observar apenas o verbo e a projeção dos respectivos 

complementos, passamos a observar agora a cláusula como toda. No entanto, para esta 

análise, consideramos apenas oito parâmetros: o número de participantes da ação, a cinese, o 

aspecto do verbo, a modalidade da cláusula, a intencionalidade do sujeito, o afetamento do 

objeto, a individuação do objeto e a agentividade do sujeito; a punctualidade do verbo e a 

polaridade da cláusula não pareceram ser parâmetros muito influentes por causa do baixo 

número de verbos de ação e fatos narrativos e do baixo número de frases negativas; logo, 

pouco importava se a ação era punctual ou não ou se a oração era negativa. Além disso, 

consideramos o parâmetro acrescentado a esta pesquisa, individuação do sujeito, necessário 

                                                 
5 CUNHA, M. A. F. , OLIVEIRA, M. R. e MARTELOTTA, M. E (orgs.), 2003, p. 37. 
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por causa de determinados tipos de sujeito freqüentes nos textos pesquisados, como no 

exemplo abaixo: 

 “Toda oração é sempre resposta. Na verdade, o homem sempre está respondendo a 

um Deus que o amou por primeiro.” (TS) 

 Este sujeito marcado na cláusula não pode ser considerado um sujeito individuado 

porque não se refere a um indivíduo exatamente, mas faz uma generalização a todos os 

homens. Por outro lado, observe o sujeito destacado no próximo exemplo: 

 “Não tememos a imediação de Maria. Ela sempre será canal de amor de Deus para 

todo homem.” (TS) 

 Nesse caso, o pronome ela refere-se claramente a um referente bem individuado e bem 

expresso na cláusula anterior; logo, este sujeito é um sujeito individuado. 

 Analisamos os parâmetros em cada cláusula, definindo-o como transitividade mais alta 

ou mais baixa de acordo com a soma desses fatores. Quando determinado parâmetro era 

classificado como de transitividade baixa, deixávamos de ser somá-lo para a conta final. 

 O padrão de classificação de cada parâmetro está no quadro 2: 

Parâmetros Transitividade Baixa Transitividade Alta 
1) Número de participantes um dois ou mais 
2) Cinese não ação ação 
3) Aspecto do verbo não perfectivo perfectivo 
4) Modalidade da cláusula modo irrealis modo realis 

5) Intencionalidade do sujeito não intencional intencional 
6) Afetamento do objeto não afetado afetado 
7) Individuação do objeto não individuado individuado 
8) Agentividade do sujeito não agentivo agentivo 
9) Individuação do sujeito não individuado individuado 

Quadro 2: Parâmetros de transitividade utilizados para este trabalho. 

 Assim, numeramos as cláusulas de 0 a 9 de acordo com o grau de transitividade, 

resultado da soma desses parâmetros. Logo, quanto maior o resultado da soma, mais alta é a 

transitividade da cláusula, conforme podemos ver nos exemplos abaixo: 



 75

 Filipe chutou a bola.
6 

[+] participantes, [+] cinese, [+] aspecto, [+] intencionalidade do sujeito, [+] modalidade da 

cláusula, [+] afetamento do objeto, [+] individuação do objeto, [+] agentividade do sujeito, 

[+] individuação do sujeito => 9 na escala de transitividade. 

 No próximo exemplo, podemos perceber uma cláusula de baixa transitividade: 

“Deus não quer impor seu amor. O amor é sempre uma proposta. Somos nós que devemos 

responder a esse amor.” (TS) 

[-] participantes, [-] cinese, [-] aspecto, [-] intencionalidade do sujeito, [+] modalidade da 

cláusula, [-] afetamento do objeto, [-] individuação do objeto, [-] agentividade do sujeito,   [-] 

individuação do sujeito => 1 na escala de transitividade. 

 Observando brevemente a análise dessas cláusulas, ressaltamos uma observação de 

determinado parâmetro: o aspecto. No exemplo abaixo, uma cláusula retirada de um dos 

dados analisados, percebemos como o advérbio sempre parece interferir nesse fator: 

“O homem sempre sentiu atrações pelo prazer sem responsabilidade.” (CSP) 

 Comparando com a versão “O homem sentiu atrações pelo prazer sem 

responsabilidade”, percebemos que o aspecto na cláusula modificada deve ser classificado 

como perfectivo, pois o ato foi concluído; entretanto, não é possível definir tal conclusão na 

cláusula original, pois é como se o homem continuasse a sentir atrações até o momento da 

leitura. É um fenômeno muito semelhante ao que ocorre com um dos sentidos do presente 

perfeito do inglês: “She has always enjoyed weekends at the cottage.” (Ela sempre gostou de 

passar os finais de semana na casa de campo – e ainda desfruta das casas e dos finais de 

semana lá). 

                                                 
6 Optamos pelo uso de um exemplo inventado por não encontrarmos no corpus um exemplo prototípico de 
cláusula com transitividade alta. Há casos de transitividade alta, mas não tão alta quanto o exemplo dado. 
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 Assim, notamos como o advérbio sempre pode influenciar na transitividade da 

cláusula, pois parece modificar um parâmetro quando aplicado ao pretérito perfeito do 

indicativo. 

 

 A fim de estabelecer um padrão para esta pesquisa, classificamos as cláusulas cuja 

soma ficasse entre 0 e 2 como cláusulas de transitividade baixa, entre 3 e 6 como cláusulas de 

transitividade média e entre 7 e 9 como cláusulas de transitividade alta. 

 Fazendo um resumo geral do fator transitividade, percebemos que dificilmente aparece 

um caso de transitividade alta, sendo muito grande a quantidade de casos em que o advérbio 

sempre aparece em cláusulas de transitividade baixa, independentemente da posição em que 

ele apareça e independentemente da sincronia pesquisada. A transitividade é 

predominantemente baixa porque transitividade alta é característica prototípica de textos de 

gênero narrativo – no caso, os textos analisados são predominantemente textos de gênero 

argumentativo.  

 Nas tabelas 17 e 18, podemos confirmar a predominância da transitividade baixa nos 

textos analisados. No caso, retiramos os casos incluídos em P7 por incluir casos de advérbios 

inseridos entre os termos da oração e não inseridos, o que dificultaria uma análise mais 

acurada da hipótese de Cezario (2004)7. 

Grau de 
Transitividade 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Alta 2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Média 7 30 2 9 12 53 1 4 1 4 0 0 23 100 
Baixa 15 29 11 21 17 32 4 8 2 4 3 6 50 100 

TOTAL 25 -- 16 -- 29 -- 5 -- 3 -- 3 -- 76 100 

Tabela 17: Relação entre grau de transitividade das cláusulas e posição do advérbio sempre 
no português arcaico. 

                                                 
7 As posições P1 (SadvV), P2 (VadvC), P5 (VadvS) são casos de inserção do advérbio sempre entre os termos da 
oração. 
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 De acordo com a tabela 17, no português arcaico, a maioria das cláusulas em que o 

advérbio sempre aparece é de transitividade baixa, independentemente da posição em que 

esteja. Observando especificamente, salientamos que, nas posições P1, P2 e P3, ocorre o 

maior número de casos em que o advérbio sempre aparece em cláusulas de transitividade 

média e alta. 

 Analisando a tabela acima a partir da hipótese de Cezario, mesmo que haja a 

predominância da transitividade baixa, as cláusulas de transitividade alta apresentam o 

advérbio sempre em posição inserida entre os termos da cláusula (P1, P2 e P5). No português 

arcaico, portanto, a hipótese de Cezario não parece se confirmar para o advérbio sempre, pois 

o advérbio deveria aparecer em cláusulas de transitividade alta em posições não inseridas (P3 

e P4, por exemplo). Independentemente da transitividade, os advérbios ocorreram inseridos. 

 Passamos agora à análise no português contemporâneo. 

Grau de 
Transitividade 

P1 
(SadvV) 

P2 
(VadvC) 

P3 
(advV) 

P4 
(Vadv) 

P5 
(VadvS) 

P6 
(aux adv V) 

TOTAL 

NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO % 
Alta 4 66 1 17 1 17 0 0 0 0 0 0 6 100 

Média 13 25 28 54 3 6 1 2 0 0 7 13 49 100 
Baixa 20 5 308 81 10 3 15 4 14 4 10 3 380 100 

TOTAL 37 -- 338 -- 14 -- 16 -- 14 -- 17 -- 435 100 

Tabela 18: Relação entre grau de transitividade das cláusulas e posição do advérbio sempre 
no português contemporâneo. 

 De acordo com a tabela 18, da mesma forma como ocorreu no português arcaico, o 

grau de transitividade tende a ser baixo em todas as posições em que o advérbio sempre 

aparece no português contemporâneo. 

 Novamente levando em conta a hipótese de Cezario, 5 dos 6 casos de transitividade 

alta ocorrem quando o advérbio sempre está inserido – o que ocorreu independentemente da 

transitividade; assim, também para o português contemporâneo, a hipótese de Cezario não 

parece se confirmar. Contudo, tal hipótese deu certo para as locuções estudadas por Cezario, 

porque elas têm posições mais livres e são motivadas pela intenção comunicativa do falante e, 

no caso, pelas características semântico-pragmáticas da cláusula (como a transitividade). No 
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caso do advérbio sempre, este aparentemente está mais gramaticalizado, mais fixo e menos 

controlado por fatores semântico-pragmáticos. Portanto, o fator transitividade numa visão 

tradicional, mais sintática (seção 5.2), explicou melhor o posicionamento deste advérbio. 

 Ainda com relação aos resultados da tabela 18, vemos que 41 dos 54 casos de 

transitividade média (76%) ocorrem também nas posições inseridas, indicando, inclusive, um 

aumento da concentração dos casos de média transitividade em posições inseridas. 

 

Neste capítulo, apresentamos um estudo do uso do advérbio sempre no português 

arcaico e no português contemporâneo. Verificamos a existência de indícios de uma mudança 

no uso posicional desse advérbio ao compararmos essas duas sincronias no discurso religioso. 

Vimos que o advérbio parecia ter um uso sintático mais livre no português arcaico e hoje ele 

pode ter se tornado mais freqüente na posição pós-verbal e mais especificamente na posição 

P2 (VadvC). Esse resultado nos faz concluir que o advérbio sempre pode estar sofrendo um 

processo de gramaticalização lato sensu. Analisamos uma série de fatores estruturais e 

semânticos que nos mostraram que, no português arcaico, pelo menos na amostra analisada, 

ainda havia motivação para a escolha posicional do uso do advérbio, mas tal motivação estaria 

cada vez menor, pois hoje quase não mais parece importar o contexto sintático ou semântico, 

uma vez que os resultados indicam que o advérbio está cada vez mais se fixando numa dada 

posição. Claro que devemos levar em consideração o fato de que estamos apenas analisando 

um tipo de discurso, o religioso, e, assim, temos de tomar certas cautelas para não afirmar tão 

categoricamente que houve mudança no uso do advérbio sempre na língua portuguesa como 

um todo. 



5       CONCLUSÃO 

 Essa dissertação tratou do estudo da ordenação do advérbio sempre em textos 

religiosos católicos no português arcaico e no contemporâneo, procurando explicações 

textuais e estruturais para as diferentes posições e procurando detectar as possíveis mudanças 

sintáticas ocorridas com relação ao uso desse advérbio  

 Com relação às posições prototípicas, enfatizamos e trabalhamos com as mais 

freqüentes em cada sincronia – ou seja, no português arcaico, a posição prototípica para o 

advérbio sempre é a P3 (advV); já no português contemporâneo, a posição prototípica é a P2 

(VadvC). Assim, podemos dizer que há um indício de mudança de padrão de ordem para o 

advérbio sempre do português arcaico para o contemporâneo, pois, hoje, parece que se usa 

mais, pelo menos discurso religioso em questão, o advérbio posposto ao verbo; enquanto, no 

português arcaico, a posição do advérbio era antes do verbo (pelo menos no livro Orto do 

Esposo). Contudo, com relação ainda à ordem, pode-se dizer que, de acordo com os dados 

coletados, o advérbio sempre parece estar ocorrendo mais na posição pós-verbal e mais 

inserido entre os termos principais da oração (sujeito, verbo e complemento), fato já detectado 

nos dados do português arcaico. Tal fato parece indicar que ainda deve haver mudanças na 

ordem desse advérbio, e que essa mudança pode ainda estar em curso. Além disso, nossa 

pesquisa permitiu verificar que essa aproximação do verbo parece indicar uma 

gramaticalização fixação do advérbio sempre na posição P2. 

 Utilizamos vários fatores lingüísticos para tentarmos verificar as motivações para a 

ordenação do advérbio sempre. No português arcaico, praticamente cada fator apontava uma 

motivação para o uso de uma dada posição, ou seja, cada fator apresentava uma posição 

prototípica diferente; no português contemporâneo, por sua vez, todos os fatores levavam o 

advérbio a ter uma freqüência maior na posição P2 (VadvC).  
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 Com relação aos tipos de verbo, no português arcaico, quando o verbo era intransitivo 

ou de ligação, o advérbio aparecia mais na posição P3 (advV), já quando o verbo era 

transitivo, o advérbio aparecia mais na posição P1 (SadvV). No português contemporâneo, 

por sua vez, quando o verbo é intransitivo, a maior parte dos dados apareceu na posição P5 

(VadvS), indicando uma pequena exceção do padrão; quando o verbo era transitivo ou de 

ligação, a maior parte dos dados ocorreu na posição P2. Em termos de classificação sintática, 

a relação entre o tipo de verbo e a posição do advérbio pareceu refletir a freqüência do 

advérbio no português arcaico, pois são justamente as posições P1 e P3 as mais freqüentes do 

advérbio sempre no português arcaico; com relação ao português contemporâneo, na posição 

P5, por ser a posição em que o sujeito está posposto ao verbo, provavelmente o sujeito ocupa 

a posição que poderia ser ocupada por um complemento numa oração canônica do português 

(Sujeito – Verbo – Complemento). 

 Com relação ao tipo semântico do verbo, enquanto no português arcaico a maior parte 

dos verbos era de processo material, no português contemporâneo a maior parte dos casos 

contendo o advérbio sempre se dá com verbos de processo relacional intensivo, expressando 

aí uma possível mudança de tipo de verbo predominante. No português arcaico, por sua vez, o 

advérbio apresentou uma freqüência diferente com cada tipo de verbo (quando o verbo era de 

processo material, o advérbio aparecia mais nas posições P1 e P2; quando de processo mental, 

P2, e quando de processo relacional intensivo, P3), no português contemporâneo, 

independentemente do tipo de verbo, o advérbio sempre apareceu mais na posição P2, 

provavelmente seguindo a tendência da gramaticalização lato sensu do advérbio nessa 

posição. Ou seja, a posição do advérbio parece ter mudado no uso com verbos de processo 

material, relacional intensivo, relacional possessivo, verbal, comportamental e existencial. 

 Com relação ao tipo de sujeito, no português arcaico, quando o sujeito era sintagma 

nominal ou pronome relativo, o advérbio sempre apresentou a tendência de ocorrer mais na 
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posição P1, e, quando o sujeito era oculto, o advérbio tendia a ficar na posição P3, como se 

ocupasse a posição deixada vaga pelo sujeito. Notamos, entretanto, que o advérbio geralmente 

se posicionava numa posição pré-verbal, independentemente da presença do sujeito. Já no 

português contemporâneo, independentemente do tipo de sujeito, o advérbio apareceu mais na 

posição pós-verbal P2, o que pode indicar uma fixação do advérbio nessa posição. 

 A freqüência dos dados relacionados aos complementos verbais foi muito semelhante 

ao resultado com relação ao tipo de sujeito. Quando o complemento verbal era um objeto 

direto no português arcaico, o advérbio ocorria mais na posição P1, e, quando era predicativo, 

aparecia mais nas posições P1 e P3; no português contemporâneo, por sua vez, a posição em 

que o advérbio sempre mais apareceu foi P2, não importando o tipo de complemento verbal. 

Da mesma forma, quando o complemento era um sintagma nominal, o advérbio geralmente 

aparecia nas posições mais freqüentes do advérbio: P1, P2 e P3; quando era sintagma 

preposicional, P3, e, quando era adjetivo, P1; já no português contemporâneo, com 

praticamente todos os tipos de complemento verbal, o advérbio sempre aparece mais na 

posição P2; a única exceção ficou por conta do complemento verbal sintagma zero ou não 

expresso, com o qual o advérbio se posicionou mais na posição P4 (Vadv), provavelmente 

ocupando uma posição deixada vaga pelo complemento. Mais uma vez, notamos que, por 

mais que seja uma posição diferente de P2, também é pós-verbal. E, mais uma vez, parece que 

o advérbio sempre estaria se fixando numa posição apenas. 

 Com relação ao tipo de cláusula, no português arcaico, o advérbio sempre aparecia 

mais freqüentemente em cláusulas coordenadas; e, quando as cláusulas eram coordenadas, o 

advérbio aparecia mais nas posições P3 e P2. No português contemporâneo, por sua vez, o 

advérbio sempre apareceu mais em cláusulas principais; contudo, independentemente do tipo 

de cláusula, o advérbio aparecia mais na posição P2, aparentemente refletindo a fixação do 

advérbio na posição P2. 
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 Por fim, sobre a análise da transitividade da cláusula, tanto no português arcaico 

quanto no contemporâneo, percebemos que, provavelmente por causa do domínio discursivo, 

a maior parte das cláusulas era de transitividade baixa. Além disso, fazendo-se a abordagem 

de acordo com a hipótese de Cezario (2004), notamos que tal explicação não servia de base 

para a análise do advérbio sempre, pois a análise dos fatores estruturais apresentou-se mais 

satisfatória do que uma análise mais textual ou discursiva. A hipótese serviu de explicação 

para locuções adverbiais de tempo por serem as locuções mais livres sintaticamente e com uso 

mais motivado por fatores discursivos e cognitivos, como é o caso do uso de cláusulas figura 

e fundo; logo, para o advérbio sempre, as explicações sintáticas, como o tipo sintático de 

verbo do ponto de vista da gramática tradicional (item 5.2.1), pareceu mais produtivo. 

 Desta forma, consideramos este trabalho como mais um passo no estudo do advérbio 

sempre, e uma contribuição para os estudos lingüísticos na área do funcionalismo e da 

gramaticalização. Enfatizamos que o estudo dos advérbios temporais precisa levar em conta o 

item lexical, pois cada advérbio temporal tem uma distribuição posicional específica e 

certamente há fatores específicos para explicar a motivação das diferentes ordens. O presente 

estudo, além de verificar alguns desses fatores motivadores para o uso do advérbio sempre, 

também detectou indícios de mudança no seu uso quando comparamos duas sincronias do 

português. Entretanto, é preciso dizer que é necessário ampliar o corpus, tendo em vista uma 

quantidade maior de tipo de textos, para nos certificar de que houve mudança na língua 

portuguesa. 
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RESUMO 

 

 

 

 

ALBANI, Filipe Viana Luiz. Ordenação do advérbio sempre no português arcaico e no 

contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Lingüística)- Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

 

 

 

  Estudo dos usos do advérbio sempre em livros religiosos católicos do 

português arcaico e do contemporâneo, tendo por objetivo detectar mudanças nesses usos na 

passagem do português arcaico para o contemporâneo. Esta pesquisa segue os princípios do 

funcionalismo norte-americano, observando a sintaxe do advérbio sempre em relação ao 

verbo, levando em conta também os contextos em que ele aparece. Assim, os dados foram 

analisados segundo fatores elaborados após a observação dos dados, seguindo a freqüência de 

uso do advérbio sempre e os subprincípios funcionalistas de iconicidade e transitividade, bem 

como a teoria da gramaticalização lato sensu. Os principais resultados desta dissertação são 

um estudo sobre um advérbio pouco estudado, abrindo um campo de análise que pode ser 

aprofundado com pesquisas futuras; a testagem de hipóteses lingüísticas, demonstrando a 

aplicabilidade desses fatores em língua escrita; por fim, a detecção de um processo de 

gramaticalização lato sensu em processo, indicando a possibilidade de futura fixação da 

posição do advérbio sempre. Desta forma, consideramos este estudo mais um passo para o 

estudo da área de advérbios e uma contribuição para os estudos lingüísticos para a área do 

funcionalismo norte-americano e da gramaticalização. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

ALBANI, Filipe Viana Luiz. Ordenação do advérbio sempre no português arcaico e no 

contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Lingüística)- Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

 

 

 

  The study of the uses of the adverb sempre in catholic books of the archaic and 

the contemporary Portuguese, having for objective to detect changes in these uses in the 

change from the archaic Portuguese to the contemporary. This research follows the principles 

of the North American functionalism, observing the syntax of the adverb sempre in relation to 

the verb, taking into account also the contexts where it appears. Thus, the data had been 

analyzed according to factors elaborated after the accurate observation of them, following the 

frequency of use of the adverb sempre and the functionalist subprinciples of iconicity and 

transitividaty, as well as the theory of the lato sensu gramaticalization. The main results of 

this work are: a study on an adverb little studied, opening an analysis field that can be 

deepened with future research; the testing of linguistic hypothesis, demonstrating the 

applicability of these factors in written language; finally, the detention of a process of lato 

sensu gramaticalization in process, indicating the possibility of future setting of position of 

the adverb sempre. Of this form, we consider this study plus a step for the study of the area of 

adverbs and a contribution for the linguistic studies for the area of the North American 

functionalism and the gramaticalization. 

 


