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RESUMO 
 
 

GRAMATICALIZAÇÃO E ORDENAÇÃO NOS ADVÉRBIOS 

QUALITATIVOS E MODALIZADORES EM –MENTE 

Deise Cristina de Moraes Pinto 

Orientador: Prof. Dr. Mário Eduardo T. Martelotta 

 
 

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 

Este trabalho tem como objetivo observar as diferentes ordenações que os advérbios 

qualitativos e modalizadores em -mente assumem e analisar a polissemia e o processo de 

gramaticalização desses elementos em textos escritos em português dos séculos XV a XX. 

Givón (1979) observou que estruturas menos gramaticalizadas são mais suscetíveis de 

mudança, principalmente em termos de ordenação, por serem menos pressuposicionais e que 

as mais gramaticalizadas tendem a ser mais conservadoras. Analisamos, então, o grau de 

gramaticalização das cláusulas em que os advérbios ocorrem, relacionando-o à posição desses 

elementos nessas cláusulas.  

Confirmando nossas hipóteses, a análise dos dados mostrou que essa mudança de 

ordenação aconteceu a partir de um decréscimo no uso de advérbios pré-verbais nas cláusulas 

menos gramaticalizadas. Por exemplo: o século XVI apresentou mais qualitativos pré-verbais 

em cláusulas menos gramaticalizadas do que o século XVII. Depois, houve um decréscimo no 

uso desses advérbios nas cláusulas mais gramaticalizadas e, finalmente, esses elementos 

assumiram a posição pós-verbal como preferencial e a posição pré-verbal assumiu função 

argumentativa. 

Palavras-chave: Advérbios; Ordenação; Gramaticalização; Polissemia. 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro/2008 
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ABSTRACT 
 
 

GRAMMATICALIZATION AND ORDER IN MANNER AND 

MODAL ADVERBS ENDING IN –LY 

 

Deise Cristina de Moraes Pinto 

Orientador: Prof. Dr. Mário Eduardo T. Martelotta 

 
 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Lingüística da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 

This thesis aims at observing the different positions the manner and modal adverbs 

ending in –ly adopt and at analysing both their polissemy and their grammaticalization process 

in texts written in Portuguese from the 15th to the 20th Century. 

Givón (1979) observed that less grammaticalized structures are more susceptible to 

change, mainly in terms of word order, because they are less pressupositional, and he also 

observed that more grammaticalized structures tend to be more conservative. Then, the degree 

of grammaticalization in the clauses the adverbs occur was analysed, in association with their 

(the adverbs`) position in those clauses. 

Ratifying our hypotheses, the data analysis showed that the change in the word order 

started from a decrease in the use of pre-verbal adverbs in less grammaticalized clauses. E.g.: 

the data found in the 16th Century exhibited more pre-verbal manner adverbs in less 

grammaticalized clauses than the data found in the 17th Century. After that, there was a 

decrease in the use of manner adverbs in more grammaticalized clauses and, finally, these 

elements adopted, preferably, a post-verbal position whereas the pre-verbal position started 

serving argumentative functions. 

 

Key-words: Adverbs; Word Order; Grammaticalization; Polissemy. 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro de 2008 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O recente interesse por melhor compreender a natureza dos advérbios em português 

(Votre & Santos, 1984; Ilari et alii, 1990; Castilho & Castilho, 1992; Martelotta, 1994; 

Castilho, 1999; Martelotta, Barbosa & Leitão, 2002; Moraes Pinto, 2002; Martelotta & 

Barbosa, 2003; etc) fez com que o estudo desses elementos avançasse e se buscassem teorias 

que dessem conta de explicar o comportamento desses itens. Neste trabalho, serão analisados 

os advérbios qualitativos e modalizadores em –mente, levando-se em conta conceitos como: 

gramaticalização, ordenação e polissemia. 

 

1.1 Justificativa 

 

As gramáticas tradicionais geralmente se restringem a uma divisão superficial e, em se 

tratando dos advérbios em -mente, esses trabalhos sequer esboçam uma tentativa de 

subclassificação, englobando praticamente todos esses elementos no rótulo “advérbio de 

modo”.  

Fazendo parte da comunidade científica, tivemos a oportunidade de acompanhar 

vários trabalhos, como Ilari et al. (1990) e Martelotta (1994), entre outros, que, 

aproximadamente a partir da década de 1990, dedicaram-se à análise e compreensão dos 

advérbios e que mostraram a relevância de se aprofundar no estudo desses elementos, posto 

que são itens de natureza diversificada, de difícil classificação e que apresentam funções 

variadas na língua. Surgiu daí, então, o interesse e motivação em estudar esses itens.  

Iniciamos uma pesquisa em torno deste objeto de estudo, que resultou na Dissertação 

de Mestrado (Moraes Pinto, 2002). A pesquisa nos levou a interessantes resultados, mostrados 

adiante, e vimos a necessidade de se dar continuidade e de nos aprofundarmos ainda mais 

nesse estudo. Buscamos, então, um maior embasamento teórico, procedemos a uma ampliação 
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do corpus, testamos novas hipóteses e procuramos vincular aspectos gramaticais (ordem, 

polissemia e gramaticalização) com aspectos pragmático-discursivos (controle de gêneros e 

tipos de textos). Essa nova fase da pesquisa, com todos os “adendos” teórico-metodológicos 

feitos a ela, resulta, agora, nesta Tese. 

 

1.2 Apresentação do Tema 

 

Este trabalho tem como objetivo observar as diferentes ordenações que os advérbios 

qualitativos e modalizadores em -mente tendem a assumir em diferentes momentos históricos, 

bem como analisar a polissemia e o processo de gramaticalização desses elementos em textos 

escritos em português nas seguintes fases históricas: arcaica, séculos XVI, XVII, XVIII e XIX 

e português contemporâneo. 

Esta pesquisa, além de testar novas hipóteses, vem integrar e ampliar uma série de 

estudos que visa examinar, de modo mais geral, o processo de mudança de colocação dos 

advérbios no decorrer do tempo (Moraes Pinto, 2002; Martelotta, Barbosa & Leitão, 2002; 

Martelotta, 2004; Martelotta & Processy, 2006). 

Os advérbios são uma classe de palavras híbridas e, portanto, bastante complexa e de 

difícil definição. Para esta pesquisa, trabalhamos com uma concepção fluida de advérbio, 

proposta por Martelotta (2000), segundo a qual esses elementos se acomodam às demandas 

discursivas dos falantes. Já os advérbios qualitativos são aqueles que, geralmente, mantêm 

relação sintático-semântica com verbos ou adjetivos. Ilari et alii (1990) utilizaram a expressão 

advérbio qualitativo referindo-se ao advérbio de modo, que é a designação tradicional do 

termo. Ainda de acordo com esses autores, os advérbios modalizadores, que não têm 

classificação tradicional específica, têm como alvo toda a oração, indicando uma atitude ou 

percepção do falante em relação ao que é dito. Ex.: 
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(1) Comachegada daCurvetta Conceição vinda daIlha deSanta Catharina        
Receby aCarta deV ossa m ercê dandomeaCerteza deterem feito felismente 
asua vi=        agem, sem embargo deSeteremdemorado nélla mais algunz 
dias dos q ue       aquî Sesopunhão1 (PHPB/Séc. XVIII, Doc. Ofic. Adm. 
Priv., carta 7) 

 

Acima, vemos um exemplo do advérbio felizmente numa acepção não mais 

encontrada no português atual: a de advérbio qualitativo (de modo feliz, satisfatório). 

Percebemos que, diferentemente do uso apresentado no exemplo abaixo, esse item está ligado 

sintática e semanticamente ao verbo (fazer), inserindo-se, inclusive, na posição do argumento 

objeto, fazendo com que esse argumento (a viagem→OD) apareça depois dele (do advérbio). 

Temos então esse advérbio classificado na posição VAX, que será comentada adiante, na 

seção de metodologia. 

 

(2) Infelizmente, muitos jovens usam todo o vigor de sua mocidade e a 
força de sua juventude para cavar a sepultura de sua própria felicidade. (AV, 
p.76) 

 

 

Neste exemplo, o advérbio foi classificado como modalizador, pois refere-se a toda a 

oração e expressa um posicionamento do escritor em relação ao fato de os jovens não 

usufruírem as virtudes de sua idade da forma que ele julga correta. O autor lamenta tal fato, 

revelando esse sentimento através do uso do advérbio. 

Na dissertação de Mestrado (Moraes Pinto, 2002), foi feita uma análise, baseada na 

teoria da gramaticalização, da polissemia e ordenação dos advérbios qualitativos e 

modalizadores com terminação -mente em textos do português arcaico e do século XIX. 

Observou-se uma trajetória de mudança em alguns advérbios qualitativos (advérbios 

modificadores de verbo, i.e., internos à oração, que passaram a advérbios sentenciais com 

                                                           
1 As citações exibidas ao longo deste trabalho foram transcritas da mesma maneira que se encontram nas fontes. 
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valor modalizador), nos moldes de Traugott (1995), Tarbor & Traugott (1998) e Traugott e 

Dasher (2005). Essa trajetória implicou, além da mudança de colocação dos advérbios, uma 

mudança semântica.  

Em Moraes Pinto (op. cit.), foram descritas a polissemia e as posições dos advérbios 

qualitativos no português arcaico e no português do século XIX. Além disso, foram 

localizados usos mais pragmáticos dos advérbios (como modalizadores). Foram encontradas, 

também, evidências para a trajetória de mudança semântica dos advérbios qualitativos a 

modalizadores como processo de gramaticalização, além de relacionar-se essa trajetória às 

diferentes posições que esses elementos ocupam na oração. 

A análise dos dados mostrou que os itens adverbiais em -mente apresentam uma 

propensão à estabilidade semântica, nos termos de Votre (1999), mas, simultaneamente, 

certos advérbios em -mente tiveram seus valores modificados: determinados usos levantados 

no corpus do português arcaico não são mais observados, e novos valores gramaticalizados 

surgiram. É o caso de certamente e seguramente, cujos respectivos valores de modo também 

já não existem, mantendo-se apenas os valores como modalizador. Notou-se também que os 

sentidos do advérbio ligeiramente encontrados no português arcaico desapareceram e um 

novo uso surgiu. Isso demonstra que houve uma evolução histórica e sucessiva nos valores 

desses elementos. 

Quanto à colocação, verificou-se que os advérbios qualitativos em -mente 

apresentavam maior flexibilidade de ordenação (um número maior de posições) no português 

arcaico. Confirmou-se a disponibilidade da posição pré-verbal, embora em menor escala, no 

século XIX, conforme hipótese levantada. Ratificando esse resultado, Martelotta e Vlcêk 

(2006) demonstraram uma diminuição das posições pré-verbais ao longo dos três períodos de 

tempo do século XIX, apresentados no corpus do PHPB, sugerindo, conforme Tarallo (1993) 

e Pagotto (1998), que o século XIX constitui um importante momento de mudança na língua. 
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Por outro lado, postulou-se, com base em análises de outros tipos de advérbios, que as 

posições pré-adjetivo e pré-particípio não sofreriam mudança na colocação do advérbio e o 

que se observou é que os advérbios podem ocupar as posições após adjetivos e particípios. 

Esse fato praticamente não ocorre com outros tipos de advérbios2 e essa posposição também 

não foi prevista nem descrita por outros autores. Constatamos que essa posposição estava 

disponível no português arcaico e no português do século XIX. 

Uma das conclusões a que também se pôde chegar relaciona-se à confirmação do 

princípio de iconicidade: existe uma tendência dos advérbios qualitativos, sendo elementos 

semanticamente ligados à ação verbal, ocorrerem o mais próximo possível do verbo, enquanto 

que os modalizadores, por não mais se relacionarem semanticamente à ação, assumem 

posições mais marginais na sentença. 

Em suma, a análise mostrou que, embora haja uma tendência da maioria dos advérbios 

qualitativos em -mente de se manterem semanticamente estáveis, alguns deles sofreram um 

processo de gramaticalização, assumindo novas funções, isto é, ficou demonstrado que pode 

haver desenvolvimento de novos valores, em alguns advérbios, a partir de usos preexistentes. 

A partir da descrição da polissemia e colocação desses elementos, foi possível revelar usos 

mais pragmáticos (modalizadores) e mostrar evidências da trajetória de mudança por 

gramaticalização, proposta por Traugott (1995) e Traugott & Dasher (2005), de certos itens 

adverbiais de valor mais lexical (qualitativos) para itens de uso mais abstrato, relacionando-se 

essa trajetória à sua ordenação. 

                                                           
2 Trabalhos sobre os qualitativos bem e mal, assim como sobre o intensificador muito (Martelotta, 2004; Alonso, 
2005 e Benedito, 2008), demonstraram que no português arcaico esses elementos se colocavam maciçamente 
antes do adjetivo a que se referiam, tendência que ainda se observa no português atual. Isso significa que não 
houve mudança nesse aspecto do uso desses elementos. Só foram encontrados dois exemplos em que o advérbio 
bem, funcionando como modificador de particípio, ocorre após seu alvo no texto Tratado da Cozinha 
Portuguesa do Século XV, de Gomes Filho (1994). Eis as duas ocorrências: 
 
() ... terão a galynha cozida tẽperada mujto bẽ. (p. 15) 
() ... gemas e cracas tudo batido mujto bẽ... (p. 63) 
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No presente trabalho, estão sendo trazidos à baila novos pressupostos, com base em 

posturas teóricas redescobertas que vieram contribuir para uma maior compreensão do 

comportamento dos elementos estudados. Os corpora foram reanalisados, sob essa nova ótica 

teórica, e ampliados: foram incluídos dados dos séculos XVI, XVII, XVIII e da fase atual do 

português. 

A análise aqui apresentada foi baseada em Givón (1979), que observou que estruturas 

mais gramaticalizadas tendem a ser mais conservadoras em termos de ordenação. Seguindo a 

proposta do autor, examinamos os graus de gramaticalização apresentados nas cláusulas em 

que os advérbios ocorrem, relacionando-os à posição desses elementos nessas cláusulas. 

Partimos da hipótese de que os advérbios qualitativos em -mente vão, 

progressivamente, deixando de ocupar a posição pré-verbal, que é a posição latina3, portanto, 

a mais antiga, e passam a assumir posições pós-verbais, que são as mais recentes. 

Acreditamos que a mudança de fixação dos advérbios na sentença tenha se iniciado nas 

cláusulas menos gramaticalizadas, que, segundo Givón (1979), são as mais suscetíveis de 

mudança por serem menos pressuposicionais. Essa mudança de ordenação teria acontecido a 

partir de um decréscimo no uso de advérbios pré-verbais nessas cláusulas (menos 

gramaticalizadas). Esperamos, então, que uma sincronia mais anterior (por ex.: o século XVI) 

apresente mais qualitativos pré-verbais em cláusulas menos gramaticalizadas do que uma 

sincronia mais posterior (por ex.: o século XVII). Postulamos, também, que teria havido um 

decréscimo no uso desses advérbios nas cláusulas mais gramaticalizadas e, finalmente, que 

esses elementos teriam assumido a posição pós-verbal como preferencial, deixando para a 

posição pré-verbal um papel argumentativo ou estilístico desses advérbios.  

Além disso, na fase atual da pesquisa, pretende-se buscar itens adverbiais que sofram 

mudança sintático-semântica, assumindo novos valores, e acompanhar os processos 

                                                           
3 Cf. Martelotta & Processy (2006). 
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envolvidos nessa mudança. Sabe-se que a polissemia de alguns advérbios qualitativos está 

relacionada à sua mudança de posição na sentença (Moraes Pinto, 2002). 

Esta tese está organizada como se segue: no primeiro capítulo, estabeleceram-se o 

tema e a motivação para o estudo, contextualizou-se o trabalho, foram apresentados os 

corpora utilizados, a metodologia empregada, as hipóteses testadas e os objetivos. No 

segundo capítulo, destinado à revisão bibliográfica do assunto em questão, foram revisitados 

trabalhos sincrônicos e diacrônicos, tanto tradicionais quanto de orientação lingüística, 

incluindo a primeira parte desta pesquisa, a qual resultou na Dissertação de Mestrado, que, 

por sua vez, serviu de ponto de partida para esta tese. O capítulo três foi reservado à 

compreensão de certos conceitos teóricos (tais como gramaticalização, grau de encaixamento 

entre cláusulas, pressuposição, ordenação, polissemia) aqui adotados. O quarto capítulo é 

dedicado à análise, do português arcaico ao português atual, do comportamento dos advérbios. 

Na conclusão, são feitas considerações a respeito das tendências de uso desses itens nas 

sincronias estudadas. No sexto item, encontram-se as referências bibliográficas indicadas no 

corpo do trabalho. 

 

1.3 Corpora 

 

É importante ressaltar a complexidade que envolve a tarefa de selecionar textos, 

considerando-se um recorte histórico tão amplo. Por um lado pelo fato de que esses textos 

precisam partilhar, ainda que minimamente, características que permitam que sejam 

estabelecidas comparações entre os resultados dos dados neles levantados, sem que haja 

distorções. Por outro lado, pelo leque tão reduzido de opções de textos de fontes confiáveis, 

que diminui as possibilidades de escolha. 

Acreditamos que: 
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(...) é preciso avançar muito não só nos estudos das tipologias textuais e das 
tradições discursivas européias e autóctones que circularam pela América, 
mas principalmente progredir nas descrições e análises das normas cultas 
objetiva e subjetiva, no sentido coseriano. São três vertentes imensas, talvez 
impossíveis de serem percorridas longa e concomitantemente em trabalho 
individual. O pesquisador precisa escolher uma dessas trilhas para seguir 
viagem. (Barbosa, 2006) 

 

Este trabalho procura dar sua contribuição, descrevendo e analisando 

longitudinalmente os advérbios em português, mas como mencionado, não foi possível 

analisar exatamente os mesmos tipos de textos em todas as épocas. Nesse sentido, nossa 

principal colaboração concentra-se em duas das três vertentes apontadas por Barbosa (op. 

cit.): descrição e análise4. Entretanto, foi seguido um esquema organizado de textos, 

mesclando diferentes tipos, mas mantendo uma certa coerência na sua distribuição pelos 

diferentes momentos analisados, o que não deixa de ser, por si só, um avanço também na 

terceira vertente mencionada por Barbosa, não somente pela preocupação em relação aos 

textos, mas pelas reflexões, a que os resultados das análises muitas vezes nos levaram, acerca 

da influência do tipo ou gênero textual no comportamento/ resultado da análise dos elementos 

em estudo. Há, portanto, em vários momentos, referências a essas possíveis influências, o que 

nos fez analisar esses textos mais profundamente para melhor compreender o comportamento 

dos advérbios em questão e reportar nossos achados. Sendo assim, este trabalho contribuiu, 

também, para o entendimento dos textos analisados. 

Chegou-se, então, aos seguintes corpora: 

 

a) português arcaico: 

 

                                                           
4 A terceira vertente citada por Barbosa (2006) é o estudo das tipologias textuais e das tradições discursivas. 
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Religiosos: Livro das Aves (doravante LA), de Rossi et alii (1965); O Orto do Esposo 

(OE), de Maller (1956). 

 

Injuntivos: Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela (LEBC), de Piel (1944); 

Um Tratado da Cozinha Portuguesa do Século XV (TCP), de Gomes Filho (1994).  Neste 

último, não houve ocorrências de dados com advérbios em –mente, fato que será comentado 

mais adiante.  

 

b) português do século XVI 

 

Narrativo: Crônica dos Reis de Bisnaga (CRB), de Lopes (1897); História da 

Província de Santa Cruz (HPSC), de Gândavo (1980). 

 

c) português do século XVII: 

 

Religiosos: Sermão da Sexagésima (SS), de Pe. Antonio Vieira (1655); Sermão pelo 

Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda (SBS), também de Pe. Antonio 

Vieira (1640). 

 

Carta Bandeira de Raposo Tavares (CBRT), do Pe. Antônio Vieira (1654). 

 

 

Narrativo: Naufrágio que Passou Jorge d`Albuquerque Coelho (NPJA), de Brito 

(1943). 
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d) português do século XVIII: 

 

Sete Cartas Oficiais da Administração Pública; 14 Documentos Oficiais (RJ) da 

Administração Privada; 6 Cartas Pessoais; 12 Documentos Particulares (RJ). Todo esse 

material encontra-se disponível no acervo do PHPB (Para uma História do Português 

Brasileiro - Barbosa e Lopes, 2003). Também foram analisadas duas cartas da administração 

pública, representações oficiais do Rio de Janeiro, obtidas no corpus do Museu da Língua 

Portuguesa - Estação da Luz, perfazendo um total de 20.117 palavras analisadas. 

Apesar da quantidade de material examinado, houve baixa ocorrência de dados nesses 

textos; entretanto, a análise levará em conta as tendências mais gerais de ordenação neste 

período de tempo. 

 

 

e) português do século XIX: 

 

Uma Carta Oficial, 15 Documentos Oficiais (RJ) da Administração Privada, 6 Cartas 

Pessoais, 32 Cartas Escritas no Rio de Janeiro. Esse material também encontra-se disponível 

no corpus do PHPB-RJ (Barbosa e Lopes, 2003). Ainda, foram incluídas na análise cartas de 

Casemiro de Abreu, totalizando 20.386 palavras, ou seja, praticamente a mesma quantidade 

de material analisável obtida no século anterior. 

 

 

f) português atual: 
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Religiosos: Amor é Vida (AV), de Pe. Fracasso (2000); Considerai como Crescem os 

Lírios (CCL), de Pe. Abib (2000); O Despertar da Águia (DA), de Boff (2002). 

 

Injuntivos: Quero Comer!!! (QC) de Dourado (2000); Receitas de Cláudia para o 

Outono (RCO) (s/d); Receitas de Cláudia para o Inverno (RCI) (s/d); Livro de Ouro da 

Cozinha (LOC), Alzugaray e Alzugaray (s/d). 

 

 

1.4 Metodologia 

 

Esta pesquisa, por um lado, utiliza metodologia quantitativa na análise dos advérbios 

qualitativos em –mente que apresentam variação pré/pós-verbal, mas são estáveis no que se 

refere a seu status semântico. Paralelamente, também se procedeu a uma análise qualitativa 

com o intuito de se observar a trajetória de mudança semântica e, em alguns casos, também 

sintática, percorrida por certos itens adverbiais. 

O trabalho desenvolveu-se nas seguintes etapas: levantamento das ocorrências de 

advérbios em -mente nos textos selecionados de cada época (foram analisados dados do 

português arcaico, dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX e do português atual); classificação 

dos advérbios, levando-se em consideração o contexto de cada ocorrência, sua função, 

posição, etc (de acordo com os critérios arrolados abaixo); análise quantitativa e qualitativa 

das ocorrências com advérbios qualitativos e modalizadores; paralelo entre os resultados das 

diferentes sincronias; conclusões. O confronto dos dados de diferentes estágios da língua 

favoreceu uma visão mais ampla e, conseqüentemente, uma análise mais abrangente dos 

processos de mudança. 
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Para se observar as diferentes possibilidades de ordenação dos itens adverbiais, foram 

utilizados alguns critérios na classificação e análise desses elementos, a saber: valor do 

advérbio (se qualitativo ou modalizador); seu alvo (verbo ou oração); posição do advérbio 

qualitativo (pré ou pós-verbal); freqüência; grau de gramaticalização da cláusula em que os 

qualitativos em –mente se inserem (se mais ou menos gramaticalizada); e tipos de verbos a 

que os advérbios qualitativos se associam (no caso dos advérbios que se referem a verbos). 

Quanto aos advérbios modalizadores, foram observados: seu valor (tipo de 

modalizador), sua posição na sentença, sua freqüência e os tipos de verbos envolvidos nas 

cláusulas que eles têm como alvo. 

Conforme mencionado, os advérbios focalizados nesta pesquisa podem ter como alvo 

um verbo ou uma oração. Porém, os advérbios também podem ter um adjetivo, um particípio 

ou outro advérbio como alvo. Apesar disso, ter um advérbio como alvo parece não ser uma 

tendência quando se trata de advérbios em -mente. Embora o corpus tenha sido bastante 

ampliado, não foram encontradas outras ocorrências de advérbios em –mente referindo-se a 

outro advérbio. Permanece, então, como única a ocorrência desse tipo encontrada no Orto do 

Esposo e registrada em Moraes Pinto (2002): 

 

(3) E certamẽnte muytos homẽs, porque nõ podem andar corporalmẽte, andã 
porẽ mais perfectamẽte spiritualmẽte com os mouimẽtos de dentro da alma 
(OE, p. 170/l. 4). 

 

 

Os advérbios podem, ainda, referir-se a substantivos, conforme assinalado por Bechara 

(1999). Contudo, o autor considera que o advérbio em -mente só modifica um substantivo 

quando este é interpretado como qualidade. E cita o seguinte exemplo: “Gonçalves Dias é 

verdadeiramente poeta”. 
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Vejamos as possíveis posições de acordo com cada tipo de alvo: 

 

1.4.1 Posições relativas a Verbos 

 

No que tange à posição, os advérbios podem se dispor, especificamente em relação a 

alvos verbais, como se segue. Entretanto, algumas dessas posições não ocorreram em todas as 

sincronias5 e, por essa razão, os exemplos a seguir foram retirados de diferentes fases da 

língua, somente a título de ilustração de cada ordenação. 

 

A) Posições Pré-Verbais 

 

1) Sujeito + Advérbio + Verbo (SAV) 

 

(4) As mãos do pecador arrependido humildemente se unem para suplicar 
perdão (...) (AV, p.148) 

 

 

2) Advérbio + Verbo (AV) 

 

(5) Mas nós, Senhor, como protestava o vosso profeta Daniel: Neque enim in 
justificationibus nostris, prosternimus preces ante faciem tuam, sed in 
miserationibus tuis multis: os requerimentos, e razões deles, que 
humildemente presentamos ante vosso divino conspecto, as apelações ou 
embargos que interpomos à execução e continuação dos castigos que 
padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, 
mas todos na multidão de vossas misericórdias (SBS) 

 

3) Sujeito + X + Advérbio + Verbo (SX6AV) 

 

                                                           
5 As posições que ocorreram especificamente em cada sincronia encontram-se discriminadas nas tabelas 
apresentadas na seção de análise de cada estágio da língua. 
6 X é qualquer elemento lingüístico que ocorra entre o advérbio e o verbo, como um elemento de natureza 
argumental ou outro advérbio. 
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(6) Onde diz Sam Joham Boca douro que os prelados per razom da alteza da 
dignidade mais grauemẽte caaẽ. (OE, p.267/l. 3) 

 

 

4) Advérbio + X + Verbo (AXV)/ Advérbio + Sujeito + Verbo (ASV) 

 

(7) e passados allguũs dias, cuydamdo Narsenaque na treyçaõ em que lhe 
fallavao, pera mais sua honrra, e pera mais levemente senhor ser do reyno de 
que elle hera regedor, chamou huũ dia aquelles capitaẽs, que lhe per muytas 
vezes tinhaõ cometido, e preguntou lhe que maneyra terya pera matar elrey, 
sem ser sabido que ho mamdava elle matar. (CRB, título 4) 

 

 

(8) Faça como a galinha: pacientemente ela fica esquentando os ovos com 
seu calor. (CCL, p.76) 

 

 

5) Advérbio + Verbo + Sujeito (AVS) 

 

(9) Em esta batalha conhocidamẽte obrou a graça de Deus polla fe catholica 
e pela uirtude da Sancta Scriptura (OE, p.36/l. 27) 

 

 

B) Posições Pós-Verbais 

 

1) Sujeito + Verbo + Advérbio (SVA) 

 
(10) O prazer é loquaz; o amor serve silenciosamente. (AV, p.28) 

 

2) Verbo + Advérbio (VA) 

 

(11) ... esta verdade: para amar verdadeiramente, é preciso morrer para si 
mesmo a fim de viver apenas em função do outro. (AV, p.17) 
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3) Sujeito + Verbo + X + Advérbio (SVXA) 

 

(12) Ca aquellas uozes corriam eñas minhas orelhas fortemẽte (OE, p.76/l. 
25) 

 

 

4) Verbo + X + Advérbio (VXA)/ Verbo + Sujeito + Advérbio (VSA) 

 

(13) Terceira, por botar o corpo e a vara desassessegadamente com 
triga[nça]. (LEBC, p.96/ l.5) 

 

 

(14) Não prega Davi ao povo, não o exorta ou repreende, não faz contra ele 
invectivas, posto que bem merecidas; mas todo arrebatado de um novo e 
extraordinário espírito, se volta não só a Deus, mas piedosamente atrevido 
contra ele. Assim como Marta disse a Cristo: Domine, non est tibi curae? 
assim estranha Davi reverentemente a Deus, e quase o acusa de descuidado. 
(SBS) 

 

 

5) VSXA 

 

(15) E entom as especias uirtuosas e de bõõ odor escorrem, porque aquel 
fructo que primeyro pendia ẽna aruor, gosta-o o homẽ ẽna obra muy 
docemente. (OE, p.29/l. 18-19) 

 

 

 

C) Outras Posições 
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Em algumas ocorrências, os advérbios relacionavam-se a locuções verbais, aparecendo 

no meio da locução, antes ou no final. Esses dados não foram incluídos na análise 

quantitativa. 

 

1) Advérbio + Verbo (+ X) + Verbo [AV (+X) V] 

 

(16) asy foy elle atee chegar a fortaleza, omde mamdou chamar os mais 
honrrados da cidade, e lhe dise elrey que elle lhes faria merce de toda sua 
fazemda, e que livremente poderiaõ d ella e de ssy fazer ho que quizesem, e 
que os que quizesem ficar na cidade ficasem nas suas posisoẽs, como antes 
tinhaõ, e os que se quisesem hir que se fosem na boa ora con todo o seu, 
alevantados todos as maõs pera ho ceo se deitaraõ no chaõ por averem 
recebido tamanha merce, estamdo elrey nestas cousas vieraõ lhe dizer que os 
seus roubavaõ a cidade, (...) (CRB, título 12) 

 

 

2) Verbo + Advérbio + Verbo (VAV) 

 

(17) Com tal capacidade de conhecimentos e de ordenações, eles podiam, 
rudimentarmente, construir linguagens, símbolos, representações da 
realidade e fabricar utensílios e abrigos. (DA, p.125) 

 

 

3) Verbo + Verbo + Advérbio (VVA) 

 

(18) Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os 
preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática 
observada do príncipe dos oradores evangélicos, S. João Crisóstomo, de S. 
Basílio Magno, S. Bernardo. S. Cipriano, e com as famosíssimas orações de 
S. Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as Igrejas. (SS, Parte VI) 

 

 

1.4.2 Posições relativas a Sentenças 
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A) Posição pré-oracional 

 

1) Advérbio + Oração (AOr) 

 

(19) recebe-me a vontade, que te nam posso mais fazer que isto que te faço 
em signal de vingança, donde verdadeiramente se pode inferir que outra 
nenhuma cousa os atormente mais na hora da sua morte que a magoa que 
levam de se nam poderem vingar de seus immigos. (HPSC) 

 

 

B) Posição de meio de oração 

 

(20) Ca abayxamento he caminho pera a humildade, da qual diz Sam 
bernardo: Digna he certamente a humildade (OE, p.248/l. 5) 

 

 

C) Posição pós-oracional 

 

1) Oração + Advérbio (OrA)7 

 

(21) Nẽ escapar dquelle perigo, ẽ q todos avimos de morrer forçadamente 
(NPJA, p.63/l.6) 

 

 

As posições dos advérbios qualitativos foram levantadas observando-se sua colocação 

especificamente em relação a seu alvo. Como podemos notar na descrição acima, esses 

elementos tendem a se colocar ao seu lado. No caso de o alvo ser um verbo, um adjetivo ou 

um particípio, o fato de o advérbio se posicionar à sua direita ou à sua esquerda se explica por 

esses itens restringirem seu sentido ou indicarem uma circunstância do mesmo. Quando o 

                                                           
7 Essa posição não foi verificada na maioria das sincronias. Os advérbios modalizadores tendem a ocupar a 
posição pré-oracional. 
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alvo é uma oração, o advérbio, classificado como modalizador, também tende a se colocar “ao 

seu lado”, seja antes ou depois, à sua esquerda ou à sua direita. Os modalizadores ocupam 

essas posições na oração porque não se referem diretamente ao verbo. Eles, na verdade, 

freqüentemente veiculam uma opinião do falante acerca do que é dito. 

Essa proximidade (ou distanciamento) do verbo é uma evidência, como veremos no 

decorrer das análises, do princípio da iconicidade, mais precisamente, do subprincípio da 

proximidade (Givón: 1990 e Ungerer & Schmidt: 1999): o grau de proximidade dos 

elementos lingüísticos reflete o grau de integração de seus conteúdos no plano cognitivo. A 

proximidade ou distanciamento entre o verbo e o advérbio exprimem o grau de vinculação 

semântica entre eles. Enquanto o advérbio que se refere semanticamente ao verbo tende a vir 

mais próximo dele, designando o modo como ocorre a ação por ele expressa, o advérbio que 

não se refere ao verbo tende a ocorrer afastado dele. 

No que concerne ao grau de gramaticalização8 da cláusula em que o advérbio 

qualitativo ocorre, observamos a seguinte escala: 

Cláusulas menos gramaticalizadas – são as menos encaixadas/ integradas: as 

paratáticas, principais e coordenadas. 

Cláusulas mais gramaticalizadas – são as mais integradas: hipotáticas e subordinadas. 

Para fins de análise, foram subdivididas nos seguintes níveis: 

a) Hipotáticas propriamente ditas: são as adverbiais. 

b) hipotáticas: adjetivas explicativas. 

c) subordinadas: adjetivas restritivas. 

d) subordinadas propriamente ditas: são as substantivas. 

 

Em relação ao tipo de verbo9, utilizamos uma classificação10 baseada em Scheibman 

(2001) e chegamos aos seguintes tipos: 
                                                           
8 As hipóteses e a teoria que subjazem essa classificação são apresentadas nas seções respectivas. 
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a) atividade verbal 

b) cognição 

c) corpóreos 

d) crença 

e) existenciais 

f) leves 

g) materiais 

h) modais 

i) percepção 

j) percepção/relacional 

l) possessivos 

m) relacionais 

n) sentimento 

 

1.5 Hipóteses 

 

a) Com base em proposta de Pagotto (1999), vista em Martelotta, Barbosa & Leitão 

(2002), a posição pré-verbal estava disponível a todos os tipos de advérbios até o século 

XVIII. A partir do século XIX, essa posição passaria a ocorrer somente em frases 

estilisticamente marcadas. Com o processo de mudança, essa posição teria ficado indisponível 

para muitos advérbios, ainda disponível para alguns e teria se tornado, para outros advérbios, 

a única posição disponível: 

                                                                                                                                                                                     
9 A hipótese que justifica o uso dessa variável encontra-se na seção a seguir. 
10 A classificação utilizada será comentada na seção de Pressupostos Teóricos. Aqui, os tipos verbais serão 
apenas listados. 
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1- Indisponível – para advérbios que semanticamente não interagem com traços 

morfológicos do verbo: qualitativos, intensificadores e locativos. 

2- Disponível – para advérbios que interagem com as categorias verbais de tempo 

e aspecto: ontem, sempre, talvez, etc. 

3- Única posição – para a negação. 

 

O advérbio mal, por exemplo, após o século XIX, tomou valor argumentativo na 

posição pré-verbal, como afirmam Silva e Silva (2001) e Benedito (2008). Com base em 

estudos anteriores (Moraes Pinto, 2002; Martelotta & Barbosa, 2003) e considerando que os 

advérbios em -mente também sofreram mudanças, postulamos que serão encontrados menos 

dados com esses advérbios em posição pré-verbal no português a partir do século XIX, ou 

seja, que exista uma tendência de desaparecimento, ou pelo menos de desuso, desses 

elementos na posição pré-verbal e uma fixação na posição pós-verbal ao longo do tempo. 

 

b) A mudança de ordenação dos advérbios qualitativos, mencionada acima, parece 

estar relacionada ao processo de gramaticalização de certas estruturas sintáticas. De acordo 

com Givón (1979), a cláusula principal declarativa, afirmativa, ativa, neutra é menos 

pressuposicional, no sentido de que sua interpretação depende de menos material inferível do 

que a interpretação das demais estruturas. Isso confere a esse tipo de cláusula (menos 

gramaticalizada) uma maior liberdade e variedade de elementos significativos. Por outro lado, 

a distribuição dos elementos significativos, em todos os outros tipos de cláusula (mais 

gramaticalizadas), é sempre mais restrita visto que esses outros tipos de cláusula tendem a 

exibir grande conservadorismo sintático, sobretudo, no que diz respeito à ordenação 

vocabular. 
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Nesse sentido, supomos que, gradualmente, os advérbios qualitativos em -mente pré-

verbais vão desaparecendo das orações menos gramaticalizadas, que, segundo Givón, são 

menos pressuposicionais e, logo, mais suscetíveis de sofrerem mudanças, especialmente em 

termos de ordenação. Por outro lado, os advérbios qualitativos em -mente vão aumentando sua 

freqüência de ocorrência nas cláusulas mais gramaticalizadas e, finalmente, passam a ocorrer 

maciçamente nas posições pós-verbais, distribuindo-se tanto pelas cláusulas menos 

gramaticalizadas quanto pelas mais gramaticalizadas. 

 

c) Essa hipótese trata da influência do princípio de iconicidade, mais especificamente 

do subprincípio da proximidade (Givón, 1990), na ordenação dos advérbios na oração. 

Postulamos que os advérbios qualitativos ocorram o mais próximo possível do verbo por se 

referirem diretamente a ele, determinando o modo como se dá a ação (ao contrário dos 

advérbios de lugar ou de tempo, por exemplo, que apenas indicam informações 

circunstanciais). Por outro lado, os modalizadores, por não se referirem diretamente ao verbo 

e sim à oração como um todo, não devem ocorrer próximos a ele, mas sim em posições 

periféricas (inicial ou final) na oração.  

 

d) Alguns advérbios qualitativos em -mente percorreram uma trajetória de mudança 

perdendo características semânticas de itens lexicais devido ao processo de gramaticalização, 

e assumindo funções mais pragmáticas como advérbios sentenciais e marcadores discursivos11 

ao mesmo tempo em que migram de posições internas na oração para outras mais periféricas. 

Esse fato vem corroborar a hipótese da unidirecionalidade da mudança, segundo a qual, no 

decorrer do tempo, novos usos gramaticais surgem a partir de usos já existentes. Traugott 

(1995), Tarbor & Traugott (1998) e Traugott & Dasher (2005), observando o papel da 

                                                           
11 Os advérbios com valor de marcador discursivo são típicos do discurso oral e não foram observados neste 
estudo por estarmos lidando com corpus escrito. 
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unidirecionalidade no desenvolvimento de alguns marcadores discursivos em inglês (indeed, 

in fact e besides), demonstraram que a polissemia dos advérbios internos à cláusula se 

modificou ao longo do tempo, fazendo-os tornarem-se marcadores discursivos. Segundo esses 

trabalhos, fica constatada historicamente a unidirecionalidade relacionada ao desenvolvimento 

de um sentido novo a partir de um uso anterior. Em Moraes Pinto (2002), também 

observamos advérbios em português que seguiram a trajetória proposta nos trabalhos citados: 

certamente, seguramente e ligeiramente. 

Com base nisso, postulamos que, com a ampliação do corpus para outras sincronias 

(foram acrescentados dados dos séculos XVI, XVII e XVIII e do português atual), possam ser 

encontrados outros valores semânticos para esses advérbios ou até mesmo outros itens 

adverbiais em –mente que tenham passado por esse processo de gramaticalização, assumindo 

novas posições na sentença e novos sentidos. 

 

e) Outros fatores (tais como: disposição dos argumentos na cláusula, tipo de verbo, 

tipo de texto e outros) podem contribuir para a efetivação desse processo de mudança ou, pelo 

menos, para a flutuação sintático-semântica desses elementos. 

Na pesquisa anterior (op. cit.), observou-se que alguns verbos (como ir e chegar, de 

movimento, e saber e escolher) pareciam estar envolvidos na polissemia do advérbio 

certamente no português arcaico, pois acompanhavam esse item tanto em contextos em que 

seu sentido era qualitativo quanto em contextos em que esse advérbio apresentava acepção 

modalizadora. Seu sentido se flexibilizou à medida que se distanciou sintaticamente do verbo. 

Também verificou-se que o advérbio ligeiramente só pode ter seus vários usos caracterizados 

a partir da análise contextual e do verbo que o acompanha. 

1.6 Objetivos 
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a) Observar se a hipótese testada preliminarmente em Moraes Pinto (2002), no 

português arcaico e no do século XIX, será corroborada pelos dados, através da ampliação do 

corpus. Tal hipótese diz respeito a uma maior disponibilidade de ocupação da posição pré-

verbal pelos advérbios em –mente até o século XVIII, com uma gradativa diminuição de uso 

dessa posição século a século, e à primazia desses elementos na posição pós-verbal a partir do 

século XIX. 

 

b) Acompanhar a mudança da colocação dos advérbios nos tipos de cláusulas ao longo 

do tempo, analisando os dados tanto do português arcaico e do século XIX quanto das 

sincronias aditadas a esses corpora, para verificar se, do português arcaico ao século XVIII, 

os advérbios qualitativos em -mente pré-verbais tendem, pouco a pouco, a deixar de ocorrer 

nas orações menos gramaticalizadas e a aumentar sua freqüência de ocorrência nas orações 

mais gramaticalizadas e se, nas sincronias mais recentes (século XIX e português atual), esses 

advérbios deixam de ocorrer nas posições pré-verbais e passam a ocorrer maciçamente nas 

posições pós-verbais. 

 

c) Examinar o comportamento dos advérbios qualitativos em –mente quanto à 

observância do princípio da iconicidade, mais especificamente, do subprincípio da 

proximidade (Givón, 1990), como uma tendência pancrônica. Segundo esse subprincípio, o 

grau de proximidade dos elementos lingüísticos reflete o grau de integração de seus conteúdos 

no plano cognitivo. A maior ou menor distância entre verbo e advérbio indica o grau de 

vinculação semântica entre eles. O advérbio qualitativo, por se referir semanticamente ao 

verbo, tende a vir mais próximo dele, designando o modo como ocorre a ação por ele 

expressa. Pelo mesmo subprincípio, o advérbio modalizador, por não mais se referir ao verbo, 
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tende a não estar próximo dele. Tende, então, a colocar-se “ao lado” da sentença, seja antes ou 

depois dela. 

 

d) Verificar, a partir da ampliação do corpus, se há outros valores semânticos para os 

advérbios que apresentaram trajetória unidirecional de mudança por gramaticalização, nos 

moldes dos advérbios do inglês estudados por Traugott, e buscar evidências da trajetória em 

outros itens adverbiais em –mente que sofram esse processo: assumem novas posições na 

sentença e novos sentidos a partir de usos já existentes. 

 

e) Analisar outros fatores que possam ter parte no processo de mudança dos advérbios 

em –mente, relacionando-os às posições e à polissemia desses elementos, bem como 

estabelecer a relação entre tipo textual, posições e usos dos advérbios. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção, serão apresentadas as propostas de alguns autores, de diferentes 

correntes, que tentaram classificar os advérbios. Entretanto, essas propostas são limitadas por 

não levarem em conta as diferentes características desses elementos. Além disso, a maioria 

não trata da questão da colocação dos advérbios na oração. 

Foram revisitados estudos históricos tradicionais (Carneiro Ribeiro, 1956; Pereira, 

1932; Said Ali, 1964) e estudos históricos de orientação lingüística (Câmara Jr, 1975; Mattos 

e Silva, 1989), bem como estudos sincrônicos tradicionais (Bechara, 1999; Cunha & Cintra, 

1985; Rocha Lima, 1991) e outros de orientação lingüística (Câmara Jr, 1983; Ilari et al., 

1990; Castilho, 1999; Perini, 2000). Dentre esses estudos, os que agregaram alguma 

informação mais consistente para o conhecimento desses elementos foram os de orientação 

lingüística, com destaque para os trabalhos de Mattos e Silva (op. cit.) e de Ilari et al (op. cit.), 

conforme será visto a seguir. 

 

2.1- Estudos Históricos 

 

Pereira (1932), remontando a Aristóteles, afirma que os advérbios formavam, 

juntamente com as preposições e as conjunções, uma das quatro partes do discurso (a quarta 

eram as interjeições), porém apenas sob o rótulo de “conjunções”. Mais tarde, os gramáticos 

gregos de Alexandria redividiram as partes do discurso, desdobrando as “conjunções” em três 

categorias: as conjunções propriamente ditas, as preposições e os advérbios. 

Pereira (1932) explica que o processo de formação de advérbios em -mente a partir de 

adjetivos é recente e desenvolveu-se no português e em outras línguas românicas ocidentais. 

O processo consistiu na aglutinação do adjetivo ao substantivo feminino mente. A expressão 
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era escrita separadamente desde o latim, entretanto, diz Pereira (op. cit.), que os dois 

elementos se uniram na escrita por força da pronúncia e o substantivo mente, antes palavra 

autônoma, passou a ser interpretado como sufixo adverbial, como o vemos nos dias de hoje e, 

também, já no português arcaico. Rodrigues (1994), ao abordar a formação de advérbios em 

português, afirma que, por um lado, numa ótica diacrônica, esses elementos passaram por um 

processo de composição e, por outro, sob a ótica sincrônica, eles passaram por um processo 

de derivação. Mas, segundo Martelotta, Barbosa & Leitão (2002b), a variação entre a grafia 

separada ou junta, encontrada no português arcaico, deve ser interpretada com precaução, pois 

antes de constituir um processo de gramaticalização, pode ser apenas uma opção adotada na 

impressão gráfica: 

 

Entretanto, não podemos esquecer que não só dependemos da fidedignidade 
da edição para sabermos se as palavras estavam de fato juntas no original, 
mas também que, mesmo nos manuscritos, muitas vezes a união, ou 
separação, entre vocábulos poderia ser usada para se justificar a mancha 
gráfica na página. Desse modo, devemos tomar cuidado ao relacionar a 
escrita separada/ junta dos elementos com sua gramaticalização, pois só o 
controle estatístico pode revelar o real avanço da grafia dos advérbios em     
-mente como um único vocábulo. 

 

 

Pereira (op. cit.) classifica os advérbios de forma semelhante à que fazem os outros 

autores: de acordo com as circunstâncias de afirmação, dúvida, negação, lugar, tempo, 

quantidade, modo, ordem, designação, etc. O autor (op. cit.) afirma ainda que os advérbios, do 

tipo que estamos chamando de qualitativo, formam uma categoria que se assemelha à do 

adjetivo devido à idéia de qualificação que o advérbio apresenta. 

Carneiro Ribeiro, em seu livro Serões Grammaticaes (1956: 362), faz também uma 

analogia entre advérbios e adjetivos: 
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É este elemento do discurso uma especie de adjectivo, que tem por funcção 
característica modificar os adjectivos, os verbos e qualquer palavra de 
sentido attributivo. Modifica-os, como o adjectivo modifica os substantivos. 

 

 

O autor continua sua análise observando que o advérbio pode se referir a um 

substantivo quando este possui um sentido atributivo. Ele cita o seguinte exemplo: “Deus é 

verdadeiramente pai”. Nesse caso, de acordo com o autor, o valor semântico do substantivo 

equivale ao de um adjetivo. Em suas palavras, o advérbio é “attributo de attributo”. 

Carneiro Ribeiro (op. cit.) afirma que os advérbios são invariáveis e este fato, ao 

contrário do que pensam outros autores, torna esses elementos ainda mais semelhantes aos 

adjetivos. Segundo ele, os adjetivos expressam conceitos abstratos que, por sua própria 

natureza, não são passíveis de variações. O que ocorre é que os adjetivos adequam-se em 

gênero e número aos substantivos que acompanham apenas por uma questão de sonoridade. 

Essa colocação do autor é contraditória posto que o que é invariável, como a palavra em si já 

diz, não se adequa a nenhuma outra coisa. 

Carneiro Ribeiro diz, ainda, que os advérbios expressam de forma mais resumida e 

eficiente alguns pensamentos que, se ditos de outro modo, tornariam a linguagem mais lenta e 

prolixa. Além disso, para ele, os advérbios classificam-se em apenas quatro tipos: lugar, 

tempo, quantidade e qualidade ou modo. 

No que concerne aos advérbios em -mente, o autor trata de sua formação da mesma 

maneira que Pereira (1932). Mas, diz ainda que alguns advérbios podem ter seus sentidos 

intensificados, tanto por outros advérbios quanto por uso no superlativo. Cita como exemplos: 

“mais docemente, muito ternamente, belissimamente”, etc. 

Said Ali (1964:183) define os elementos adverbiais como vocábulos que determinam o 

verbo, o adjetivo ou outro advérbio, esclarecendo-lhes, mas “sem, contudo, exercer, como o 

acusativo, o dativo e o objeto indireto circunstancial, função puramente complementar”. 
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Esse autor faz uma análise etimológica de alguns advérbios. Entretanto, em relação 

aos advérbios em -mente, apenas afirma que são criações novas nas línguas românicas, i.e., 

não encontradas no latim literário, formadas a partir de adjetivos (Cf. p.183). 

Semanticamente, Said Ali (op. cit.) equipara as locuções adverbiais aos advérbios em              

-mente afirmando que as primeiras se distinguem destes somente porque são mais longas e dá 

os seguintes exemplos: “com prudência = prudentemente; com energia = energicamente; com 

brandura = brandamente”. 

Said Ali (op. cit.) adota classificação semelhante à de Pereira (op. cit.) para os 

advérbios. O autor esclarece que esses elementos dividem-se em tempo, lugar, modo, 

negação, afirmação, dúvida, quantidade e ordem, de acordo com a semântica de cada um, e 

expressam circunstâncias definidas ou noções de grau (aumento ou diminuição), essa última 

já prevista por Carneiro Ribeiro (1956). 

Como se pode notar, as gramáticas históricas citadas até aqui tratam bastante 

superficialmente o tema em questão. Seus autores não conseguiram definir de maneira mais 

eficiente o advérbio e nem observaram as características de ordenação que esses elementos 

apresentam. Recorremos, então a outros trabalhos de orientação lingüística numa abordagem 

histórica, como é o caso de Câmara Jr. (1975) e Mattos e Silva (1989). 

Câmara Jr. (1974; 1975) classifica os advérbios pela sua natureza pronominal ou 

nominal. Os de natureza pronominal, de acordo com Câmara Jr. (1975), incluem os advérbios 

locativos e temporais, e os de natureza nominal são os advérbios modais, pois, segundo o 

autor, expressam, de forma geral, um modo de ser da ação. Essa modalidade, segundo ele, 

pode ser de qualquer natureza, por exemplo: “sempre” = de modo contínuo; “mal” = de modo 

defeituoso, etc. Câmara Jr. acrescenta que a definição tradicional do advérbio como 

modificador se deve aos advérbios modais posto que “um ‘modo de ser` pode complementar 

tanto uma atividade como uma qualidade atribuída a um substantivo dado ou outro modo de 
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ser” (op. cit.:118). Câmara Jr. (op. cit.), diferentemente de Pereira (1932) e de Carneiro 

Ribeiro (1956)12, acredita que o processo de formação de advérbios em -mente tenha se dado 

no latim vulgar, embora, segundo ele, já se observasse no latim literário clássico com o 

significado pleno do substantivo mente, por exemplo: “alta mente – com um estado de alma 

superior”. Porém, em nota, menciona que a aglutinação do adjetivo à palavra mente é apenas 

uma convenção da língua escrita. Esse lingüista destaca a “mobilidade semântica e funcional” 

dos advérbios (op. cit.:124), principalmente os temporais como antes e depois, que 

incorporam novos sentidos e usos. Contudo, acredita que essa mobilidade não seja extensiva a 

todos os advérbios em -mente, pois nesses “é decisiva a significação do adjetivo” (op. 

cit.:125). Essa colocação não é unânime e nem é confirmada pelos dados. É verdade que 

muitos advérbios ainda mantenham a semântica do adjetivo de origem, mas muitos também se 

desvincularam desse sentido original, desenvolveram outros significados e, ainda, podem 

adotar diferentes colocações na oração.  

Mattos e Silva (1989), em seu estudo sobre as estruturas gramaticais do português 

arcaico, chama atenção para o fato de que os advérbios em -mente foram mais freqüentes no 

corpus arcaico por ela analisado que outros advérbios chamados de modo, como bem e mal, e 

outros “qualificadores curtos”,13 como forte e aposto. Acrescenta que elementos como 

somente e primeiramente não se referem ao verbo e certamente, mormente/ maiormente e 

verdadeiramente “parecem modalizadores (J. Dubois, 109: 205) que marcam uma relação 

particular entre o enunciado e o seu sujeito e têm uma distribuição marcadamente 

independente” (Mattos e Silva, 1989: 476). Entretanto, a autora também deparou-se com 

ocorrências dos advérbios certamente e verdadeiramente qualificando o verbo. Em relação 

à ordem, Mattos e Silva (op. cit.) observou que, de modo geral, os advérbios qualificadores de 

                                                           
12 Como já mencionado, para Pereira (1932) e Carneiro Ribeiro (1956), o processo de formação de advérbios em 
-mente teve início na língua portuguesa e em outras línguas românicas ocidentais. Já para Câmara Jr., esse 
processo ocorre desde o latim vulgar.  
13 Mattos e Silva designa “qualificadores curtos” o que Basílio (1993) chama de “advérbios conversos”. São 
casos como “eles foram rápido ao hospital” (corpus D & G), em que o sufixo -mente foi suprimido. 
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verbo aparecem antes ou, preferencialmente, após o verbo, podendo também ocorrer entre um 

verbo modal e um infinitivo (locução verbal) ou após o complemento verbal. A autora afirma 

que os advérbios modalizadores preferem a posição pré-verbal, mas não menciona se foram 

encontrados dados em posição pós-verbal. No corpus analisado, Mattos e Silva não encontrou 

advérbio em -mente modificando outro advérbio em -mente14. Uma observação interessante é 

o fato de que a maioria dos advérbios qualitativos em -mente estudados por ela aparece 

intensificado por tan e mui e outros elementos que expressam quantidade, mas nenhum dos 

advérbios modalizadores aparece quantificado. A autora conclui dizendo que os advérbios em 

-mente também ocorreram diante de particípio, e cita o seguinte exemplo: “andava muito 

honradamente vestido”. 

Embora os elementos aqui em foco não tenham sido objeto específico da pesquisa de 

Mattos e Silva (1989), a autora observou algumas características e padrões gerais dos 

advérbios, tais como o fato de alguns advérbios (certamente e verdadeiramente) 

freqüentemente não se referirem ao verbo e sim ao enunciado e ao seu sujeito, e se 

distribuírem de modo independente. Tais características e padrões gerais vieram ao encontro 

das hipóteses arroladas em Moraes Pinto (2002), trabalho que serviu de base ao presente 

estudo. Um desses padrões diz respeito à ordem: em 2002, observamos que os advérbios 

qualificadores de verbo aparecem antes ou, preferencialmente, após o verbo, podendo também 

ocorrer entre um verbo modal e um infinitivo (locução verbal) ou após o complemento verbal. 

Quanto aos advérbios modalizadores, embora Mattos e Silva tenha observado que 

esses elementos ocupam a posição pré-verbal, vimos que esses elementos também podem 

ocupar a posição pós-verbal. Além disso, Mattos e Silva comenta que os advérbios em            

-mente também ocorrem diante de particípio, mas verificamos que uma grande quantidade de 

                                                           
14 No corpus analisado para este trabalho, encontramos apenas uma ocorrência de advérbio em -mente 
modificando outro advérbio em -mente, como está apresentado na seção “Análise dos Dados”. 
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dados (quase 41% das ocorrências com particípio no português arcaico) com advérbios em     

-mente também ocorre após o particípio. 

Reconhecemos que a autora procurou contribuir para a compreensão desses itens e 

tomamos seu estudo como um dos pontos de partida para nossa pesquisa e, daí, confrontar os 

diferentes sentidos e funções dos advérbios e organizá-los em uma trajetória, estabelecendo 

essa trajetória como um processo unidirecional de mudança por gramaticalização. 

Gramaticalização (Givón, 1979; Heine, 2003; Hopper & Traugott, 2003; Traugott & 

Dasher, 2005; Brinton & Traugott, 2005; Heine & Kuteva, 2005 e Heine & Kuteva, 2006 e 

outros estudiosos funcionalistas) é um processo unidirecional de mudança lingüística pelo 

qual certos itens sofrem uma extensão metafórica e/ou metonímica de uso e assumem funções 

(mais) gramaticais (de posição mais fixa e mais dependente). Essa mudança é motivada por 

fatores comunicativos, cognitivos e sócio-culturais, mas também segue determinados 

princípios15, como visto em Hopper (1991). Dentre eles, destaca-se aqui o de divergência, 

relacionado à noção de polissemia, em que uma forma passa a exercer várias funções. Como 

exemplo, podemos citar o caso do circunstanciador temporal então que deu origem ao uso 

como operador argumentativo (Martelotta, 1994). 

A trajetória unidirecional de mudança por gramaticalização proposta para alguns 

advérbios em -mente no português seguiu-se a um estudo de Traugott (1995), retomado em 

Traugott e Dasher (2005), sobre a passagem de alguns advérbios internos à cláusula, na língua 

inglesa, a advérbios sentenciais (e, em certos casos, chegando a marcadores discursivos). 

Traugott (op. cit.) defende que a mudança desses elementos pode ser considerada como uma 

trajetória unidirecional por gramaticalização, desde que a fixação na sentença e a diminuição 
                                                           
15 Os princípios propostos por Hopper são: 
Camadas ou estratificação – emergência, numa determinada sincronia, de uma forma com função similar à de 
outra forma existente. 
Persistência – manutenção de traços semânticos antigos em formas gramaticalizadas, conduzindo à polissemia. 
Especialização – estreitamento de escolhas. Um elemento passa a equivaler a toda a construção. 
Decategorização – perda das propriedades da categoria de origem e adoção de outras da categoria de destino. 
Divergência - formas de origem comum, mas de funcionalidade diversa. 
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de escopo observadas no desenvolvimento desses itens (advérbio interno > advérbio 

sentencial > marcador discursivo) não sejam vistas como características centrais do processo. 

Além disso, segundo a autora, deve-se, também, assumir a pragmática como parte da 

gramática.  

Em Moraes Pinto (op. cit.), os resultados deram indícios favoráveis à hipótese da 

unidirecionalidade, pois foram encontrados dados que apontaram para certos sentidos 

originais que desapareceram ao longo do tempo: advérbios em -mente que passaram de 

qualitativo interno à cláusula a modalizadores16. Entre eles, estão os itens verdadeiramente 

e certamente, citados por Mattos e Silva (op. cit.), seguramente que, no português arcaico, 

apresentava acepção qualitativa, i.e., de advérbio interno à cláusula, e que atualmente só 

aparece como modalizador, e ligeiramente, que também perdeu valor de modo/ tempo17 e 

assumiu um valor de atenuação do sentido do elemento a que se refere. 

Já os processos cognitivos envolvidos na mudança lingüística são regidos por 

princípios universais. Na dissertação, buscamos evidências para o princípio da iconicidade, 

mais precisamente, o subprincípio da proximidade ou adjacência (Givón, 1990): trata-se da 

maior contigüidade sintática postulada para os conteúdos que apresentam maior relação 

semântica. Ficou demonstrado que os advérbios qualitativos, por serem modificadores do 

verbo, tendem a aparecer mais junto dele enquanto que os modalizadores, por serem 

advérbios de oração, adotam posições periféricas. 

Outro importante conceito abordado na dissertação foi o de polissemia, conforme se 

vê em Taylor (1995) e em Traugott e Dasher (2005), que está associado à noção de categoria 

da lingüística cognitiva. De acordo com essa visão de polissemia, os diferentes sentidos de um 

                                                           
16 A trajetória de Traugott é assim caracterizada: advérbio interno à cláusula > advérbio sentencial > marcador 
discursivo. Os modalizadores são advérbios sentenciais. Não foram localizadas ocorrências de marcadores 
discursivos nos corpora analisados (Moraes Pinto, 2002). 
 
17 Em alguns casos, o valor de modo se confunde com o de tempo, conforme propõe Luquetti (2008). 
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item não são dicotômicos e sim pontos em um continuum que se relacionam através de 

cadeias de significados. 

O significado é visto em termos de estruturação de domínios (áreas). Se um item se 

refere a dois ou mais domínios diferentes, esse item é polissêmico. É o que ocorre com alguns 

advérbios em –mente que se mostraram polissêmicos, tais como certamente, 

verdadeiramente e ligeiramente: foram observados sentidos mais denotativos, 

correspondentes a valores qualitativos, e sentidos pragmáticos, correspondentes a um domínio 

mais abstrato (valores modalizadores). 

Por exemplo, o item ligeiramente, entre outros, era polissêmico e podia, no português 

arcaico, ser interpretado como advérbio de modo ou como advérbio de tempo/ aspecto, 

dependendo do contexto, devido a um processo de extensão metafórica (se algo foi feito 

“rapidamente”, então foi feito “com facilidade”). Os sentidos de tempo e modo do advérbio 

ligeiramente não estão mais disponíveis no português. A primeira fase dessa pesquisa 

mostrou que, atualmente, esse item adquiriu um outro sentido, mais abstrato: o de atenuador 

(ex.: “Você está ligeiramente enganado”). Mais uma evidência de mudança unidirecional. 

No português arcaico, o advérbio verdadeiramente era utilizado tanto com valor 

qualitativo (“de modo verdadeiro, com sinceridade”) quanto com valor modalizador (assume 

posição periférica, mais especificamente no início da oração, apresentando um caráter 

subjetivo, de avaliador do conteúdo da proposição. Pode ser interpretado como “na verdade” 

ou “sinceramente”). No português atual, só foram encontradas ocorrências do valor 

qualitativo desse item nos textos religiosos. 

Já o advérbio certamente, apesar de ser polissêmico no português arcaico, apresentou 

pouquíssimas ocorrências com o valor qualitativo, indicando que esse uso estava em processo 

de desaparecimento. Isso se confirma pelo fato de, atualmente, só se observarem ocorrências 

com o valor modalizador. 
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A partir das análises realizadas, foi possível perceber que certos advérbios são 

semanticamente estáveis, mas outros são suscetíveis à mudança e que a relação qualitativo 

modificador do verbo/ modalizador está ligada à questão da polissemia e à mudança de 

posição e de alvo desses elementos. Assim, eles passam de advérbios internos à cláusula a 

advérbios sentenciais.  

A trajetória de mudança que ocorreu com alguns elementos adverbiais se deu de forma 

sucessiva e unidirecional, pois tais itens apresentavam mais de um sentido no português 

arcaico e alguns desses sentidos se perderam ao longo do tempo. Certos usos desapareceram, 

outros se mantiveram e, ainda, outros usos novos surgiram. 

 

2.2- Estudos Sincrônicos 

 

As gramáticas tradicionais de cunho normativo definem os advérbios como elementos 

que têm a propriedade de modificar o verbo, o adjetivo, o próprio advérbio e, segundo alguns 

autores (Cf. Cunha & Cintra (1985) e Bechara (1999)), toda a oração, além de exprimir uma 

circunstância. 

A definição de Cunha & Cintra (1985: 529) de que “o advérbio é, fundamentalmente, 

um modificador do verbo” sintetiza a de outros autores tradicionais como Rocha Lima. Mas 

os autores atentam para o fato de que “alguns advérbios aparecem, não raro, modificando toda 

a oração (nota do autor: É o que a Norma Gramatical Portuguesa chama de advérbio de 

oração)” (op. cit.:530). 

Cunha & Cintra (op. cit.) acrescentam, ainda, que os advérbios podem “reforçar o 

sentido” de um adjetivo ou de um advérbio, sendo, nesse caso, especificamente advérbios de 

intensidade, mas que essa não é sua principal função. Eles admitem que palavras com funções 

diferentes foram incluídas indevidamente na classe dos advérbios, e que alguns lingüistas já 
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analisaram algumas dessas funções e propuseram novas classificações. Mas, ainda assim, 

esses autores seguem a classificação da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), cuja 

proposta é bastante limitada: advérbios de afirmação; dúvida; intensidade; lugar; modo; 

negação; tempo. Há, ainda, os advérbios de ordem, os de exclusão e os de designação, assim 

denominados pela Nomenclatura Gramatical Portuguesa, mas sem nenhum rótulo específico 

da NGB. Cunha & Cintra os classificam de palavras denotativas. 

Quanto à colocação, Cunha & Cintra (op. cit.), ao lado de Bechara (1999), são os 

únicos autores tradicionais que se pronunciam, ainda que superficialmente, a esse respeito, 

afirmando que “os advérbios que modificam um adjetivo, um particípio isolado ou um outro 

advérbio colocam-se de regra antes destes” (Cunha & Cintra, 1985: 533). Os autores postulam 

que os advérbios de modo colocam-se geralmente após o verbo e que os advérbios que 

modificam a oração inteira “vêm geralmente destacados no início ou no fim da oração, de 

cujos termos se separam por uma pausa nítida, marcada na escrita por vírgula” (op. cit.:530).  

Rocha Lima (1991: 174) define os advérbios de forma semelhante a Cunha & Cintra, 

acrescentando que “servem para expressar as várias circunstâncias que cercam a significação 

verbal”. Entretanto, o autor, assim como Bechara e outros que utilizam esse conceito, não 

define o termo circunstância. Apenas afirma que: 

 

palavras e locuções que indicam afirmação (sim, certamente, com efeito), 
negação (não, qual nada!), exclusão (só, apenas, exclusive), inclusão 
(também, mesmo), avaliação (quase, mais ou menos), designação (eis), 
explicação (como, a saber), retificação (aliás, ou melhor), etc., não 
exprimem CIRCUNSTÂNCIA, razão pela qual não se podem considerar 
advérbios. (Rocha Lima, op. cit.:177) 

 

 

Como se observa, na definição de Rocha Lima, quase e mais ou menos são palavras 

de avaliação enquanto que Cunha & Cintra classificaram esses mesmos itens de advérbios de 

intensidade. Segundo Rocha Lima, as palavras e locuções arroladas acima têm como escopo 
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toda a frase, e não só o verbo, e expressam uma avaliação do falante. Ele exemplifica com: 

“Felizmente não choveu”. 

Em um capítulo dedicado ao emprego do advérbio, Rocha Lima trata da função do 

advérbio, qual seja a de “acompanhar o verbo, exprimindo as circunstâncias que cercam, ou 

precisam, ou intensificam a significação deste” (op. cit.:346). Mais uma vez, o autor utiliza-se 

do mesmo termo vago (circunstância) para esclarecer a função do advérbio. Além disso, pode-

se observar uma circularidade nesta explicação, que é praticamente a mesma dada para a 

definição de advérbio. Em outras palavras, o advérbio está sendo definido não pelo que ele é, 

mas pelo que ele faz, pelo seu papel na oração. 

Bechara (1999: 287) define o advérbio como “expressão modificadora” e lista as 

circunstâncias de maneira genérica: lugar, tempo, modo, intensidade, condição, etc. O autor, 

bem como os anteriores, também considera que o advérbio pode se referir, além do verbo, ao 

adjetivo, a outro advérbio e a uma declaração inteira, expressando, nesse último caso, uma 

avaliação do falante. Assim, o advérbio de oração tem a função, segundo esse autor, de 

“cláusula comentário” (cf. p.288). O “comentário” se opõe, no nível da cláusula, ao 

“comentado”. O “comentado” diz respeito ao fato, enquanto que o “comentário” diz respeito à 

avaliação do conteúdo do que é dito. 

Bechara (op. cit.) registrou, também, uma função não prevista pelas gramáticas 

tradicionais que antecedem a sua, embora já percebida e comentada por gramáticos históricos 

como Carneiro Ribeiro (1956), qual seja a de modificador de substantivo quando este é 

interpretado como qualidade que o substantivo apresenta, e dá o seguinte exemplo tirado de 

Pacheco da Silva Jr. e Lameira de Andrade (1887): “Gonçalves Dias é verdadeiramente 

poeta”. 
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No capítulo sobre formação de palavras, Bechara, citando Nilsson-Ehle, contradiz, de 

certa forma, sua própria classificação dos advérbios, pois reduz a três as classes em que esses 

elementos podem se inserir, de acordo com a idéia que o adjetivo formador expressa: 

 

a) qualidade – ele exemplifica com claramente, sinceramente, simplesmente, 

horrivelmente; 

b) quantidade ou medida – exemplos: copiosamente, imensamente, enormemente; 

c) relação de tempo e lugar - exemplos: primeiramente, anteriormente, atualmente. 

 

Bechara afirma que alguns advérbios passam a substituir ou retomar unidades do 

discurso. Ex.: “Tu não foste escolhido? – Também”. 

Da mesma forma, os advérbios que seguem a trajetória do valor semântico mais 

concreto ao valor mais abstrato, i.e., advérbios “que exprimem relações ligadas ao sentido do 

discurso (...) retomam ´estados de coisas` designados ou intuídos anteriormente” (op. 

cit.:292). Ex.: “De fato nós saímos cedo”. 

Ainda segundo Bechara (op. cit.), os advérbios em -mente podem migrar do nível da 

palavra para o nível da cláusula e, em seguida, passar ao nível da oração ou do texto, como 

mostram, respectivamente, os exemplos do autor reproduzidos a seguir: “Certamente!”; 

“Certamente ela não virá hoje”. 

Quanto à posição dos advérbios, Bechara (1999) afirma que esses elementos não se 

referem apenas ao verbo, podendo assim aparecer em várias posições. Considera que a melhor 

proposta é a de Llorach: o analista deve ater-se “às relações que cada advérbio contrai dentro 

do enunciado, quer no seu papel primário de adjacente circunstancial, quer por sua 

combinação com outras unidades no interior de um grupo nominal unitário”. Conforme 
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analisa Martelotta (2000), essa é a posição tomada por muitos trabalhos de base funcionalista, 

em que a colocação dos advérbios está relacionada ao seu funcionamento no enunciado. 

Vejamos, através deste quadro comparativo, um resumo das propostas de classificação 

apresentadas até aqui: 

 

GRAMÁTICAS HISTÓRICAS GRAMÁTICAS TRADICIONAIS 

E. C. Pereira Carneiro Ribeiro 

 
Said Ali Cunha & Cintra Rocha Lima Bechara 

(1999) 

 
Lugar 

 
Lugar 

 
Lugar 

 
Lugar 

 
Lugar 

 
Lugar 

 
Tempo 

 
Tempo 

 
Tempo 

 
Tempo 

 
Tempo 

 
Tempo 

 
Quantidade 

 
Quantidade Quantidade Intensidade Intensidade Quantidade 

ou medida 

 
Modo 

Qualidade ou 
modo Modo Modo Modo Qualidade 

 
Negação 

 
- Negação Negação - - 

 
Afirmação 

 
- 

 
Afirmação 

 
Afirmação 

 
- 

 
- 

 
Dúvida 

 
- Dúvida Dúvida Dúvida - 

 
 

Ordem 

 
 
- 

 
 

Ordem 

Palavras 
denotativas 

(ordem, 
exclusão e 

designação) 

 
 
- 

 
 
- 

 
Designação 

 
- - - - - 

Tabela 1: Propostas de classificação dos advérbios pelos historicistas e pelos autores tradicionais. 
 

 

A contribuição desses gramáticos valeu como ponto de partida para que pudéssemos 

buscar e analisar dados na tentativa de melhor compreender esses itens. Pereira (1932) fala da 

divisão das partes do discurso, da formação e da classificação dos advérbios. Carneiro Ribeiro 

(1956) faz uma comparação semântica e sintática entre advérbio e adjetivo, o que permite 
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definir mais claramente os advérbios qualitativos. Said Ali (1964) afirma que os advérbios 

não são complementos e, logo, não são termos dispensáveis na oração. Cunha & Cintra (1985) 

fazem menção ao advérbio de oração sem também dar maiores detalhes. Contribuíram, ainda, 

citando as posições que os advérbios costumam ocupar, de uma forma geral. Rocha Lima 

(1991) e Bechara (1999) propõem que os advérbios sejam classificados de acordo com a 

circunstância que exprimem. Não trazem, porém, esses estudiosos uma definição do que 

seriam essas circunstâncias.  

Resumindo: as propostas acima definem somente de forma vaga o advérbio, visto que 

outras classes de palavras também funcionam como modificadores. Isso já faz com que as 

definições dadas não se sustentem. Ademais, esses autores não esclarecem se essa 

modificação se dá no nível semântico ou sintático. Em alguns casos não é possível afirmar 

com toda a certeza qual constituinte da oração o advérbio está modificando, e se está 

modificando apenas um constituinte, pois esse elemento tem apresentado uma variedade de 

colocações. Além disso, esses autores praticamente nada falam quanto às posições que esses 

itens podem ocupar na oração, não podendo servir de esclarecimento para aqueles que se 

propõem a trabalhar com o fenômeno da ordenação.  

Por essa razão, também buscamos trabalhos de orientação lingüística numa 

perspectiva sincrônica: o de Macambira (1974), Câmara Jr. (1983), Ilari at alii. (1990), 

Castilho (1999) e Perini (2000), sendo o de Ilari et alii o que se mostrou mais abrangente e 

significativo para este trabalho. 

Macambira (1974: 42) define o advérbio sob três aspectos: o mórfico, o sintático e o 

semântico. No primeiro, inclui, indistintamente, “toda palavra que termina por meio do sufixo 

-mente”. No segundo aspecto, relaciona “toda palavra invariável que se articula com os 

advérbios tão, quão ou bem”, embora reconheça que alguns elementos adverbiais não seguem 

essa regra. Ainda sob o aspecto sintático, o autor considera como advérbio “toda forma 
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invariável e livre que funcione como terceiro elemento dentro da seguinte forma, composta de 

pronome subjetivo e verbo intransitivo”: em posição inicial, medial ou final. Sob o aspecto 

semântico, ele ensaia uma definição do advérbio como circunstância, mas chega à conclusão 

de que esta é uma palavra muito genérica e também impossível de ser definida em termos 

lingüísticos. Logo, uma definição de advérbio só pode ser feita se somados todos esses três 

aspectos. 

O autor acrescenta que a NGB incluiu na sua definição o pronome e o numeral como 

possíveis escopos do advérbio. Ressalta que, além desses elementos, o advérbio pode ainda 

modificar um substantivo. E, concordando com Nesfield, diz que o advérbio pode modificar 

conjunções e preposições, embora Macambira acredite que o advérbio apenas amplie esses 

elementos. Ex.: “Pagava as contas exatamente no dia fixado”. 

Cita, ainda, o caso dos advérbios que incidem sobre a oração como um todo. Ex.: 

“lamentavelmente, naturalmente, evidentemente”, etc. Nesses casos, diz, o advérbio 

equivale a uma oração nominal: “é pena que, é natural que, é evidente que”. 

Macambira, num outro capítulo dessa mesma obra (Cf. p. 85), classifica os advérbios 

em nominal, pronominal e relativo: o primeiro, segundo ele, equivale a um substantivo sem 

pronome (ex.: “grosseiramente: com grosseria”); o outro a um substantivo com pronome 

(ex.: “aqui: neste lugar”) e o último, a uma preposição com pronome relativo (ex.: “onde: na 

qual”). Sobre os advérbios relativos, diz ainda que só se contabilizam três (onde, como e 

quando), sendo que quando caiu em desuso. Quanto à ordenação, o autor nada menciona. 

Câmara Jr. (1983: 79) define o advérbio como “um nome ou pronome, que serve de 

determinante a um verbo”. Para esse lingüista, os advérbios que têm como escopo um adjetivo 

não devem ser considerados advérbios prototípicos, pois essa não é a função primordial 

desses elementos e sim a de determinar o verbo. O lingüista também sequer cita a questão da 

ordenação. 
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Ilari et alii (1990) dividem os advérbios em predicativos e não-predicativos. Advérbios 

predicativos são aqueles que modificam uma ação ou uma qualidade atribuídas ao sujeito pelo 

verbo ou pelo adjetivo respectivamente, aproximando-se assim da abordagem tradicional em 

que advérbios modificam o adjetivo ou o verbo, e os não-predicativos, que não apresentam 

este perfil.  

Os advérbios qualitativos e modalizadores, juntamente com os intensificadores e 

aspectualizadores, foram classificados pelos autores, em termos de função, como advérbios 

predicativos, podendo ainda se dividir, de acordo com o escopo a que se aplicam, em 

advérbios de constituinte e advérbios sentenciais.  

 A própria definição de advérbio como modificador, elaborada pelos autores (op. 

cit.:89), já remete o sentido desse elemento para o de predicativo: 

 

 

o advérbio predicaria uma propriedade da qualidade ou ação que se atribui 
ao sujeito: assim, em João caminha lentamente, descreve-se como sendo 
lenta a ação de caminhar que se atribui a João. 

 

 

Entretanto, nem todos os elementos adverbiais se enquadram nessa definição. Alguns 

desses elementos não atribuem ação ou propriedade ao sujeito da oração. É o caso de 

advérbios como lá, não, inclusive, etc. Esses últimos são os denominados por Ilari de não-

predicativos (circunstanciais e de negação, exclusão ou verificação). Segundo o autor, essa 

diferença fica estabelecida a partir dos papéis que cada advérbio desempenha: nos advérbios 

predicativos, o núcleo semântico do verbo ou do adjetivo é afetado pelo advérbio enquanto 

que nos não-predicativos esse núcleo não se altera, ocorrendo somente acréscimo de 

circunstâncias (de tempo ou de lugar) ou idéia de inclusão/exclusão ou focalização. 
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Vejamos as características de cada um dos quatro tipos de advérbios predicativos 

citados: 

a) Intensificadores – são mais usados com verbos, adjetivos e outros advérbios, mas 

também aparecem em construções com substantivos e pronomes tendo uma certa 

ambivalência semântica de quantidade/qualidade. Exs.: “sofrer mais” (verbo + intensificador); 

“mais triste” (intensificador + adjetivo); “mais depressa” (intensificador + advérbio); “ele é 

muito gente” (intensificador + substantivo); “O chefe é muito ele” (intensificador + pronome). 

 

b) Aspectualizadores – referem-se a noções de tempo, indicando a freqüência de uma 

ação. São os chamados tradicionalmente de advérbios de tempo. Mas Ilari prefere denominá-

los aspectualizadores devido às “restrições que impõem ao aspecto do verbo” (p. 83). Exs.: 

 

(22) “[o pai] não se desloca a um campo de futebol para levar o menino, 
então geralmente ele vai com um tio”. 

 

 

(23) “Diariamente, quase que diariamente, eles chegam atrasados”. 
 

 

c) Qualitativos – caracterizados por exprimirem uma qualidade, modificam o sentido 

do elemento ao qual se ligam. São os tradicionais advérbios de modo, mas Ilari adotou esse 

termo, já utilizado por outros autores, por considerar que o mesmo sintetiza melhor as 

características desse tipo de advérbio, que aparece em construções semelhantes às do tipo 

substantivo + adjetivo que indica qualidade. Os elementos desse grupo podem se referir a 

verbos, advérbios ou adjetivos. Exs.: “Comer bem”; “maravilhosamente bem”; Ele encontra-

se gravemente doente. 
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d) Modalizadores – caracterizados por qualificarem toda a asserção e indicarem uma 

atitude proposicional. Ilari assim os identificou por modificarem a oração de forma 

semelhante a que os modos verbais fazem. Foram subdivididos em:  

 

d.1) Quase-modais – Modalizam a asserção, embora através de uma modalização de 

caráter epistêmico. Refletem o julgamento do falante acerca do que fala, ou seja, esses 

advérbios estão ligados às crenças, opiniões e expectativas dos interlocutores. Segundo Ilari, 

são advérbios sentenciais, pois têm como escopo todo o enunciado e não um determinado 

elemento da oração. Ainda, dão informações referentes ao nível de veracidade da oração; 

concernem ao conhecimento do falante. Ex.:  

 

(24) “Realmente, deve ser maravilhoso ter uma família grande”. 
 

 

d.2) Atitude proposicional ou advérbio avaliativo - Refletem uma apreciação 

geralmente do falante sobre o conteúdo da asserção. Ex.:  

 

(25) “Ainda não ... felizmente, [as crianças] ainda não começaram [aquela  
fase mais difícil].” 

 

 

d.3) Hedge ou advérbio de circunscrição ou de domínio – restringem o ponto de vista 

sob o qual o conteúdo da asserção é verdadeiro. Ex.:  

 

(26) “Oficialmente, não está encerrado mas de fato está.” 
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Os advérbios modalizadores serão revistos mais atentamente no próximo capítulo 

destinado aos pressupostos teóricos, ocasião em que algumas considerações serão tecidas a 

respeito desses elementos já que são um dos focos deste trabalho. 

No que tange à ordem, Ilari et alii (op. cit.) afirmam que, à primeira vista, os advérbios 

aparentam uma liberdade de colocação, mas, na verdade, existe uma regularidade de usos. 

Segundo eles, a classificação do advérbio influi em sua ordenação, i.e., cada tipo de advérbio 

tem uma ou mais posições específicas. Aqui nos deteremos nas hipóteses formuladas por 

esses autores em relação à ordenação dos qualitativos e modalizadores: 

 

1) Advérbios Qualitativos: 

 

Ilari et alii perceberam que esses elementos adotam posições diferentes, de acordo 

com o escopo que atingem. Esses escopos podem ser: 

 

a) verbos: no caso de transitivo direto (TD), o advérbio tende a aparecer após o objeto 

direto (OD)18, i.e., verbo TD + OD + ADVÉRBIO (ADV). Nesses casos, de acordo com os 

autores, o escopo do advérbio é “a unidade formada pelo verbo e seu OD” (op. cit.:115). Mas, 

dizem ainda que, nos dados encontrados, os OD são termos genéricos, indefinidos ou 

expressões cristalizadas na língua, o que impossibilita postular que a tendência apresentada 

acima seja uma regra. Um exemplo com esse tipo verbal ocorrido no corpus analisado por 

Ilari et alii: “Se a gente for parar para fazer as coisas calmamente, não dá” (grifo no OD 

genérico). 

                                                           
18 Ilari et alii (1990) não encontraram advérbios interrompendo a adjacência entre esse tipo de verbo e seu 
objeto, mesmo que este seja um SN.  
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Além disso, admitem ainda que, em outro corpus por eles analisado, ocorreram 

exemplos com advérbio entre verbo e OD, demonstrando que essa posição também está 

disponível.  

Quanto à colocação dos advérbios quando o verbo é intransitivo (VI) ou transitivo 

indireto (TI), esses advérbios assumem posição pós-verbal imediata, como no exemplo 

reproduzido abaixo: 

 

(27) “Não se preocupe exageradamente com o emocional”. 
 

Segundo os autores, no caso dos TI, isso se deve ao fato de a preposição marcar 

claramente o papel temático de complemento. Mas isso não impede a ocorrência de TI + 

objeto + ADV. O exemplo citado pelos autores é o seguinte: 

 

(28) “... eles têm que telefonar ... de um modo que não seja:: ... identificado 
para que é ... e conversar com a pessoa diretamente ...” 

 

 

Quando o OD é uma oração, o advérbio se coloca após o verbo (conforme mostra o 

exemplo dos autores): 

 

(29) “O endocrinologista proibiu terminantemente que eu tenha mais”. 
 

 

b) Adjetivos: Ilari et alii concluíram que os advérbios antecedem o adjetivo (ADJET), 

mas, em alguns casos, se pospõem a ele (idem): 

 

(30) “... os meus parentes vivem em ambientes alcançáveis facilmente pelo 
telefone”. 
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c) Advérbios: Esse autores não encontraram advérbio com escopo advérbio. 

 

2) Advérbios Modalizadores: 

 

A maioria dos dados com esse tipo adverbial ocorreu em posição inicial de oração e 

alguns dados ocorreram em posição final. Entretanto, segundo Ilari et alii, essas posições, não 

são evidentes, pois a posição inicial, por exemplo, que se caracteriza por ser antes do sujeito, 

na verdade, pode abrigar outros elementos e não somente um advérbio. O mesmo ocorre com 

a posição final. Por isso, essas colocações são adotadas por Castilho (1987)19 como margens, 

pois não são apenas um ponto e sim um segmento.  

De acordo com esse autor, margem é o lugar na unidade discursiva onde se situam 

avaliações ou instruções sobre o núcleo. A margem esquerda (posição inicial, postulada por 

Ilari et alii como posição 1) destina-se à elaboração do tema e organização do texto; é onde se 

localizam os conectivos, marcadores discursivos e tópicos. Já a margem direita (posição final 

ou posição 2, segundo Ilari et alii) destina-se ao interlocutor; é o lugar dos antitópicos, 

afterthoughts e também dos operadores discursivos. 

A respeito da posição 1, Ilari et alii acrescentam ainda que foi a predominante e que, 

na presença de conectivos oracionais ou de operadores discursivos ou ainda de tópicos, o 

advérbio vem posposto a esses elementos e precede o sujeito. Exemplos dos autores: 

 

(31) “... Mas infelizmente nós estamos nessa situação”. 
 

(32) “então realmente as histórias envolvem ... coisas assim do mundo 
todo”. 

 

(33) “o menino então geralmente ele vai [para o campo de futebol] com o 
tio”. 

                                                           
19 apud Ilari et alii (1990). 
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Em seu trabalho, Ilari et alii postularam como posição 3 a posição pré-verbal imediata 

(entre o sujeito e o predicado). Como exemplo, citam: 

 

(34) “aí a coisa fica realmente difícil”. 
 

Os autores trabalham com duas hipóteses para explicar essa mudança de colocação do 

advérbio:  

a) o advérbio se desloca porque essa posição (3) é mais próxima do verbo; 

b) o advérbio se desloca porque o predicado constitui “informação nova” (o sujeito é 

“informação velha, dada”) e o advérbio recai sobre o “novo”. 

Finalmente, posição 4 é aquela imediatamente anterior a qualquer dos elementos que 

seguem o verbo (exemplo dos autores): 

 

(35) “você não tem realmente mais responsabilidades”. 
 

 

Nesse caso, Ilari et alii consideram que o escopo do advérbio é o elemento que está à 

sua direita e o advérbio muda para o interior do predicado com o objetivo de diminuir o 

caráter vago ou indeterminado dos elementos que o seguem.  

Os autores propõem ainda que se investigue melhor o caso dos modalizadores que têm 

como escopo um constituinte delimitado da sentença e se colocam de acordo com esse 

elemento. Sugerem o mesmo em relação aos advérbios que ocupam posições imediatamente 

após verbos de ligação, como ser, estar e ficar. 

Outro estudo sobre os advérbios e sua classificação que merece menção é o de 

Castilho (1999). Nesse trabalho, os tradicionalmente chamados advérbios de modo foram 
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arrolados entre um grupo de advérbios que o autor classificou como qualificadores quase-

argumentais.  

O autor define a predicação qualificadora como “um processo semântico-sintático por 

meio do qual um operador incide sobre uma classe, modificando ou confirmando sua 

intenção, isto é suas propriedades específicas, ou traços semânticos ou semas, na terminologia 

da Semântica estrutural”. Em seguida afirma que a qualificação é codificada gramaticalmente 

pelos adjetivos, pelos advérbios predicativos e pelos adverbiais, representados por um 

sintagma nominal ou por um sintagma preposicionado com valor adverbial. 

Os qualificadores quase-argumentais, na proposta do autor, funcionam como 

argumentos do verbo, sendo redutíves a uma expressão nominal. Compreendem certos 

advérbios em -mente, os itens bem (e melhor), mal (e pior) e assim e os adverbiais 

constituídos por sintagmas preposicionados ou por adjetivos recategorizados.  

Perini (2000: 339) menciona o fato de o advérbio poder exercer várias funções e 

enumera alguns exemplos, entre eles, o caso de completamente e francamente, que 

reproduzo a seguir: 

 

(36) “Almeida estava completamente bêbado”. 
 
(37) “Ela decorou o apartamento completamente”. 
 
(38) “Ela me revelou tudo francamente”. 
 
(39) “Essa proposta é francamente ilegal”. 
 
(40) “Francamente, acho que ele nos enganou”. 

 

Os exemplos acima mostram o comportamento de dois advérbios em -mente que, 

tomam posições e escopos variados e possuem diferentes sentidos.  

Perini (2000: 342) sugere que “a definição de advérbio, se for possível, deverá ser 

formulada em termos de funções”. Funções estas que o advérbio assume quando está 
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modificando ou, segundo ele, quando está “em construção com” outro(s) elemento(s) na 

oração. O autor (op. cit.:340) acredita que o que a gramática tradicional pôs sob o rótulo de 

“advérbios”, na verdade não é uma classe e sim várias classes pois “as diferenças sintáticas 

entre os advérbios são muito profundas, em parte comuns a palavras de outras classes 

tradicionais, e não autorizam a postulação de uma classe única”. 

Muitos dos estudiosos tradicionais tratam o advérbio como um modificador. 

Entretanto, essa definição não é satisfatória porque se aplica a outras classes: não se pode 

analisar, por exemplo, “bebi água” e “bebi vagarosamente” da mesma maneira. Embora se 

possa afirmar que, nos dois exemplos, haja “um todo semanticamente integrado” entre o 

verbo e seu complemento, cada um tem sua especificidade semântica o que desautoriza uma 

comparação. Perini (op. cit.) diz ainda que em algumas situações não é possível identificar o 

elemento que está sendo modificado pelo advérbio sendo, portanto, inviável recorrer à 

definição de que o advérbio é um modificador.  

Outro ponto é o fato de que, tradicionalmente, os modificadores de nomes são os 

adjetivos, porém, nos deparamos com casos como o citado pelo autor: 

 

(41) “Somente André percebeu a situação”. 
 

 

Nesse exemplo, o advérbio somente está modificando um substantivo. Há casos também de 

adjetivo em função adverbial (“Ele fala alto”). Isso demonstra que não se pode definir o 

advérbio apenas pelo seu caráter modificador. Para Perini, a definição e distinção entre os 

diferentes tipos de advérbios só podem ser feitas em consonância com as funções que eles 

desempenham. Mas o autor também não faz referência ao fenômeno da ordenação. 

Como se pode notar a partir dessa revisão bibliográfica sobre os advérbios, as tentativas dos 

gramáticos tradicionais de definir e classificar esses itens não dão conta da diversidade de 
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usos e sentidos que eles possuem. As gramáticas descritivas também não chegaram a uma 

delimitação satisfatória para essa classe, o que ratifica nossa visão de que estes são elementos 

de caráter bastante impreciso. Portanto, no que se refere à classificação dos advérbios, esta 

tese toma como base o estudo de Ilari et alii (1990). 

Assumimos, com esses autores (op. cit.), que os advérbios qualitativos pertencem à classe 

dos advérbios predicativos, isto é, aqueles que afetam o núcleo semântico do verbo, adjetivo 

ou advérbio a que se referem20. Assumimos, também, que os qualitativos “imprimem uma 

qualidade ao verbo, em construções semelhantes a substantivo + adjetivo que indica 

qualidade, e podem referir-se a verbos, advérbios ou adjetivos” (Moraes Pinto, 2002). 

Embora alguns autores afirmem que advérbios que se referem a adjetivos sejam 

intensificadores, demonstrou-se em Moraes Pinto (op. cit.) que alguns itens adverbiais podem 

transferir certas particularidades semânticas a um adjetivo, produzindo nele alguma qualidade 

especial. 

Já os advérbios modalizadores são aqueles que qualificam toda a asserção. Em Moraes 

Pinto (2002), procedeu-se a uma ampliação da proposta de Ilari et al. (1990) para a 

classificação dos modalizadores, resultando, assim, na seguinte distribuição para esses 

advérbios: 

a) epistêmicos (realmente; provavelmente) - avaliam o conteúdo da oração, mas com 

um certo grau de certeza. 

b) de atitude proposicional (infelizmente) – também avaliam, mas expressando uma 

sensação, emoção ou estado de espírito do falante. 

c) de ato de fala (sinceramente) – expressam a postura comunicativa do falante. 

d) Deônticos (necessariamente) - expressam a posição do falante de que o conteúdo 

transmitido precisa obrigatoriamente ocorrer. 

                                                           
20 Para os autores, além dos advérbios qualitativos, inserem-se nesse grupo os modalizadores, os intensificadores 
e os aspectualizadores. Ainda segundo eles, os advérbios não-predicativos são aqueles cujo núcleo semântico 
não se altera. 
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e) hedges (tecnicamente) – são delimitadores; restringem o ponto de vista sob o qual a 

asserção é válida. 

 

Em Moraes Pinto (op. cit.), nos concentramos na observação do comportamento dos 

três primeiros tipos, além dos advérbios qualitativos. Neste trabalho, manteremos o foco 

nesses mesmos tipos adverbiais (qualitativos e modalizadores epistêmicos, de atitude 

proposicional e de ato de fala), porém sob uma nova perspectiva teórica, a de Givón (1979), 

que será vista na próxima seção. 
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A postura teórica adotada nesta pesquisa envolve conceitos como o de advérbio, 

gramaticalização, unidirecionalidade e polissemia, mas também o conhecimento da relação 

entre gramaticalização e grau de encaixamento entre cláusulas, gramaticalização e 

ordenação e gramaticalização e pressuposição. Passamos, então, a desenvolvê-los a seguir. 

O conceito de advérbio empregado aqui tem como base uma noção fluida dessa 

categoria, proposta por Martelotta (2000). A escolha dessa concepção se deve ao fato de essa 

classe apresentar elementos que, além de já serem inerentemente heterogêneos, modificam-se 

para atenderem às exigências discursivas. A ocorrência a seguir, por exemplo, ilustra um caso 

interessante, comentado na seção de análise dos dados do século XVII, em que é difícil 

classificar o elemento em –mente até como advérbio, pois, embora encontre-se imediatamente 

posposto a uma forma verbal, essa forma também não exerce “função verbal”, visto que está 

sendo modificado por um artigo. O advérbio parece constituir, juntamente com essa forma 

verbal, um sintagma nominal: 

 

(42) Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que se 
não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente, e o 
falar mais ao ouvido que aos ouvidos, não só concilia maior atenção, mas 
naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. (S. 
Sexagésima - parte VIII) 

 

 

Assim, sendo esta uma classe de natureza tão diversa e complexa, adotamos, então, 

juntamente com Martelotta (op. cit.), a concepção de advérbio como um continuum de 

abstração que se adapta às necessidades comunicativas dos usuários da língua. Mais 

precisamente, esses elementos têm seus usos estendidos para a expressão da subjetividade/ 

intersubjetividade, envolvida entre falante e ouvinte no ato da comunicação (Traugott & 
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Dasher, 2005). Sob esse ponto de vista, um mesmo advérbio pode ser classificado como 

qualitativo ou modalizador, dependendo do contexto. Um advérbio qualitativo exprime uma 

circunstância de modo que pode se ajustar ao contexto interacional e assumir funções ligadas 

à modalização da oração. Na verdade, os advérbios qualitativos e modalizadores podem 

constituir duas faces (ou mais) de uma rede polissêmica, pois certos advérbios modalizadores 

são qualitativos que se gramaticalizaram. Ex.: 

 

(43) Desta maneira vivem todos estes Indios sem mais terem outras fazendas 
entre si, nem grangerias em que se desvelem, nem tão pouco estados nem 
opiniões de honra, nem pompas pera que as hajam mister: porque todos, 
como digo, sam iguaes e em tudo tam conformes nas condições, que ainda 
nesta parte vivem justamente, e conforme à lei da natureza. (HPSC) 

 

 

(44) Por que foi acontecer isto justamente comigo? (AV, p.124) 
 

 

Nesses exemplos, observamos um mesmo item adverbial funcionando diferentemente 

em cada contexto. No primeiro exemplo desse par, é possível constatar que o advérbio tem 

valor qualitativo (“de modo justo”), posto que refere-se ao verbo (viver). Além disso, todo o 

contexto semântico contribui para a compreensão do sentido desse elemento: o trecho em 

questão trata da igualdade de condições em que os índios vivem; logo, se vivem de modo 

igual, vivem de modo justo (justamente). 

Já no segundo exemplo do par, percebe-se que o alvo do advérbio não é o verbo: 

ninguém questionaria com veemência se considerasse que algo que tenha ocorrido consigo de 

modo justo! O alvo do advérbio, nesse caso é “comigo”. O advérbio aí está funcionando como 

um focalizador, chamando a atenção/ apontando para o alvo principal, possivelmente, de toda 

essa oração. 
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Com isso, percebe-se também a importância que o tipo de verbo pode ter no 

funcionamento sintático-semântico do advérbio. Procurou-se, então, observar os tipos verbais 

que estão mais freqüentemente atrelados a esses advérbios. Para tanto, recorremos à 

Martelotta (2004), que se baseou em uma classificação proposta por Scheibman (2001)21 e 

reorganizou cada tipo verbal, definindo cada um deles. Acrescentamos à lista alguns verbos 

que apareceram no decorrer das análises: 

 

a) atividade verbal – indicam ações que impliquem necessariamente a utilização de 

palavras faladas ou escritas. São os verbos dicendi. Ex.: dizer, falar, reclamar, resmungar, 

conversar, responder, perguntar, anunciar, etc. 

 

Alguns dos verbos encontrados: cantar e promulgar. Ex.: 

 

(45) O próprio CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, promulgou 
oficialmente que as leis existentes de pena de morte (...) tramitaram em todas 
as nações ... (CCL, p.44) 

 

 

OBS: Aqui se enquadram os verbos performativos, que, por si, expressam o ato de 

fazer algo, isto é, realizam a ação que exprimem. Esses verbos se enquadram entre os de 

atividade verbal porque esses atos só são produzidos através do uso da palavra. Ex.: ordenar 

(Eu ordeno que você pare), declarar, prometer, jurar, etc. 

 

 

b) cognição - indicam atividade cognitiva, seja de ação (pensar), de processo cognitivo 

(lembrar) ou de estado (saber, ter conhecimento de). 

                                                           
21 Scheibman propõe uma lista de verbos divididos em classes semânticas, fundamentando-se na proposta de 
Halliday (1994). Entretanto, a autora não minudencia cada tipo de verbo. 
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Alguns dos verbos encontrados: analisar (acontecimentos); calcular; decidir. Ex.: 

 

(46) (...) no momento em que eu me decido a deixar de enganar e prejudicar 
os outros; quando sinceramente eu me decido a sair do sistema do mundo... 
(CCL, p.12) 

 

 

c) corpóreos – indicam gestos ou interações corporais, podendo expressar: 

- atividades fisiológicas, i. e., movimentação interna do organismo. Ex.: comer, beber, 

fumar... 

- reações corpóreas ao ambiente. Ex.: gripar, adoecer... 

- manifestações físicas decorrentes de aspectos psicológicos. Ex.: chorar, rir... 

- manifestações físicas resultantes de aspectos naturais. Ex.: suar, tremer... 

 

Alguns dos verbos encontrados: crescer, desenvolver. Ex.: 

 

(47) (...) exercite seu corpo para que se desenvolva harmonicamente e ... 
(AV, p.82) 

 

 

d) crença – expressam a crença do sujeito em relação a algo. Ex.: acreditar, crer, 

confiar... 

Alguns dos verbos encontrados: depositar (sentido de confiar). Ex.: 

 

(48) Infelizmente, depositamos nossa segurança nessas coisas. (CCL, p.55) 
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e) existenciais – indicam acontecimento e, também, processos naturais que ocorrem 

independentemente da vontade ou da atuação humana. Ex.: existir, chover, acontecer... 

 

Alguns dos verbos encontrados: esvair (a vida/ o tempo, no sentido de decorrer, passar 

rapidamente); morrer; apodrecer/ secar (raízes). Ex.: 

 

(49) Quando cortamos uma flor, não lembramos das raízes que choram 
debaixo da terra e apodrecem silenciosamente. Quando ferimos alguém que 
nos ama, não pensamos no coração ferido e magoado que chora 
silenciosamente escondido dentro do peito. (AV, p.60) 

 

 

f) leves – são semanticamente vazios ou quase vazios no sentido de que tem de se ligar 

a um objeto direto para assumir um valor específico, já que esse objeto é que dá à expressão o 

seu valor semântico. Ex.: fazer (a barba, uma visita), dar (uma olhada, um susto)... 

 

Verbo encontrado: tomar. Ex.: 

 

(50) Senhor, naõ na façaes por essa via; mas day sobre Rachol, que agora he 
do ydallcaõ, que antigamente foy d este reyno, e o ydallcaõ ha de vir a 
defemdello, entaõ tomaras juntamente a vimgança de huũ e de outro. (CRB, 
título 7) 

 

 

g) materiais – indicam ações que compõem nossa vida sócio-cultural: 

 

- ações concretas e abstratas. Ex.: fazer (em fazer uma mesa, isto é, construir), ir, 

ensinar, viver... 
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- processos relacionados a atividades humanas e culturais, o que os diferencia dos 

processos que caracterizam os verbos existenciais (que são processos naturais). Ex.: cozinhar 

(o arroz cozinhou), bater, enguiçar, ferver. 

- reação física a uma força externa. Ex.: queimar (o corpo queimou), quebrar... 

 

Alguns dos verbos encontrados: provocar; causar; encolher; afinar e engolir 

(concordar); aguardar. Ex.: 

 

(51) E você aguarda ansiosamente o início das férias e conta os dias que 
faltam. (AV, p.133) 

 

 

OBS.: Entre os verbos materiais estão verbos de caráter conativo (que buscam 

influenciar o comportamento de outrem), como persuadir, dissuadir, induzir, instigar, 

convencer, influenciar, que, ao contrário dos chamados verbos performativos, indicam atos 

que não se concretizam necessariamente através de palavras. 

 

h) modais – expressam noções de obrigação, permissão, proibição, necessidade, 

possibilidade, capacidade... Ex.: poder, dever, ter que... Ex.: 

 

(52) (...), precisam adaptar-se porque podem facilmente ceder diante do 
sistema. (CCL, p.42) 

 

 

i) percepção - indicam sensações corporais, atenção. Ex.: ouvir, sentir, notar, cheirar... 

 

Alguns dos verbos encontrados: encarar; constatar. Ex.: 
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(53) A descoberta do berço do universo só foi possível a partir do momento 
em que se constatou inequivocamente que ele está em movimento de 
expansão. (DA, p.50) 

 

 

j) percepção/relacional - indicam percepção que se tem do sujeito paciente. Ex.: 

cheirar (a flor cheira bem), soar, parecer (ela parece bem)... 

 

(54) Outra fruita ha nesta terra muito melhor, e mais prezada dos moradores 
de todas, que se cria em huma planta humilde junto do chão: a qual planta 
tem humas pencas como de herva babosa. A esta fruita chamão Ananazes, e 
nascem como alcachofres, os quaes parecem naturalmente pinhas, e são do 
mesmo tamanho, e alguns maiores. (HPSC) 

 

l) possessivos - indicam posse material ou abstrata. Ex.: possuir (dinheiro), ter 

(habilidade)... 

 

Alguns dos verbos encontrados: Ex.: 

 

(55) E porẽ deues teer fir[me]mẽte que, se tu nõ posseres ẽbargo, nõ avẽdo 
paciencia, que, quanto fores mỹguado ẽna lingoa do corpo, tanto aueras e 
prouaras mayor proueyto dentro ẽna tua alma. (OE, p.168/l. 16) 

 

 

m) relacionais - indicam processo de ser. Ex.: ser, tornar-se, parecer... Halliday (1994) 

subdivide-os em: 

- intensivos (X é A): Maria é esperta. 

- circunstanciais (algo que pode mudar): A feira é na rua tal; Ele está em casa; 

Amanhã é dia 10. 

 

(56) Finalmente, benigníssimo Jesus, verdadeiro Josué e verdadeiro Sol, seja 
o epílogo e conclusão de todas as nossas razões o vosso mesmo nome (SBS) 
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n) sentimento - indicam emoção e desejo. Podem ocorrer com: 

- o sujeito como experienciador. Ex.: gostar, querer, amar, sentir... 

- o alvo como experienciador. Ex.: amedrontar, enraivecer, preocupar, intimidar... 

 

Alguns dos verbos encontrados: depender; suportar; irritar-se; desesperar-se; venerar; 

remoer; condenar; desafiar. Ex.: 

 

(57) Você está cansado, esgotado e por isto se irrita facilmente. (AV, p.125) 
 

 

A classificação de um verbo nem sempre é óbvia ou simples, pois muitas vezes um 

item verbal pode apresentar sentidos distintos quando em contextos diferentes ou até mesmo 

sentidos não previstos. No decorrer das análises, freqüentemente foi preciso decidir quanto à 

classificação de usos não prognosticados e, neste trabalho, as decisões em relação a essas 

questões foram orientadas pelo contexto em que cada verbo estava inserido. 

O conceito de advérbio vem muitas vezes atrelado à palavra circunstância (nos termos 

de Othon Moacyr Garcia (1977), “o que atenua ou agrava um fato”). Ocorre que as 

circunstâncias só existem contextualmente (Martelotta, op. cit.). A situação comunicativa é 

que impõe o que é atenuante ou agravante, determinando os sentidos. Deste modo: 

 

ADVÉRBIO → CIRCUNSTÂNCIA → CONTEXTO 

       ↑      ↓ 

     ←       ←               ←           ←       ← 
 

 

O esquema acima pode ser interpretado da seguinte maneira: se o conceito de advérbio 

está ligado ao de circunstância e a idéia de circunstância está ligada a de contexto, logo, 
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somente no ambiente discursivo é possível classificar o advérbio. Por essa razão, não raro, um 

mesmo item adverbial é enquadrado em diferentes categorias. Alguns advérbios chegam a 

conquistar funções pragmático-discursivas, como é o caso dos qualitativos que passam a 

assumir papel modalizador. A esse processo, que depende essencialmente da relação entre os 

elementos e, portanto, do contexto, deu-se o nome de gramaticalização. 

Esse termo designa a transferência metafórica e/ou metonímica de sentidos que, 

contextualmente, resulta numa reanálise: itens lexicais (isto é, de posição mais livre no 

discurso) sofrem uma extensão de uso e assumem funções gramaticais (de posição mais fixa e 

mais dependente). Essa mudança é motivada por pressões de uso, fatores cognitivos e sócio-

culturais e é motivada, também, por certos princípios universais. Em 1979, o funcionalista 

Givón foi mais longe e incluiu o discurso nesse processo, reconhecendo sua interação com a 

gramática. 

Numa das interpretações da teoria da gramaticalização, algumas formas lexicais dão origem 

a formas gramaticais espaciais, que, freqüentemente, relacionam-se a outras instâncias 

(tempo, causa, modo, fim, instrumento, etc.). Essas formas seguem a trajetória ESPAÇO > 

TEMPO. Mais recentemente, Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991), entendendo que algumas 

dessas instâncias são propícias ao desenvolvimento metafórico22, propuseram a seguinte 

trajetória de mudança: 

 

PESSOA > OBJETO > ATIVIDADE > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Martellota (1994), em um estudo sobre os circunstanciadores temporais, trabalhou com o 

percurso ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, e, em 1998, em estudo sobre os itens adverbiais 

apenas e mal, utilizou o percurso MODO > TEXTO para representar as mudanças sofridas 

                                                           
22 O primeiro “ponto de referência” do homem é o seu próprio corpo. Por isso, inicialmente, ele utiliza conceitos 
em analogia com partes dele, depois, também, com objetos, em seguida com atividades, lugares... até instâncias 
mais abstratas. 
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por esses elementos. Dado que os qualitativos “imprimem uma qualidade ao verbo, em 

construções semelhantes a substantivo + adjetivo que indica qualidade” (Moraes Pinto, 

2002), consideramos, para esta pesquisa, que alguns dos itens qualitativos que se 

gramaticalizam percorrem a trajetória MODO > MODALIZADOR DO DISCURSO23. Ainda, 

o sentido de modo pode estar relacionado ambiguamente a outros sentidos como 

tempo/aspecto, perfazendo uma trajetória TEMPO > MODO > MODALIZADOR DO 

DISCURSO. Isso pode ser observado no caso do advérbio ligeiramente relatado em Moraes 

Pinto (op. cit.). Como mencionado, esse é um elemento polissêmico, que, no português 

arcaico, podia ser interpretado como advérbio de tempo/ aspecto ou de modo, como se vê nos 

exemplos a seguir: 

 

(58) Em certas horas e certas cousas deue homẽ leer, porque a liçom de 
muytas guisas [de] desuayradas cousas, (...), nom hedifica mas faz a alma 
mouidiça, porque as cousas que homẽ recebe leuemẽte, parten-se 
ligeyramẽte da memorya. (OE, 53/5) 

 

 

(59) Capitullo XII Do ensynamento de feryr com lança de sobremãão. Pera 
bem ferir de ssobre-mãão, som de reguardar estes avisamentos: Prymeiro he 
de consiirar se for(em) sobre cousa ryja, assy como armaduras, ou porco de 
forte scudo, ou se dá em lugar desarmado e de tal desposiçom que a lança 
ligeiramente o passe. E sse der em cousa forte, aperte bem a lança na mãão, 
e solte o braço... (LEBC, p.107/ l.4) 

 

 

Os usos exibidos acima, respectivamente de tempo/aspecto (rapidamente) e de modo 

(facilmente) não são mais encontrados no português atual. Entretanto, um sentido novo, não 

observado em sincronias anteriores, surgiu: 

                                                           
23  Alguns advérbios em –mente percorrem a trajetória modo > texto, que leva tais elementos a se tornarem 
conectivos. Entretanto, aqui nos interessa apenas a trajetória modo > discurso, que leva um advérbio em –mente 
de valor qualitativo a operar como modalizador, isto é, avaliando o conteúdo da oração ou expressando a postura 
comunicativa ou a emoção do falante em relação ao que é dito. 
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(60) Você está ligeiramente enganado. 
 

Esse uso foi classificado como modalizador, pois funciona como um atenuante da 

asserção. Trata-se de um uso relacionado à noção de subjetivização/intersubjetivização de 

Traugott e Dasher (2005). 

Verificou-se, assim, um processo unidirecional e sucessivo de mudança desse item 

adverbial, que realizou a seguinte trajetória: TEMPO > MODO > MODALIZADOR DO 

DISCURSO. 

Já os advérbios certamente e verdadeiramente seguiram a trajetória MODO > 

MODALIZADOR DO DISCURSO: no português arcaico, foram encontrados dados com 

esses elementos em uso qualitativo e outros em uso modalizador; no português atual, não há 

dados com certamente em sentido qualitativo, só como modalizador, o que evidencia a 

trajetória de mudança desse item. Quanto ao advérbio verdadeiramente, na fase atual da 

língua, só foram encontrados usos com sentido qualitativo nos textos mais conservadores (os 

religiosos), também demonstrando que esse uso não corresponde à tendência geral desse 

advérbio no português contemporâneo. 

Embora não haja um acordo entre os lingüistas sobre a questão do percurso 

(unidirecional (Hopper & Traugott, 2003), multidirecional radial (Castilho apud Mattos e 

Silva, 2002) ou até mesmo polidirecional, conforme aventado por Mattos e Silva), sabe-se que 

determinados elementos são afetados por mudanças no decorrer do tempo, mudanças estas 

que, no caso dos advérbios qualitativos, estão relacionadas, entre outras coisas, à sua 

polissemia. 

De acordo com Svorou, apud Barreto (2004), a trajetória das formas gramaticais nos 

ajuda a entender características cognitivas. E é no plano cognitivo, nível intermediário entre a 

linguagem e o mundo físico ou objetivo (Svorou, op. cit.), que os valores prototípicos de um 

item começam a ser modificados, resultando em sentidos mais abstratos: “a criatividade 
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humana intervém aí de diferentes modos, promovendo alterações (...), de que derivam os 

sentidos de Aspecto, Tempo e Qualidade” (Castilho, 2004). 

Os valores prototípicos dos advérbios correspondem às características sintáticas e 

semânticas que representam a categoria e que servem de referência para sua identificação. 

Entretanto, existem nuanças de sentido que formam um continuum semântico: esses 

elementos podem se afastar tanto de seu sentido denotativo a ponto de ficarem no limite entre 

classes ou até de ultrapassarem essas fronteiras, passando a pertencer a outras categorias. 

A Teoria dos Protótipos em sua versão padrão, que surgiu como uma alternativa à 

proposta de categorização lingüística, foi apresentada por Wittgenstein (semelhança de 

família), que postula que um elemento será o protótipo de sua classe se possuir todos os traços 

que a caracterizam. Outros elementos podem ser considerados como pertencentes a esta 

mesma classe, embora marginais, se apresentarem alguns desses traços. Esses itens marginais 

podem migrar para outras classes por não serem protótipos. Ainda, para Taylor (1992), a 

freqüência de uso também colabora para que se determine se um item é protótipo de sua 

classe ou não. 

Barreto et alii (2004) observam que, numa nova versão dessa teoria, o protótipo sai de 

evidência e dá espaço aos graus de prototipicidade. Além disso, notam que, na versão 

revisada, os itens das categorias estão ligados lateralmente e não de modo central, isto é, não 

mais por uma característica comum, mas sim por cadeias, em que o primeiro e o último 

elemento não têm que ter necessariamente algo em comum. Com isso, essa versão ampliada 

pode ser considerada polissêmica (Kleiber, 1995, apud Barreto et alii), por apresentar uma 

concepção de categoria que é multi-referencial, e a versão padrão, monossêmica, por ter uma 

idéia mono-referencial de categoria. Os elementos que unem os membros de uma categoria 

podem corresponder a “tipos de referentes, empregos ou usos diferentes, visto que se pretende 
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destacar que a mesma palavra é empregada para tipos de referentes diferentes” (Barreto et 

alii, 2004). 

B. Heine, U. Claudi e F. Hünnemeyer (1991) apresentam algumas condições para se 

distinguir se uma categoria gramatical é mais gramaticalizada do que outra, a saber: 

 

a) uma categoria etimologicamente derivada de outra é mais gramaticalizada; 

b) uma função de caso que se distingue de outra por não ser espacial é mais 

gramaticalizada; 

c) uma categoria gramatical que se distingue de outra por demandar um participante 

inanimado é mais gramaticalizada; 

d) uma categoria que se refere a um conceito de apenas uma dimensão é mais 

gramaticalizada do que a que se refere a um conceito com três dimensões; 

e) uma categoria que exprime noção de tempo é menos gramaticalizada do que as que 

exprimem relações lógicas (causa, condição, etc); 

f) uma categoria mais abrangente é mais gramaticalizada do que uma menos abrangente 

(ex.: modo é mais gramaticalizado do que instrumento); 

g) se um morfema pode reger sintagmas nominais e sentenças, seu uso é mais 

gramaticalizado quando está regendo sentenças. 

 

3.1- Gramaticalização e Níveis de Encaixamento entre Cláusulas 

  

Os períodos compostos, segundo Hopper & Traugott (2003), fundamentam-se em um 

conjunto de estruturas com diferentes níveis de encaixamento, que vão das menos 

gramaticalizadas (menos encaixadas) às mais gramaticalizadas (mais encaixadas): 
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a) Estruturas Paratáticas – possuem independência relativa, i.e., restrita apenas pela 

pragmática (fazer sentido e ser relevante). São as cláusulas justapostas, as principais e as 

coordenadas. 

 

b) Estruturas Hipotáticas ou interdependentes – aquelas em que há um núcleo e uma ou 

mais cláusulas que são relativamente dependentes (não se incluem em nenhum constituinte do 

núcleo, mas não podem ficar “soltas”). São as subordinadas adverbiais e as adjetivas 

explicativas. 

 

c) Estruturas Subordinadas ou Encaixadas – são as que possuem uma margem 

completamente incluída no núcleo e que, portanto, têm dependência completa. São as 

subordinadas substantivas e as adjetivas restritivas. 

 

Essas estruturas podem ser representadas através de uma trajetória de 

gramaticalização: parataxe → hipotaxe → subordinação. 

De acordo com essa trajetória, as cláusulas paratáticas são menos gramaticalizadas, 

isto é, revelam menor grau de dependência semântica e encaixamento que as hipotáticas (que 

exibem maior grau de dependência e nível intermediário de encaixamento), que, por sua vez, 

são menos gramaticalizadas que as subordinadas (que apresentam maior grau de dependência 

e de encaixamento). Segundo Givón (1990), a redução da cláusula subordinada a cláusula 

reduzida revela níveis ainda maiores de encaixamento entre cláusula principal e subordinada, 

além de exprimir concretamente um dos subprincípios relacionados ao conceito de 

iconicidade: o da proximidade. Esse subprincípio trata da relação de correspondência entre 

sintaxe e semântica. Na complementação verbal, isso implica dizer que o nível de integração 

sintática entre as cláusulas não é arbitrário e sim um reflexo do nível de integração semântica 
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entre o evento da principal e o da subordinada, i.e., quanto mais integrados esses eventos no 

plano semântico, mais integradas estarão as estruturas que os expressam. 

 

Algumas formas de manifestação do princípio de iconicidade, citadas por Givón, nos 

períodos complexos são: 

 

a) grau de integração do verbo da subordinada – traduz o nível de vinculação 

semântica e controle do sujeito da principal sobre o sujeito da subordinada: sujeito da 

principal igual ao da subordinada implica maior controle, do ponto-de-vista semântico e, 

conseqüentemente, maior nível de integração do ponto-de-vista sintático. Quando, ao 

contrário, o sujeito da principal é diferente do da subordinada, há menor controle semântico e, 

portanto, menor nível de integração sintática. Ex.: 

 

1) Eu quero sair.  

2) Eu quero que ele saia. 

 

Em (1), o sujeito da cláusula principal (eu), semanticamente falando, é o mesmo que o 

da subordinada, denotando controle total do primeiro sobre o segundo evento. Isso faz com 

que a cláusula subordinada apresente menor quantidade de material sintático, i.e., ela 

apresenta-se de forma mais integrada: sujeito não expresso e verbo em forma reduzida 

(infinitivo). Já em (2), o sujeito da cláusula principal (eu) é diferente do da subordinada (ele), 

também em termos semânticos, denotando grau de controle menor (do primeiro sobre o 

segundo evento) em relação ao exemplo (1). Esse fato se reflete na apresentação da 

subordinada: sujeito expresso e verbo em forma não reduzida (subjuntivo). 

 



 82 

b) grau de integração entre as cláusulas – exprime o nível de vinculação semântica 

entre o evento da principal e o da subordinada. Quanto mais integrados, ou seja, quanto 

menos material sintático, menor a probabilidade de serem separados por um subordinador. 

Partindo-se do mesmo princípio, quanto menos integrados (mais material sintático) forem os 

eventos, maior a probabilidade de haver um subordinador entre eles. Isso pode ser observado 

no par de exemplos que reproduzimos a seguir: 

 

1) Eu quero sair.  

2) Eu quero que ele saia. 

 

Os eventos em (1), querer e sair, estão mais integrados, devido ao grau de controle do 

sujeito da cláusula principal sobre o da subordinada, do que esses mesmos eventos em (2), em 

que o grau de controle do sujeito da principal sobre o da subordinada é menor. Por essa razão, 

no exemplo (1), as cláusulas não estão separadas por subordinador, enquanto no exemplo (2), 

em que os eventos estão menos integrados, o subordinador está presente. 

 

c) grau de agentividade do sujeito da cláusula subordinada – numa escala de níveis de 

agentividade (AG > DAT > ACC > OUTROS), quanto mais integrados são os eventos, menos 

agentivo será o sujeito da subordinada. 

 

d) grau de finitude do verbo da subordinada – se o evento da subordinada estiver mais 

integrado ao evento de sua cláusula principal, o verbo da subordinada apresentará 

características mais nominais, isto é, menor morfologia verbal. Por outro lado, se o evento da 

subordinada estiver menos integrado ao evento de sua cláusula principal, o verbo da 

subordinada apresentará maior morfologia verbal (forma finita). 
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Givón demonstrou que quanto mais encaixada uma oração, mais gramaticalizada ela é. 

Por extensão de raciocínio, postulamos que o grau de gramaticalização da cláusula em que o 

advérbio aparece interfere na colocação dos advérbios, conforme será visto adiante. Daí a 

importância de se analisar os níveis de gramaticalização das orações em que esses elementos 

ocorrem. 

 

3.2- Gramaticalização e Ordenação 

 

As gramáticas tradicionais não abrangem a questão da ordenação dos advérbios na 

sentença, nem se aprofundam no estudo dos possíveis constituintes por eles modificados. 

Alguns poucos trabalhos de orientação lingüística (Ilari et al.: 1990; Mattos e Silva: 1989), 

que serviram de ponto de partida para a primeira fase desta pesquisa (Moraes Pinto, 2002), 

tratam de advérbios, mas não têm na ordenação seu foco. Buscou-se, então, uma teoria que 

abarcasse a questão da ordem das palavras na oração e que desse conta da colocação dos 

advérbios. Martelotta (2004), fundamentado num trabalho de Givón (1979), demonstrou que 

os advérbios bem e mal em posição pré-verbal ocorrem mais nas orações mais 

gramaticalizadas (hipotáticas e subordinadas) do que nas menos gramaticalizadas. Tal achado 

serviu como ponto de partida para a presente pesquisa sobre a ordem dos advérbios 

qualitativos em –mente. Para melhor compreensão dos pressupostos aqui considerados, 

passamos a revisitar alguns conceitos givonianos.  

Segundo Givón (1979), a cláusula principal, declarativa, afirmativa, ativa favorece a 

ocorrência de inovações lingüísticas, em especial no que diz respeito aos fenômenos 

relacionados à ordenação. De acordo com o autor, isso se deve ao fato de esse tipo sentencial 

ser um padrão “básico”, “neutro” a partir do qual todos os outros tipos podem ser descritos. 

Isso confere à cláusula principal um status privilegiado, explicado pelos seguintes 
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argumentos: Integralidade, Dependência, Economia e Marcação. Abordaremos aqui os 

argumentos mais pertinentes para o presente estudo: 

 

1) Da Integralidade – por ser esse o tipo clausal que apresenta maior diversidade de 

elementos significativos (itens lexicais e construções sintáticas) e maior liberdade sintática. 

Assim, a cláusula principal, declarativa, afirmativa, ativa pode ser considerada “o ponto de 

referência” na descrição sintática, visto que a disposição dos elementos em qualquer outro 

tipo sintático é mais limitado. Imputar a outro tipo clausal o grau de “ponto de referência” 

ocasionaria o levantamento de uma enorme quantidade de elementos significativos, 

impossibilitando comprovação. 

 

2) Da Economia – “na ausência de base empírica” para optar entre dois modelos de 

análise, Givón observa que o cientista deve eleger o que for matematicamente menos 

complexo. Deste modo, a cláusula principal, declarativa, afirmativa, ativa se enquadra nesse 

modelo, já que é sintaticamente menos complexa. 

 

3) Da Estrutura Marcada – Segundo Givón, este argumento tem valor especial para a 

lingüística, pois leva em conta as estruturas sintática e morfológica da língua. Em termos 

formais, esse argumento pode ser assim colocado: 

Considerem-se dois padrões sintáticos básicos A e B. Em seguida, observa-se que: 

A = B – C 

B = A + C 

Isto é, todos os componentes de A são encontrados em B; porém, outro elemento, C, é 

também um componente de B, mas não de A. Considera-se, então, C como o elemento que 
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marca B, diferenciando-o de A. Portanto, é legítimo definir A como o tipo básico, neutro, 

não-marcado e B, como o tipo marcado. 

Há, porém, uma questão mais séria no que concerne ao argumento da Estrutura 

Marcada: a ordenação vocabular. É difícil encontrar argumentos formais para demonstrar que, 

em dois tipos de construção que diferem entre si somente em termos de ordenação, a ordem 

AB é menos marcada do que a ordem BA. A freqüência pode ser um fator determinante ou, 

pelo menos, a ser considerado quando do reconhecimento de qual ordenação é mais/ menos 

marcada. O próprio Givón cita, no mesmo trabalho, a importância que a freqüência pode ter, 

por exemplo, na explicação de propriedades formais da sintaxe. 

Givón acrescenta que os argumentos (1), (2) e (3) reproduzidos acima não são estéreis, 

mas, por serem formais e intra-sistêmicos, não explicam por que a sintaxe das línguas é como 

é. Para ele, tais argumentos apenas prenunciam a explicação. É necessário utilizar critérios 

mais consistentes para ratificar a condição privilegiada da cláusula declarativa, afirmativa, 

ativa. O autor propõe, então, critérios baseados no conceito de pressuposição discursiva, para 

explicar, segundo ele, as propriedades “aparentemente formais” da sintaxe, fazendo referência 

ao uso da linguagem na comunicação humana. 

Givón (1979) demonstra que a sentença principal, declarativa, afirmativa, ativa é a 

menos pressuposicional do discurso, com base em propriedades formais. Vejamos algumas 

dessas propriedades das variantes sintáticas e seu grau de pressuposicionalidade: 

 

1) Variantes mais pressuposicionais exibem maior complexidade sintática (o 

argumento de Estrutura Marcada). É o caso das orações mais gramaticalizadas (hipotáticas e 

subordinadas), que são mais complexas sintaticamente (muitas vezes com verbo no 

subjuntivo, gerúndio ou infinitivo, em suma, orações encaixadas), logo, mais 

pressuposicionais; 
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2) Variantes mais pressuposicionais apresentam maiores restrições distribucionais do 

que os padrões neutros (o argumento da Integralidade). As orações mais gramaticalizadas 

(hipotáticas e subordinadas) são dependentes e, portanto, apresentam menor liberdade 

sintática, sendo, então, mais pressuposicionais; 

3) Variantes mais pressuposicionais freqüentemente tendem a exibir grande 

conservadorismo sintático, mais comumente na área da mudança de ordenação. Esta 

propriedade é fundamental para a compreensão do fenômeno aqui estudado. Conforme será 

visto mais adiante, a ordenação pré-verbal dos advérbios, que é a mais antiga (conservadora), 

tende a ocorrer mais nas orações mais gramaticalizadas (hipotáticas e subordinadas), que são 

as mais pressuposicionais. 

 

Givón explica porque essas propriedades correlacionam-se à pressuposicionalidade 

discursiva das construções sintáticas, e, conseqüentemente, porque a sintaxe não pode ser 

compreendida fora do contexto de uso. Para ele, as propriedades estruturais da sintaxe 

originam-se no discurso. Ademais, o autor também ilustra que, em alguns casos, o fenômeno 

da freqüência (estatística) também exerce importante papel na explicação de propriedades 

formais da sintaxe. Como mencionado acima, um exemplo desse fenômeno pode estar 

ocorrendo na ordenação dos advérbios. Seria interessante observar, por exemplo, qual a 

ordem mais marcada e qual a menos marcada, em se tratando de advérbios em variação pré/ 

pós-verbal e se essa marcação é ou não influenciada pela freqüência de uso de um ou outro 

tipo de ordenação. 

Ao tratar da colocação vocabular, Givón (1979) referiu-se à ordem dos elementos 

argumentais em relação ao verbo. Martelotta (2004), imbuído desse mesmo raciocínio, 

utilizou-o para a compreensão da ordenação dos advérbios bem e mal. O mesmo postula que, 

em fases anteriores da língua, como no português arcaico, por exemplo, os advérbios em 
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posição pré-verbal ocorreriam mais nas orações mais gramaticalizadas (hipotáticas e 

subordinadas) do que nas menos gramaticalizadas, e que, com o passar do tempo, esses 

elementos ocorreriam em menor quantidade nessa posição. 

Com base nisso, esta pesquisa também foi desenvolvida no sentido de se tentar 

demonstrar que o mesmo ocorre com os advérbios qualitativos em –mente. 

 

3.3- Gramaticalização e Pressuposição 

 

Pressuposição é o conjunto de dados que o falante toma como verdadeiros, baseado 

em certas probabilidades, mas que, nas sentenças, estão subentendidos. As pressuposições são 

as crenças e conhecimentos compartilhados pelos falantes. 

Não distinguiremos, neste trabalho, pressuposição lógica de pressuposição pragmática 

(o primeiro, segundo Givón (1979), pode ser simplesmente um subtipo do segundo, visto que 

a pressuposição é muito mais complexa nas línguas naturais do que a pressuposição lógica). 

Assumimos, com Givón (1979:50), “que todo fenômeno pressuposicional nas línguas naturais 

é pragmático, ou seja, definido em termos de hipóteses que o falante assume sobre o que o 

ouvinte provavelmente aceitará sem problemas”, isto é, “acerca da habilidade do ouvinte de 

identificar unificadamente (´estabelecer uma única referência para`) um argumento-referente”. 

O autor expõe uma série de variantes sintáticas que manifestam maior grau de 

pressuposição. Entretanto, não foi possível observar todas essas variáveis, pois muitas delas 

não ocorreram nos corpora analisados. A única dessas variáveis realmente observável foi a 

oposição mais gramatical (principal, absoluta, coordenada) vs. menos gramatical (hipotática, 

subordinada, reduzida). Nessa oposição, além da questão da pressuposição, existe, de forma 

clara, a questão da cristalização: as cláusulas mais gramaticalizadas são, por definição, 

encaixadas e, portanto, mais cristalizadas em suas fronteiras. Além disso, ao se tornar uma 



 88 

mera parte de outra cláusula, a encaixada perde o status de informação independente, ficando 

com a principal a função de carregar as marcas da expressividade dos interlocutores. 

As construções mais gramaticalizadas, segundo Givón (op. cit.), são mais 

pressuposicionais e demonstram ser mais conservadoras em termos de ordenação. Por 

extensão, postulamos que a colocação dos advérbios qualitativos em -mente na sentença se dê 

segundo as características sintáticas da mesma, mais especificamente, o grau de 

gramaticalização dessa sentença. 

No caso dos advérbios qualitativos em –mente, será observado que a posição pré-

verbal ocorre, nos textos do português arcaico, tanto nas construções mais gramaticalizadas 

quanto nas menos gramaticalizadas, mas apresenta diminuição em sua freqüência de uso em 

textos de períodos posteriores, passando a ocorrer em construções cristalizadas e em textos 

mais conservadores. Além disso, essas ocorrências de advérbios qualitativos em -mente em 

posições pré-verbais vão se limitando às construções mais conservadoras: as mais 

gramaticalizadas. Os textos do português arcaico também apresentaram dados em que o 

advérbio encontra-se em posição pós-verbal, apontando uma variação de uso naquele 

momento da língua. 

A partir desses fatos, observar-se-á que o nível de pressuposicionalidade, expresso 

através das diferentes variantes sintáticas, é um parâmetro auxiliar na descrição do fenômeno 

da mudança de ordenação dos advérbios qualitativos em –mente no decorrer do tempo. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta seção destina-se ao exame das ocorrências levantadas e dos resultados obtidos em 

cada sincronia. 

 

4.1 Português Arcaico 

 

Passemos, primeiramente, à observação da média de ocorrências nos textos 

esquadrinhados. 

 

Total de palavras: 

Orto do Esposo = 137.865 palavras (58 Qualitativos pré-verbais + 241 pós-verbais) → 

2,2 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Livro das Aves = 7300 palavras (0 Qualitativos pré-verbais + 6 pós-verbais) →  0,9 

qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela = 38.784 palavras (33 Qualitativos 

pré-verbais + 39 pós-verbais = 72) → 1,9 Qualitativos/ 1.000 palavras 

 

4.1.1 Qualitativos –- Posição Pré-Verbal 

 

Num olhar sobre a tabela 2 abaixo, pode-se observar que o resultado das ordenações 

pós-verbais foi bastante próximo do das pré-verbais, em termos de distribuição pelos tipos de 

cláusulas: as posições pós-verbais tendem a ocorrer um pouco mais nas orações mais 
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gramaticalizadas (168 ocorrências = 60%), a exemplo do que acontece com as posições pré-

verbais (propensas às orações mais gramaticalizadas: 63.7%). 

Observe a tabela a seguir: 

 

 
Arcaico - Gramatical. + Gramatical. Total 

PRÉ-
VERBAL 

33 dados 
36.3% 

58 dados 
63.7% 

91 
100% 

PÓS-
VERBAL 

112 dados 
40% 

168 dados 
60% 

280 
100% 

Total 145 226 371 
    Tabela 2: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais no 

português arcaico 

 

 

Entretanto, seguindo a hipótese inicial, foram encontrados menos dados em posição 

pré-verbal, que é a posição mais antiga (latina), do que pós-verbal: 91 dados contra 280, 

respectivamente. Esse resultado é um vislumbre da tendência de desuso da posição pré-verbal 

encontrada nas sincronias que se seguem. Conforme veremos, essa posição está propensa ao 

decréscimo de uso ao longo do tempo. Abaixo, uma ocorrência encontrada num texto do 

português arcaico, demonstrando, ainda, o uso de um advérbio qualitativo em –mente na 

posição pré-verbal: 

 

(61) E sse esto bem quisermos e soubermos fazer com a graça do senhor 
deos, logo com a ssua ajuda bem e dereitamente saberemos andar em os 
mais de nossos feitos. (LEBC, p.25/ l. 22) posição AV, mais gramaticalizada 
(hipotaxe não reduzida) 

 

 

Por outro lado, houve alta ocorrência de advérbios qualitativos em –mente em posição 

pós-verbal (280 dados do total de 371), dando indícios da vocação atual de ordenação desses 

elementos. Podemos observar um exemplo do emprego desse tipo de ordenação na ocorrência 

a seguir: 
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(62) E per esta guysa se vee, depois que som a cavallo, que por pouco bulir 
se apertam tam ryjamente e se apegam com tal contenença, que logo 
declaram sua myngua. (LEBC, p.60/ l.13), posição VA, menos 
gramaticalizada 
 

 

Vejamos agora os resultados por posição: 

 

 

Arcaico - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordinação Subord. 

Rel 
 

   R NR R NR R NR R NR Total 
SAV 5 1 5   1 3 1 2 18 
AV 24 4 13   3 4  16 64 
SXAV       1   1 
AXV 1  1    1   3 

 
 
PRÉ-

V 
AVS 3  1    1   5 

 Subtotal 33 5 20   4 10 1 18 91 
 TOTAL 33 

36.3% 
58 

63.7% 
91 

100% 
  Tabela 3: Distribuição pré-verbal pelos tipos de cláusulas (PA) 
 
 

 

Nesta fase do português, encontramos um número considerável de ocorrências de 

advérbios qualitativos em –mente em posição pré-verbal, mostrando que essa posição ainda 

estava disponível para este tipo de advérbio. 

Percebemos que esse tipo de ordenação (pré-verbal) apresenta uma disposição para 

ocorrer nas orações mais gramaticalizadas: hipotáticas e subordinadas (58 casos, ou seja, 

63.7% do total de 91 ocorrências em posições pré-verbais). Isso confirma nossa hipótese 

inicial de que encontraríamos, no português arcaico, menor quantidade de advérbios 

qualitativos em –mente em posição pré-verbal nas cláusulas menos gramaticalizadas (houve 

33 ocorrências: 36.3% do total de dados pré-verbais) e maior quantidade desses elementos nas 

cláusulas mais gramaticalizadas (encaixadas). É o caso do exemplo (63) , a seguir: 
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(63) ca o Criador porẽ nõ quis que ell nẽ os angeos posessem nomes a cada 
hũas animalia[s], mas que lhos posesse o homẽ, por tal que claramẽte 
demostrasse que o homẽ conhecia a natureza (OE, p. 83/l. 12) posição AV, 
mais gramaticalizada (hipotaxe não reduzida) 

 

 

Esse resultado ratifica a hipótese de Givón, de que as cláusulas mais gramaticalizadas 

são mais conservadoras, pois mantêm a ordenação pré-verbal (mais antiga). 

Também foi corroborado o suprincípio icônico da proximidade: o maior número de 

dados (88, totalizando 96.7% das ocorrências pré-verbais: posições SAV, AV, SXAV e AVS) 

com advérbios qualitativos ocorreu mais próximo ao verbo. Isso se deve ao fato de esses 

elementos se referirem diretamente ao verbo, determinando o modo como se dá a ação. 

Vejamos agora as posições pós-verbais: 

 

4.1.2 Qualitativos –- Posição Pós-Verbal 

 

Arcaico - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordinação Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

SVA 9 2 3   2 1  4 21 
VA 68 20 16  6 31 19  25 185 
SVXA 3  3  1     7 
VXA 29 10 6  4 7 2  4 62 
VSXA 1  1       2 

 
 
PÓS-

V 

VSA 2 1        3 
 Subtotal 112 33 29 - 11 40 22 - 33 280 
     
 TOTAL 112 

40% 
168 
60% 

280 
100% 

     Tabela 4: Distribuição pós-verbal pelos tipos de cláusulas (PA) 
 

 

 

Observando a tabela 4 acima, nota-se que o subprincípio icônico da proximidade foi 

novamente confirmado: o maior número de dados com advérbios qualitativos ocorreu mais 

próximo ao verbo (posições SVA + VA = 206 dados, 73.5% das ocorrências pós-verbais), 
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como se vê no exemplo a seguir em que o advérbio pós-verbal ocorre em oração menos 

gramaticalizada: 

 

(64) E todos estes fogos asũados se ajũtam asũadamẽte24 ẽno mũdo (OE, p. 
85/l. 10) – SVA; menos gramaticalizada 

 

 

4.1.3 Português Arcaico: Tipos de Verbos 

 

Cognit. Relac. Exist. Mater. Perc. Sentim. Verbal Possess. Perc/ 
Rel. 

Corp. Total 

20 
5.4% 

4 
1.1% 

23 
6.2% 

251 
67.8% 

12 
3.2% 

21 
5.6% 

25 
6.7% 

9 
2.4% 

5 
1.3% 

1 
0.3% 

371 
100% 

Tabela 5: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos (Português Arcaico – pré e pós-verbal) 

 
 

Podemos observar uma predominância de verbos materiais: 67.8% do total de 371 

ocorrências. Esse tipo de verbo indica ocorrência de ações concretas e abstratas, que são 

potencialmente modificáveis por advérbios qualitativos (esses elementos exprimem o modo 

como se realiza algo): 

 

(65) E nos pacificamente viinremos a uos.  (OE, p.339/l. 34) - SAV; menos 
gramaticalizada 
 

 

(66) Se o homẽ guardar firmemẽte este nome Jhesu ẽno seu coraçom, nunca 
seera queymado do fogo do peccado (OE, p.13/l. 29) - SVA; mais 
gramaticalizada – hipotaxe reduzida de infinitivo) 

 

 

Os verbos de atividade verbal (exemplo 67 abaixo) aparecem em segundo lugar com 

25 ocorrências (6.7%). Em seguida, com percentagens bastante semelhantes, temos os verbos 

                                                           
24 Juntamente. 
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existenciais (exemplo 68), que indicam existência e acontecimentos (6.2%), os verbos de 

sentimento (5.6%) (exemplo 69) e os verbos cognitivos (5.4%) (exemplo 70): 

 

(67) E a senhora dise-lhe queyxosamẽte: Vay, faze o que te mãdo (OE, p. 
105/l. 36) posição SVA, menos gramaticalizada 

 

 

(68) E porem diz Boecio ẽno liuro da Cõsolaçom que a forma da bondade 
se[m] enveya, que he naturalmẽte ẽ Deus, o constrangeo pera fazer e 
hordenar o mũdo. (OE, p.90/l. 9) posição VA, mais gramaticalizada 
(hipotaxe relativa não reduzida) 

 

 

(69) e logo aquella goteyra da suor traspasou a mãão do meestre, como se 
fosse seeta, ẽ tal guisa que el sintio marauilhosamẽte a door e ho tormẽto 
do escollar. (OE, p.52/l.20) posição SVA, mais gramaticalizada (hipotaxe 
não reduzida) 

 

 

(70) todo aquello que se spiritualmẽte entendia das Sanctas Scripturas, todo 
o aprendera ẽnos matos (OE, 56/18) – AV; mais gramaticalizada 
(subordinação relativa não reduzida) 

 

 

Ocorreram 3.2% de dados com verbos de percepção, 2.4% com verbos possessivos 

relacionais, 1.3% com verbos de percepção relacional e 1.1% com verbos relacionais. Houve 

ocorrência de apenas um caso de verbo corpóreo. 

Constatamos, através da tabela 5 acima apresentada, a diversidade de tipos verbais aos 

quais esses advérbios podiam se atrelar no português arcaico. Isso demonstra a alta 

produtividade desses elementos nessa fase da língua. 

A respeito da não ocorrência de advérbios em –mente nos textos culinários do 

português arcaico, será feita uma análise comparativa com os textos culinários do português 

atual mais adiante (seção 4.6). 
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Listamos abaixo a freqüência de ocorrência de cada item adverbial nos tipos de 

ordenação: 

 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Abertamente  2 2 
Achegadamente  1 1 
Aficadamente  9 9 
Agudamente  4 4 
Altamente  3 3 
Amargosamente  2 2 
Apartadamente  2 2 
Apertadamente  1 1 
Apostamente  3 3 
Arteiramente  2 2 
Asperamente  1 1 
Assessegadamente  1 1 
Assũpadamente  1 1 
Asũadamente (juntamente)  3 3 
Avõdosamente (fartamente)  2 2 
Bemaventuradamente  2 2 
Caladamente  1 1 
Caramente 5  5 
Carnalmente  1 1 
Castamente 1 1 2 
Catolicamente  1 1 
Certamente 2 3 5 
Chããmente 1 1 2 
Claramente 5 10 15 
Confusamente  2 2 
Conhocidamente 1  1 
Corporalmente  1 1 
Cortesmente  1 1 
Cruamente  1 1 
Cruelmente  7 7 
Cumunalmente  1 1 
Curiosamente 1  1 
Deleitosamente 2 1 3 
Delicadamente  1 1 
Desenfreadamente  1 1 
Devotamente  4 4 
Dignamente 1 1 2 
Direitamente  3 3 
Discretamente 1  1 
Docemente  7 7 
Duramente  2 2 
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Encubertamente 1  1 
Escondidamente  2 2 
Espiritualmente 2 3 5 
Fagueiramente  1 1 
Falsamente 1 5 6 
Fielmente  3 3 
Fingidamente  1 1 
Firmemente  3 3 
Forçosamente  1 1 
Fortemente  18 18 
Fremosamente  1 1 
Gabosamente 1  1 
Graadamente 1  1 
Graciosamente 1 1 2 
Gravemente 2 5 7 
Honradamente  3 3 
Humildosamente  5 5 
Igualmente 1 6 7 
Imperialmente  1 1 
Juntamente  4 4 
Largamente  1 1 
Ledamente  3 3 
Levemente  2 2 
Ligeiramente 5 6 11 
Liuremente 1 9 10 
Magnifestamente 1 1 2 
Maliciosamente 2  2 
Mansamente  2 2 
Maravilhosamente 1 3 4 
Mentirosamente  1 1 
Mesquinhamente  1 1 
Mortalmente  2 2 
Naturalmente 5 7 12 
Nobremente  2 2 
Ousadamente  1 1 
Pacientemente  1 1 
Pacificamente 1  1 
Perfeitamente 4 4 8 
Perseveradamente  1 1 
Persoalmente  1 1 
Pessoauelmente  1 1 
Piedosamente 1 1 2 
Proveitosamente 1   
Puramente  1 1 
Queixosamente  1 1 
Sagesmente 1 3 4 
Saiesmente (raivosamente)  1 1 
Sanhudamente  1 1 
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Santamente  5 5 
Seguramente 1 1 2 
Simplesmente  4 4 
Sobrecelestrialmente  1 1 
Spaciosamente  1 1 
Sutilmente 1 3 4 
Temperadamente  2 2 
Torpemente  1 1 
Trigosamente (apressadamente)  1 1 
Vããmente 1  1 
Verdadeiramente 2 8 10 
Viçosamente  1 1 
Vilmente  1 1 
Virtuosamente  2 2 
Vitoriosamente  1 1 

TOTAL 91 280 371 
     Tabela 6: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (Port. Arcaico) 

 

 

Observa-se, através da tabela 6, a variedade de itens adverbiais utilizados no português 

arcaico, apontando para a produtividade desses elementos naquela época. Vejamos os itens 

mais freqüentes: 

 

 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Claramente 5 10 15 
Fortemente - 18 18 
Ligeiramente 5 6 11 
Liuremente 1 9 10 
Naturalmente 5 7 12 
Verdadeiramente 2 8 10 

TOTAL 18 58 76 
     Tabela 7: Itens mais freqüentes por tipo de ordenação (Port. Arcaico) 

 

 

Entre os elementos adverbiais mais freqüentes, apenas um (fortemente) não 

apresentou ocorrências pré-verbais, demonstrando que tal item segue padrão sintático 

diferente, a exemplo do que foi observado por Pianura de Freitas (2004) com o advérbio 
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novamente. Seria interessante analisar o comportamento desse item adverbial em estágios 

ainda mais anteriores da língua para se observar se ele ocupava posições pré-verbais, o que 

poderia revelar uma mudança nesse elemento. 

 

4.1.4 Português Arcaico: Modalizadores 

 

Foram levantadas 81 ocorrências com advérbios modalizadores, distribuídas nas 

seguintes posições: 

 

Posição AOr Meio da Or Total 
No 76 5 81 
% 94% 6% 100% 

         Tabela 8 – Modalizadores (Port. Arcaico): total = 81 
 

 

O quantitativo de dados com advérbios modalizadores, conforme se vê na tabela 

acima, é bem menor do que a quantidade de advérbios qualitativos. Nota-se que existe uma 

preferência de uso desses elementos em posição inicial na oração (AOr = 94%). E, 

curiosamente, não foram localizados advérbios modalizadores em posição final. 

Parece que, ao passo que os qualitativos, em sua maioria, preferem as posposições, os 

modalizadores, ao contrário, tendem a anteposição. Mas, esses dois tipos de advérbios têm 

algo em comum: ambos se colocam “ao lado” de seus alvos, quais sejam, respectivamente, o 

verbo e a oração. 

Também é interessante ressaltar que a maioria maciça dessas ocorrências com 

advérbios modalizadores se deu com o item certamente. Em seguida, vieram algumas 

ocorrências com verdadeiramente. Por último, com menos de 10% do total, outros itens 

adverbiais desempenhando funções modalizadoras. 
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Na ocorrência que se segue, podemos ver um exemplo de advérbio modalizador: 

 

(71) Certamẽte nõ lhe aproueytou nehũa cousa. (OE, p.183/l. 33-34) 
posição AOr 

 

 

 

4.1.5 Português Arcaico: Outros Casos 

 

Observou-se que alguns advérbios em -mente seguem uma trajetória unidirecional de 

mudança (qualitativo > modalizador), nos moldes dos advérbios estudados por Traugott 

(1995), passando de advérbios internos à cláusula a advérbios sentenciais. Na pesquisa atual, 

com a ampliação do corpus arcaico, concluiu-se que os resultados relatados no trabalho citado 

foram revalidados. Passamos, então, a analisar alguns desses itens no texto Livro da 

Ensinança de Bem Cavalgar: 

 

(72) Com presunçom de saberem algũas cousas d’avantagem fazer, nom 
duvydam muytos fazêllas sem receo, e dizem porem que nehũũ duvyda o 
que de ssy conhece que bem tem aprendido. E cada huu pode veer que, se 
[h]a conhecymento que alguas cousas certamente sabe, as faz mais sem 
receo que as outras, de que duvyda como as fara. (LEBC, p.45/l.20) 

 

 
(73) Çarrada a vista da [carne per ciguydade, a outra vista da] alma mais 
certamente chegua ao Senhor Deus (OE, 158/17) 
 

 

(74) E tam bem se faz por o que sabemos que se aconteceo em algũũ feito, 
penssarmos o que se pode fazer em outro, ainda que nom sejam semelhantes. 
E o receo que vem nas cousas per tal parte, nunca traz erro; por que a rrazom 
sempre manda fazer o que bem he, e recear todo contrairo. E sse recearmos o 
que nom he de temer, certamente nom se faz per aazo da rrazom, mais per 
myngua de sabermos o que he bem, ou nom querer obrar o que dereitamente 
entendemos. (LEBC, p.47/l.24) 
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Como se vê na seqüência de exemplos acima, o advérbio certamente é polissêmico: 

no primeiro contexto, encontra-se em posição pré-verbal, o que torna seu sentido ambíguo. Já 

na segunda ocorrência, certamente aparece em posição pré-verbal, mas o verbo (“chegar”) a 

que se liga, juntamente com o contexto, em que parece haver uma comparação (“mais 

certamente”), permite aclarar seu sentido: qualitativo (“de modo mais certo, preciso”). No 

terceiro exemplo, o advérbio encabeça a oração, distanciando-se do verbo sintática e 

semanticamente, imprimindo um grau de certeza do autor sobre o fato descrito, ou seja, 

modalizando a oração. O sentido qualitativo desse item só foi observado nesta sincronia, em 

que, como visto, também já ocorria seu uso como modalizador. A partir do século XVI, não 

se observa mais o uso qualitativo, apenas o modalizador, o que aponta para uma mudança 

unidirecional. 

Também foi localizado nesta sincronia um uso diferente de certamente, conforme 

exemplo abaixo. Esse uso parece enquadrar-se num grupo de advérbios (tais como agora, 

ainda e assim) que se juntam a que e, segundo Bechara (1999), exercem papel de conjunções. 

 

(75) Certamente que o odor do corpo do sancto quanto for de maior 
merecime to, tanto a sua blandeza e sabor sobrepoiara e na outra vida o odor 
natural que em este mu do possa seer achado. (OE, 165/18) 

 

 

Esse uso de certamente indica uma trajetória de gramaticalização desse item adverbial 

que adquire valor mais gramatical (conjunção). Ainda segundo o autor (op. cit.), os advérbios 

em –mente não estão ligados de forma exclusiva ao verbo. Eles “saem da camada no nível da 

palavra para funcionar no nível da cláusula e daí no nível (...) do texto” (Bechara, 1999:292). 

Vejamos agora o caso do advérbio seguramente, que também é polissêmico. Esse 

elemento, nesta sincronia, só apresentou sentido qualitativo, que já caiu em desuso. 

Atualmente, só é possível reconhecer o uso efetivo desse advérbio como modalizador. Um 
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uso qualitativo desse item nos dias de hoje soaria forçado, isto é, não natural, a menos que 

fosse usado como algum tipo de estratégia discursiva: 

 

(76) E esta he hua maneira per que os que som assy costumados em ferir o 
fazem bem e seguramente. (LEBC, p.104/l.7) VA, menos gramaticalizada 

 

 
 

(77) E ainda faz vantagem em semelhantes casos s’esquinar o corpo, 
encolhendo algũa perna, por que se apertam melhor, e o corpo se tem mais 
quedo e seguro. E fazendo assy, nunca recebera´ aballamento nem 
desapostamento que lhe muyto embargo possa fazer. Porende que per|a| o 
lançar das pernas, do firmar dos pees e enderençar do corpo, seguramente, 
sem apertar as pernas, se podem bem correger, se a besta tem geito 
dereitamente de as lançar. (LEBC) 

 
 

 

No primeiro exemplo, temos um típico advérbio qualitativo ligado ao verbo e, 

fortalecendo o sentido de modo, concatenado com outro advérbio de modo (bem). No 

segundo exemplo, seguramente apresenta sentido ambíguo, pois, embora tenha uma acepção 

de modo, não está em posição imediatamente contígua ao verbo e, ainda, está separado por 

vírgulas, dando idéia de destaque, foco a esse item adverbial, como se fosse um observador 

externo estivesse validando, assegurando o que está sendo dito/ escrito. 

O advérbio ligeiramente apresentou ambigüidade semântica em vários contextos 

devido ao fato de possuir diferentes nuanças de sentido. Esse elemento tem origem no latim 

(leviarius, do adjetivo levis, que quer dizer leve, segundo Magne, 1944). No português 

arcaico, nota-se que ligeiramente tem acepção qualitativa (levemente, facilmente) ou 

temporal (rapidamente). Esse último sentido parece ser uma extensão metafórica do sentido 

de facilmente, posto que se algo é feito com facilidade, é feito rapidamente. Passemos aos 

exemplos: 
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(78) Primeiro he de consiirar se for(em) sobre cousa ryja, assy como 
armaduras, ou porco de forte scudo, ou se dá em lugar desarmado e de tal 
desposiçom que a lança ligeiramente o passe. (LEBC, p.107.4) VA, mais 
gramaticalizada (hipotaxe não reduzida) 

 

 

Entendemos que nesse contexto, prevalece o sentido qualitativo, se se fizer a seguinte 

leitura: “em lugar desarmado, a lança passa com facilidade”. 

De qualquer modo, os sentidos de “facilmente” e “rapidamente” caíram em desuso no 

português atual. Hoje em dia, ligeiramente funciona como um modalizador, mitigando o 

conteúdo do que se fala (vide exemplo (60): você está ligeiramente enganado). 

Os advérbios que apareceram em contextos ambíguos foram analisados confrontando-

se esses usos com os usos prototípicos para que se pudesse melhor compreender sua trajetória 

de mudança. Fica demonstrado, então, através desses exemplos com certamente, 

seguramente e ligeiramente, que é pertinente falar-se em unidirecionalidade e mudança, pois 

os sentidos desses itens mudaram ao longo do tempo. Alguns usos desses elementos 

desapareceram, outros se mantiveram e, ainda, outros novos surgiram. 
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4.2 Português do Século XVI 

 

Vejamos a média de ocorrências dos advérbios em cada texto analisado. 

Total de palavras: 

Crônicas dos Reis de Bisnaga = 43.833 palavras (1 Qualitativo pré-verbal + 6 pós-

verbais) → 0,2 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

História da Província de Santa Cruz = 21.625 palavras (5 Qualitativos pré-verbais + 

24 Qualitativos pós-verbais) → 1,3 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

4.2.1 Qualitativos –- Posições Pré e Pós-Verbais 

 

Nesta sincronia, não encontramos o mesmo quantitativo de dados que foi observado 

no português arcaico, inclusive devido à dificuldade de se localizar textos dessa época que se 

ajustassem às características do esquema de textos organizado. Optamos, então, por 

apresentar esses dados numa tabela com todas as posições (tabela 10, mais adiante). As 

reflexões feitas não devem ser consideradas conclusivas, mas os resultados ficaram dentro do 

esperado e em harmonia com as tendências encontradas no português arcaico. 

A seguir, os resultados obtidos nos tipos de ordenações no século XVI: 

 

 

Séc. XVI - Gramatical. + Gramatical. Total 
PRÉ-

VERBAL 
2 dados 

33% 
4 dados 

67% 
6 

100% 
PÓS-

VERBAL 
16 dados 
53.5% 

14 dados 
46.5% 

30 
100% 

Total 18 18 36 
      Tabela 9: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais 

no séc. XVI 
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Apesar da baixa ocorrência de dados nos textos analisados nesta fase, de um modo 

geral, o resultado das análises foi favorável às nossas hipóteses. A posição pré-verbal, por 

exemplo, ainda estava presente nesta fase do português e em escala menor que a posição pós-

verbal (6 dados contra 30, respectivamente), demonstrando uma tendência de desuso dessa 

ordenação mais antiga (pré-verbal). 

Também foi possível observar que a ordenação antiga, ou seja, pré-verbal tende a 

ocorrer nas orações mais gramaticalizadas (67% do total de pré-verbais). Este resultado está 

em sintonia com o encontrado no português arcaico e, portanto, aponta para uma ratificação 

da hipótese que assumimos de que esses tipos clausais tendem a ser sintaticamente mais 

conservadores, mantendo a ordenação antiga. Ex.: 

 

 

(79) Tambem se acham outros do mesmo tamanho pelo sertão dentro a que 
chamam Aráras os quaes sam vermelhos semeados de algumas pennas 
amarellas, e tem as azas azues, e hum rabo muito comprido e fermoso. Os 
outros mais pequenos, que mais facilmente falam e melhor de todos, sam 
aquelles a que na terra commummente chamam papagaios verdadeiros 
(HPSC) posição AV, mais gramaticalizada – (hipotaxe relativa não reduzida) 

 

 

Já na posição pós-verbal, 53.5% dos dados desse tipo de ordenação ocorreram nas 

cláusulas menos gramaticalizadas e 46.5% nas mais gramaticalizadas, conforme se vê na 

tabela acima, mostrando um equilíbrio na distribuição de dados com advérbios pós-verbais 

entre os diferentes tipos de orações (mais e menos gramaticalizadas). Vejamos um exemplo 

de advérbio em posição pós-verbal, ocorrendo numa cláusula menos gramaticalizada: 
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(80) Todos criam seus filhos viciosamente, sem nenhuma maneira de 
castigo, e mamam até a edade de sete, oito annos, se as mães té então não 
acertam de parir outros que os tirem das vezes. (HPSC) posição SVXA, 
menos gramaticalizada 
 

 

 

 Tabela 10: Distribuição pré e pós-verbal pelos tipos de cláusulas (séc. XVI) 
 

 

De acordo com a tabela 10, houve maior ocorrência de advérbios mais próximos dos 

seus respectivos verbos tanto na posição pré-verbal (AV = 5 dados do total de 6 ocorrências 

antes do verbo) quanto nas posições pós-verbais (SVA e VA = 22 do total de 30 dados 

encontrados após o verbo), corroborando o princípio da iconicidade. Ex.: 

 

 

(81) Està formada esta Provincia á maneira de huma harpa, cuja costa pela 
banda do Norte (...). E pela do Oriente confina com o mar Oceano Africo, e 
olha direitamente os Reinos de Congo e Angola até o Cabo de Boa 
Esperança, que he o seu opposito. (HPSC), posição VA, menos 
gramaticalizada 

 

 

Vejamos agora a freqüência de cada item que apareceu nos dados desta sincronia: 

 

Séc. XVI - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordin. Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

AV 2    3     5 Pré-V 
AXV  1        1 

Total Pré-V 2 1 - - 3 - - - - 6 
SVA 1    1     2 
VA 10 1 3  4 1 1   20 

 
Pós-V 

SVXA 2  1       3 
 VXA 3     1 1   5 

Total Pós-V 16 1 4 - 5 2 2 - - 30 
Total Geral 18 2 4 - 8 2 2 - - 36 



 106 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Abundantemente (fecundo; fértil) 1  1 
Abundantissimamente  1 1 
Animosamente  1 1 
Benignamente  1 1 
Bravamente  1 1 
Claramente  2 2 
Confusamente  1 1 
Desordenadamente  2 2 
Desvairadamente  1 1 
Dificultosamente  1 1 
Direitamente  1 1 
Facilmente 2 2 4 
Indevidamente  1 1 
Juntamente  1 1 
Justamente  1 1 
Levemente 1  1 
Mansamente  1 1 
Meudamente  2 2 
Mortalmente  1 1 
Naturalmente  2 2 
Ordenadamente  1 1 
Perfeitamente  1 1 
Precisamente  1 1 
Secretamente  1 1 
Suavissimamente  1 1 
Totalmente 2 1 3 
Viciosamente  1 1 

TOTAL 6 30 36 
     Tabela 11: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (século XVI) 

 

 

Houve um equilíbrio na freqüência dos itens que ocorreram no século XVI. Entretanto, 

os dois itens “mais freqüentes” (facilmente e totalmente), apesar da pouca quantidade de 

dados, apareceram nos dois tipos de ordenação, pré e pós-verbal, confirmando os resultados 

gerais encontrados: nesta sincronia, os dois tipos de posição estavam disponíveis para s 

qualitativos em -mente. 
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4.2.2 Século XVI: Tipos de Verbos 

 

        

 
 

 
Tabela 12: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos 
(Português Séc. XVI – pré e pós-verbal) 

 

 

Novamente, percebemos uma tendência maior dos advérbios qualitativos se ligarem a 

verbos materiais. Apesar dos números não nos permitirem uma análise mais definitiva, o 

resultado encontrado no corpus do século XVI ecoa os encontrados nas outras épocas 

estudadas: esses elementos se relacionam com diferentes tipos verbais, mas, 

predominantemente, com verbos materiais. 

 

4.2.3 Século XVI: Modalizadores 

 

Foram encontradas 4 ocorrências de advérbios modalizadores no corpus do século 

XVI, as quais reproduzimos a seguir: 

 

 

(82) quem nos poderia contar a grande riqueza que sobre sy trazem, aquelles 
colares d ouro com tantos diamaẽes, e rubis e perllas asy mesmo, e asy 
manilhas nos braços, e asy nos buchos como em baixo as suas cintas e 
manilhas, nos pees certamente; (CRB, título 24) advérbio posposto 

 

 

Nesse exemplo, o modalizador parece ter seu escopo reduzido a um termo da sentença 

(“nos pés”) e não à sentença toda, como costuma ocorrer com os modalizadores em geral. Seu 

valor modalizador se deve ao fato de se referir a um termo de valor outro, não verbal. Sua 

leve Relac. Mater. Perc. Verbal Perc/ 
Rel. 

Crença Total 

2 
5.6% 

1 
2.8% 

22 
61% 

1 
2.8% 

4 
11% 

5 
14% 

1 
2.8% 

36 
100% 
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posição é posposta, mas, devido à ambigüidade na definição do alvo desse advérbio (se a 

sentença como um todo (OrA) ou somente o sintagma “nos pees”), preferimos não incluí-lo 

na contagem. 

 

(83) e ver as bombas e lamças de foguo hir pellos campos, hera cousa muyto 
pera ver, verdadeiramente parecia que aly estava todo mumdo junto d esta 
maneyra. (CRB, título 24) posição AOr 

 

 

(84) tanto que passava por elles começavaõ de aballar, ora ver os que 
estavaõ nos outeyros e recostos, e o decer d elles com suas gritas, e bater de 
adargas, e bolir de frechas nos arcos, que naõ se podem contar, que 
verdadeiramente taõ fora de mỹ estava, que me parecia ser visaõ o que vya, 
e que passava aquillo em sonho; (CRB, título 24) AOr 

 

 

(85) recebe-me a vontade, que te nam posso mais fazer que isto que te faço 
em signal de vingança, donde verdadeiramente se pode inferir que outra 
nenhuma cousa os atormente mais na hora da sua morte que a magoa que 
levam de se nam poderem vingar de seus immigos. (HPSC) AOr 

 

 

Embora o alvo dos advérbios modalizadores não seja o verbo e sim a sentença como 

um todo, procuramos observar os tipos de verbos e a freqüência com que esses verbos 

ocorrem nas cláusulas em que os modalizadores são empregados (vide exemplos acima 

expostos): 

 

 

Cognit. Relac. Perc/ 
Rel. 

Total 

1 
33.3% 

1 
33.3% 

1 
33.3% 

3 
100% 

Tabela 13: Distribuição dos modalizadores 
em –mente pelos tipos de verbos (Séc. XVI) 
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A exemplo do que se vê com os qualitativos em –mente, os modalizadores em -mente 

se distribuem por orações que contêm diferentes tipos verbais. Nesta sincronia, não se 

observou nenhuma relação entre os tipos verbais e os advérbios modalizadores. 

 

Posição AOr 
No 3 
% 100% 

           Tabela 14 – Modalizadores 
          (Séc. XVI): total = 3 

 

 

Apesar do baixo número de ocorrências, pode-se observar que os advérbios 

modalizadores aparecem categoricamente em posição pré-oracional (100% dos dados), 

conforme se pode acompanhar pela tabela acima, confirmando o que se verifica em outras 

sincronias. Interessante notar que o meio da oração também costuma apresentar ocorrências 

de dados, em geral em menor escala, mas isso não se deu no corpus desta sincronia, 

provavelmente devido ao baixo número de ocorrências desse tipo adverbial no século XVI. 

Por outro lado, a posição final da oração geralmente é preterida por esses advérbios e, de fato, 

não foi encontrado nenhum dado neste corpus. 

 

4.2.4 Século XVI: Outros Casos 

 

Do século XVI, destacamos as seguintes ocorrências: 

 

(86) e ysto diante d elrey que estaa asemtado em hũa cadeira d ouro e 
pedrarya; que se naõ asenta mais neela que esta vez no ano, e este rey que 
agora he / naõ se asenta nella, por que dizem que quem se nela a d asentar a 
de ser rey mui verdadeiro, e a de fallar muyta verdade, o que este naõ falla, e 
/ emmentes / se ysto faz / amdaõ bem mill molheres a baylar e voltear diante 
d elrey, e despois de verem todalas envemçoĩs, vem todollos cavallos d elrey 
cubertos com suas patallas com muito ouro e pedraria pella cabeça, e asy 
todollos alifantes e juntas no meyo do terreiro do paço, e depois de darem 
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sua vista, vem trimta e seis molheres d elrey muyto fremosas, cubertas d 
ouro e perolas, e de muito aljofre, e nas maõs cada hũa sua bacia d ouro, e 
nom hũa camdeya d azeite acesa, e com aquellas molheres vem todallas 
porteiras e as molheres d elrey, com suas canas nas maõs chapadas d ouro e 
com muitas tochas acezas, e entaõ se recolhem com elrey pera dentro, e estas 
molheres vem taõ ricas d ouro e pedrarya que naõ podem bullir comsyguo. 
(CRB, título 22) 

 

 

O interessante nesse dado é o uso de “mente” como vocábulo pleno, não sufixal, e 

numa locução não mais utilizada: fazer algo em mente – fazer menção de25; pensar em fazer; 

ter a intenção de; desejar; pretender. Talvez a expressão atual com “mente” que mais se 

aproxime desse sentido seja “ter algo em mente”. Mas, existe ainda a possibilidade de 

emmentes não estar sendo utilizado em seu sentido primário e sim num sentido intermediário 

entre o vocábulo pleno e o sufixo de modo, em que é interpretado como o próprio advérbio: e 

/ emmentes / se ysto faz ≅ fazer interiormente/ intimamente/ internamente. 

 

 

(87) Os moradores da terra os matam com arpões, e tambem em pesqueiras 
costumam tomar alguns porque vem com a enchente da maré aos taes 
logares, e com a vazante se tornam a ir para o mar donde vieram. Este peixe 
he muito gostoso em grande maneira, e totalmente parece carne, assi na 
semelhança, como no sabor, e assado nam tem nenhuma differença de lombo 
de porco. (HPSC) posição AV, menos gramaticalizada 

 

 

(88) Chamam-lhe Tatús, e são quasi tamanhos como Leitões: tem hum casco 
como de Cágado, o qual he repartido em muitas juntas como laminas, e 
proporcionados de maneira, que parece totalmente um cavalo armado. 
(HPSC) posição VA, mais gramaticalizada (hipotaxe não reduzida) 

 

 
                                                           
25 No português atual, temos o verbo ementar que, além do sentido de “fazer ementa ou apontamento de algo”, 
tem esse sentido de “fazer menção de; relembrar” (Aurélio Século XXI). 
Magne, no Glossário da Demanda do Santo Graal, também apresenta o verbo emmentar, que, segundo ele, 
significa “chamar à mente, recordar, rememorar”. O Glossário cita também em-mentre, que significa “enquanto, 
ao mesmo tempo”, e que parece estar relacionado à atual forma entrementes. Por outro lado, é interessante 
lembrar de expressões como parar/ ter/ meter mentes, que significam “reparar, observar, prestar atenção”. 
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Nesses exemplos, o advérbio tem uma acepção diferente da que observamos em outras 

sincronias. Seu sentido não está ligado à idéia de “absolutamente; completamente”, mas sim à 

noção de todo, de modo geral (totalmente → no todo; no conjunto). 

 

 

(89) Hum certo genero de arvores (...) Copahibas de que se tira balsamo mui 
salutifero e proveitoso em extremo, para enfermidades de muitas maneiras, 
principalmente as que procedem da frialdade: (...) Este oleo nam se acha 
todo o anno perfeitamente nestas arvores, nem procuram ir busca-lo senam 
no estio que he o tempo em que asinaladamente o criam. (HPSC) posição 
AV, mais gramaticalizada (subordinação não reduzida) 
 

 

(90) Não me pareceu tambem cousa fóra do proposito tratar aqui alguma 
cousa das balêas e do ambar, que dizem que procede dellas. E o que ácerca 
disto sei, que há muitas nestas partes, as quaes costumam vir d'arribação a 
esta costa, em huns tempos mais que outros, que sam aquelles em que 
asinaladamente sae o ambar que o mar de si lança fóra em diversas partes 
desta Provincia, e daqui vem a muitos terem pera si que nam he outra cousa 
este ambar, senam esterco de balêas e assi lho chamam os Indios da terra 
pela sua lingoa, sem lhe saberem outro nome. (HPSC) posição AV, mais 
gramaticalizada (subordinação relativa não reduzida) 

 

 

Os dois exemplos acima contêm um advérbio que, se existente, é pouco comum no 

português atual, mas que apresentou algumas ocorrências no português arcaico e no século 

XVI. Esse advérbio deriva do particípio do verbo assinalar (marcar, dar sinal ou 

conhecimento, especificar, etc), assinalado, usado como adjetivo (“marcado; que se 

assinalou; notável, célebre”). O advérbio assinaladamente, por sua vez, parece ter tomado 

sentido de “de modo conhecido”, por extensão do sentido de “de modo notável”. 

 

(91) São tantas e tam diversas as plantas, fruitas, e hervas que ha nesta 
Provincia, de que se podiam notar muitas particularidades, que seria cousa 
infinita escreve-las aqui todas, e dar noticia dos effectos de cada huma 
meudamente. (HPSC) posição VXA, mais gramaticalizada (subordinação 
reduzida de infinitivo) 
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(92) E perguntando por elles a causa de sua vinda contaram-lhes o caso 
meudamente fazendo-os sabedores de tudo o que lhes havia succedido. 
(HPSC) posição VXA, menos gramaticalizada 

 

 

Nas duas ocorrências acima, pode-se notar, também, uma extensão metafórica de uso 

do advérbio: meudamente não é “*de modo miúdo/ pequeno”, nem “a miúdo; amiúde; 

freqüentemente”, que o tornaria um aspectualizador, mas sim “detalhadamente”, que é um 

qualitativo.  

 

(93) como por saber quam particular affeiçam V. M. tem ás cousas do 
engenho, e que por esta causa lhe nam serà menos aceito o exercicio das 
escrituras que o das armas. Por onde com muita razam favorecido desta 
confiança possa seguramente sair à luz com esta pequena empresa, e 
divulgada pela terra sem nenhum receio, tendo por defensor della a V. M. 
Cuja muito illustre pessoa nosso Senhor guarde e acrescente sua vida e 
estado por longos e felices annos. (HPSC) 

 

 

Aqui, como também visto no português arcaico, ainda se observa o uso desse item 

adverbial (seguramente) com valor qualitativo (“de modo seguro, protegido, livre de perigo/ 

risco”). 

 

(94) Então despedio logo Pedralvarez hum navio com a nova a ElRey Dom 
Manuel, a qual foi delle recebida com muito prazer e contentamento: e dahi 
por deante começou logo de mandar alguns navios a estas partes e assi se foi 
a terra descobrindo pouco a pouco, e conhecendo de cada vez mais, até que 
depois se veio toda a repartir em Capitanias e a povoar da maneira que agora 
está. E tornando-a Pedralvarez, seu descobridor, passado alguns dias que ali 
esteve fazendo sua agoada e esperando por tempo que lhe servisse, antes de 
se partir por deixar nome áquella Provincia, por elle novamente descoberta, 
mandou alçar huma cruz no mais alto lugar de uma arvore, onde foi arvorada 
com grande solenidade e bençãos de Sacerdotes que levava em sua 
companhia, dando á terra este nome de Santa Cruz: cuja festa celebrava 
naquelle mesmo dia a Santa Madre Egreja,que era aos tres de maio. (HPSC) 
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Nesse exemplo, o advérbio novamente parece ter um valor diferente do usual (“mais 

uma vez”). Seu sentido parece estar, de certo modo, mais próximo do sentido da base adjetiva 

(“novo”), pois se refere ao “achado”, que é a terra de Santa Cruz, e que acabara de ser feito. 

Essa evidência parece apontar para um valor mais denotativo, resultando numa acepção mais 

de tempo do que de aspecto/ reiteração, que é o sentido que ele apresenta atualmente. Assim, 

pode-se chegar à seguinte compreensão desse elemento: “aquela província, por ele recém-

descoberta”. 

 

(95) Tambem ha huma certa arvore na Capitania de Sam Vicente, que se diz 
pela lingoa dos lndios "Obirá paramaçaci", que quer dizer páo para 
enfermidades: com o leite da qual sómente com tres gotas, purga huma 
pessoa por baixo e por cima grandemente. (HPSC) 

 

 

Temos aí uma formação que, provavelmente, não foi produtiva na língua: o adjetivo 

grande + sufixo –mente. Só foi localizado esse dado com o advérbio grandemente em todos 

os corpora analisados. O item está sendo usado com sentido intensificador, possivelmente por 

uma aplicação extensiva do sentido de tamanho/ volume. 

 

(96) Os Açores sam como os de cà, ainda que ha hum certo genero delles 
que têm os pés todos vellosos, e tam cobertos de penna que escassamente se 
lhes enxergam as unhas. (HPSC) posição AV, mais gramaticalizada 
(hipotaxe não reduzida) 

 

 

Esse advérbio (escassamente) aparece nos dados de três sincronias (séculos XVI, 

XVIII e XIX), apresentando sentidos diferentes26. No século XVI, só foi encontrado o sentido 

que se assemelha ao de restrição/ negação exibido pelo advérbio mal (conforme demonstra 

Silva e Silva (2001)). Nessa acepção, o item parece atuar como um conjuntivo. 

                                                           
26 Os vários sentidos desse advérbio, que pode funcionar, ainda, como aspectualizador, serão comparados na 
seção de análise do século XIX. Aqui, apenas o exemplo ocorrido nesta sincronia será comentado. 
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(97) E desta maneira se tem esperança, mediante a divina graça, que pelo 
tempo adiante se vá edificando a Religião Christã por toda esta Provincia, e 
que ainda nella floreça universalmente a nossa Santa Fé Catholica, e mo 
noutra qualquer parte da Christandade. (HPSC) 

 

 

O item universalmente chama a atenção, pois, embora pareça estar ligado ao verbo 

por uma idéia de modo, apresenta, ao mesmo tempo, uma acepção de lugar, reforçada por “e 

noutra qualquer parte da Christandade”. 
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4.3 Português do Século XVII 

 

Nesta sincronia, a média de advérbios em cada texto distribui-se como se segue. 

 

Total de palavras analisadas: 

Carta Bandeira de Raposo Tavares = 2.278 palavras (2 Qualitativos pós-verbais) → 

0,9 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Sermão da Sexagésima = 11.225 palavras (2 Qualitativos pós-verbais) → 0,01 

qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda = 8.975 pals 

(2 Qualitativos pré-verbais + 10 pós-verbais) → 0,15 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Naufrágio que passou Jorge d`Albuquerque = 5 pós-verbais 

 

Obs.: Não foram verificadas ocorrências de dados prototipicamente qualitativos em 

posições pré-verbais na carta Bandeira de Raposo Tavares, no Sermão da Sexagésima e no 

livro Naufrágio que passou Jorge d`Albuquerque. 

 

 

4.3.1 Qualitativos –- Posições Pré e Pós-Verbais 

 

O número de dados encontrados no corpus desta época, embora também modesto, foi 

proporcionalmente maior do que no corpus do século XVI: um total de 21 dados qualitativos 
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para aproximadamente 30.000 palavras, enquanto no século XVI ocorreram 36 dados 

qualitativos para, aproximadamente, 65.000 palavras. 

 

Séc. XVII - Gramatical. + Gramatical. Total 
PRÉ-

VERBAL 
- 

0% 
2 dados 
100% 

2 
100% 

PÓS-
VERBAL 

10 dados 
53% 

9 dados 
47% 

19 
100% 

Total 10 11 21 
     Tabela 15: Comparativo entre os resultados gerais pré e 
       pós-verbais no séc. XVII 

 

 

Optamos por não separar os dados religiosos dos narrativos, pois os resultados foram 

semelhantes. Houve um total de ocorrências um pouco maior do que o observado no século 

XVI, contudo, mais uma vez, a análise feita não deve ser tomada como definitiva. Ainda 

assim, foram encontrados dados propícios às hipóteses aqui colocadas. Por exemplo, a menor 

ocorrência de dados pré-verbais (2 dados) que pós-verbais (19 dados), como pode-se perceber 

na visão panorâmica fornecida pela tabela 15 (acima), apontando para o desuso dessa posição. 

Além disso, nossa hipótese (de que a mudança de ordenação começa pelo desuso da 

posição pré-verbal dos advérbios nas cláusulas menos gramaticalizadas) continua sendo 

confirmada nesta sincronia: não houve ocorrência de dados pré-verbais nas cláusulas menos 

gramaticalizadas. Os 2 únicos dados nessa posição (pré-verbal) ocorreram em cláusulas mais 

gramaticalizadas27, que são exatamente as que esperávamos que abrigassem esses dados. Ex.: 

 

(98) Mas nós, Senhor, como protestava o vosso profeta Daniel: Neque enim 
in justificationibus nostris, prosternimus preces ante faciem tuam, sed in 
miserationibus tuis multis: os requerimentos, e razões deles, que 
humildemente presentamos ante vosso divino conspecto, as apelações ou 
embargos que interpomos à execução e continuação dos castigos que 

                                                           
27 Ocorreram outros 3 dados aparentemente pré-verbais em cláusulas menos gramaticalizadas no corpus do 
século XVII, que serão comentados adiante (item Outros Casos), pois poderiam configurar-se como contra-
exemplos. Tais dados não entraram na contagem por não se tratar de advérbios prototipicamente qualitativos, 
como será mostrado.  
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padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, 
mas todos na multidão de vossas misericórdias: (SBS) posição AV, mais 
gramaticalizada (hipotaxe relativa não reduzida) 

 

 

Quanto aos dados pós-verbais, foram mais recorrentes que os pré-verbais, 

confirmando nossa hipótese, e distribuíram-se balanceadamente entre as cláusulas menos 

gramaticalizadas (53%) e as mais gramaticalizadas (47%). 

 

A tabela abaixo contém os dados de todas as posições encontradas (pré e pós-verbais): 

 

 Tabela 16: Distribuição pré e pós-verbal pelos tipos de cláusulas (séc. XVII) 
 

 

A tabela pré e pós-verbal acima nos permite observar que o advérbio qualitativo, no 

século XVII, também tendia a ser empregado mais próximo do verbo (12 dados: posições AV 

e VA, o que representa 57.2% do total de dados encontrados no século XVII), apontando para 

a sustentação do subprincípio icônico da proximidade. Ex.: 

 

 

 

Séc. XVII - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordin. Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

AV     1     1 Pré-V 
AXV       1   1 

Total Pré-V - - - - 1 - 1 - - 2 
VA 4  1  3  2  1 11 
SVXA 1         1 
VXA 4  2       6 

 
Pós-V 

VSA 1         1 
Total Pós-V 10 - 3 - 3 - 2 - 1 19 
Total Geral 10 - 3 - 4 - 3 - 1 21 
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(99) Porque há muita gente neste mundo com quem podem mais os brados 
que a razão, e tais eram aqueles a quem o Baptista pregava. Vede-o 
claramente em Cristo. (SS, parte VIII) posição VA, menos gramaticalizada 

 

 

A tabela abaixo mostra os itens levantados no corpus do século XVII e quantas vezes 

esses itens apareceram: 

 

 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Amigamente  1 1 
Brandamente  1 1 
Cautelosamente 1  1 
Claramente  1 1 
Facilmente  1 1 
Favoravelmente  1 1 
Gloriosamente  1 1 
Humildemente 1 1 2 
Inconsideradamente  1 1 
Irmãmente  3 3 
Juntamente  1 1 
Lastimosamente  1 1 
Milagrosamente  1 1 
Mortalmente  1 1 
Religiosamente  1 1 
Reverentemente  1 1 
Tacitamente (secretamente)  1 1 
Violentamente  1 1 

TOTAL 2 19 21 
     Tabela 17: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (século XVII) 

 

 

Assim como no século XVI, mais uma vez, houve uma estabilidade na freqüência de 

ocorrências de elementos adverbiais. Vemos uma diminuição do uso da posição pré-verbal, 

tendo, inclusive, o item “mais freqüente” (irmãmente) somente aparecido em posições pós-

verbais, fato que não ocorreu com os itens mais freqüentes das sincronias vistas até aqui. 

 



 119 

4.3.2 Século XVII: Tipos de Verbos  

 

Cognit. Exist. Mater. Perc. Sentim. Verbal Corp. Total 
1 

4.5% 
1 

4.5% 
10 

49% 
1 

4.5% 
1 

4.5% 
5 

24% 
2 

9% 
21 

100% 
Tabela 18: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos  
(Português Séc. XVII – pré e pós-verbal) 

 

 

Os advérbios qualitativos, no século XVII, seguem a tendência dos dados mostrados 

até o momento: colocam-se preferencialmente próximos a verbos materiais (49% dos dados 

pré e pós-verbais), mas também ligam-se a outros tipos verbais, como os cognitivos, os 

corpóreos, os existenciais, os perceptivos e os de sentimento. Contudo, particularmente nessa 

sincronia, encontrou-se um número considerável de verbos dicendi (ou de atividade verbal), 

correspondendo a 24% das ocorrências. Pode-se atribuir esse achado ao fato de haver, entre os 

textos estudados, Sermões do Pe. Antonio Vieira, que são discursos religiosos pregados 

publicamente. Os resultados apurados na análise desta variável (tipo de verbo) parecem estar 

relacionados ao tipo de texto. A maior ou menor quantidade de ocorrências de um certo tipo 

verbal parece depender do tipo textual analisado. Certos tipos de textos privilegiam a 

ocorrência de determinados tipos verbais, conforme se observa nos dados desta sincronia. 

 

4.3.3 Século XVII: Modalizadores 

 

Nesta sincronia, ocorreram 14 dados com advérbios modalizadores, distribuídos em 

cláusulas que continham os seguintes tipos verbais: 
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Cognit. Relac. Exist. Mater. Verbal Poss. Corp. Total 
1 

7% 
4 

29% 
1 

7% 
2 

14% 
4 

29% 
1 

7% 
1 

7% 
14 

100% 
          Tabela 19: Distribuição dos modalizadores em –mente pelos tipos de verbos 

(Séc. XVII) 
 

Novamente confirmou-se a propensão dos modalizadores de ocorrerem com tipos 

variados de verbos. Entretanto, surpreendentemente, os verbos materiais não foram maioria. 

Houve uma prevalência de verbos relacionais e dicendi. Os verbos relacionais são 

semanticamente mais vazios, o que faz com que outros elementos da sentença “se fortaleçam” 

semanticamente. Como os modalizadores são elementos que “veiculam” e/ou “portam” 

opiniões, sensações, emoções, etc, recai, não somente, mas também e fortemente sobre eles a 

tarefa de causar efeito tencionado no discurso religioso. Já os verbos dicendi têm seu alto 

índice de ocorrências relacionado ao tipo textual, a exemplo do que aconteceu com os 

qualitativos nos textos desta sincronia. 

 

 

Posição AOr Meio da Or Total 
No 12 2 14 
% 86% 14% 100% 

             Tabela 20 – Modalizadores (Séc. XVII): total = 14 
 

 

As posições acima apresentadas referem-se à colocação do advérbio modalizador em 

relação ao seu alvo que é a oração como um todo. Em geral, esse tipo adverbial aparece 

preferencialmente anteposto à oração, conforme visto em Moraes Pinto (2002) e ratificado, 

através da ampliação do corpus, no presente estudo. Esse comportamento é uma das 

características que difere modalizadores e qualitativos: aqueles preferem situar-se antes de 

seu alvo (a oração), enquanto estes preferem situar-se depois dele. Outras posições em que os 

modalizadores podem aparecer são a pós-oracional (menos freqüente) e a medial, em que o 
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advérbio se refere à toda a oração ou  a algum argumento interno. No século XVII, não foram 

encontrados dados com modalizadores em posição pós-oracional. Já a posição pré-oracional 

foi a mais preenchida por esses advérbios nessa sincronia (86%). Ex.: 

 

(100) E então ver cabecear o auditório a estas coisas, quando devíamos de 
dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir! Verdadeiramente não sei de 
que mais me espante, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos? (S.S., 
parte IX) 

 

 

Para Dantas (1983), “a ordem é um recurso pertinente na distinção de valores 

sintático-semânticos” e, no caso dos advérbios, a ordem tem se mostrado mesmo crucial, 

definindo esses valores. Quanto mais afastado do verbo como alvo, mais pragmático-

discursivo é o valor do advérbio.  

 

 

4.3.4 Século XVII: Outros Casos 

 

No corpus do século XVII, também ocorreram dados que não entraram no cômputo 

geral por se tratar de casos que apresentavam algum tipo de ambigüidade. O primeiro deles é: 

 

 

(101) Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um 
entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios, e vencer-se uma agudeza 
com outra maior; mas contra vontades endurecidas nenhuma coisa aproveita 
a agudeza, antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto 
mais facilmente se despontam na pedra (S. Sexagésima - PARTE III). 
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Nesse exemplo, a oração em que o advérbio está inserido seria classificada, 

tradicionalmente, como principal em relação a “quanto as setas são mais agudas”, que, por sua 

vez, seria classificada como subordinada adverbial proporcional. De acordo com os 

pressupostos deste trabalho, as orações citadas seriam classificadas, respectivamente, como 

menos gramaticalizada e mais gramaticalizada. 

Entretanto, essas duas orações são partes correlativas de um mesmo todo, isto é, 

existe uma implicação semântica mútua entre as duas orações, na qual não há a independência 

de elementos, o que significa que não se deve falar em uma oração principal. Essa correlação, 

portanto, torna as duas orações similares em termos de classificação, possibilitando considerar 

ambas, por assimilação, mais gramaticalizadas. Resumindo: independentemente da postura 

que se tome quanto a essa questão, essa controvérsia, por si só, já é suficiente para demonstrar 

que a classificação dessas orações não é evidente ou incontestável e, por essa razão, essa 

ocorrência não deveria ser incluída no levantamento quantitativo. Fica, então, apenas o 

registro desse achado e a observação de que tal estrutura merece um estudo mais aprofundado, 

que fugiria aos objetivos aqui propostos, com busca e análise de outros exemplos, para que se 

pudesse melhor examinar a vinculação entre a temporal e a correlação proporcional. 

 

Outro exemplo interessante encontrado nos dados do século XVII é o seguinte: 

 

(102) Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que 
se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente, e o 
falar mais ao ouvido que aos ouvidos, não só concilia maior atenção, mas 
naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. (S. 
Sexagésima - PARTE VIII) 

 

 

A questão que se levanta em relação a esse exemplo diz respeito à ambigüidade do 

advérbio em si. O item naturalmente é polissêmico, podendo apresentar dois valores: 
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qualitativo, como parece ser o caso acima mencionado, ou modalizador. Entretanto, sabe-se 

que, na trajetória de advérbios qualitativos a modalizadores, há usos que podem ser tomados 

em mais de um sentido, gerando incerteza na classificação (usos ambíguos). Também 

costuma ocorrer uma “migração” do advérbio para posições mais periféricas nas orações e é o 

que pode estar acontecendo nesse exemplo. Pode-se classificá-lo, também, como qualitativo 

se se perceber um domínio maior desse sentido nesse exemplo. Porém, a posição ocupada 

pelo advérbio torna sua classificação ambígua: está em trajetória de mudança (meio caminho 

entre qualitativo e modalizador). O que a princípio parece uma posição pré-verbal (se 

classificado como qualitativo) pode ser, na verdade, uma posição pré-oracional, a mais 

adotada pelos modalizadores, se se entender que esse é um advérbio modalizador. A mudança 

do advérbio para a posição pré-verbal em cláusula menos gramaticalizada, que é a que 

costuma abrigar as inovações lingüísticas, ou ainda, a mudança do advérbio para o início da 

oração pode significar uma diferente nuança no significado desse item, cujo efeito inicial é a 

ambigüidade. 

 

Uma das ocorrências também não contabilizadas se deu no Naufrágio que passou 

Iorge D`Albuquerque Coelho: 

 

(103) E depois que acabou de conquistar, seguramente podem yr 
quinze,vinte legoas pella terra dentro (p.12/ linha 2) 

 

 

Nesse exemplo, novamente temos um advérbio polissêmico: há dados com 

seguramente tanto com valor qualitativo quanto com valor modalizador. Aqui, esse item está 

ligado ao verbo ir e, notadamente, seu sentido é ambíguo. A propósito, esse verbo está 

envolvido em outros casos de advérbios em -mente apresentando ambigüidade de sentido. Ele 
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parece propiciar isso, de certa forma, e pode ter alguma implicação no processo de 

gramaticalização desses elementos. 

No caso da ocorrência acima, pode estar acontecendo o mesmo processo exposto no 

exemplo anterior: como o sentido do advérbio é ambíguo, pode estar havendo uma reanálise 

em que o advérbio está se posicionando pré-oracionalmente (e não pré-verbalmente, como 

pode parecer à primeira impressão). 

Outros casos interessantes ocorreram no corpus do século XVII e são descritos a 

seguir: 

 

(104) Porque se ella escapara da tormenta, forçadamente os avia de vir 
demãdar (NPJA, p.41/l. 21) 

 

 

(105) Nẽ escapar dquelle perigo, ẽ q todos avimos de morrer forçadamente 
(NPJA, p.63/l. 6) 

 

 

No primeiro exemplo acima, o advérbio se coloca antes da oração, o verbo principal 

dessa oração encontra-se numa locução e o advérbio tem sentido de “inevitavelmente; 

determinado pelo destino”. Pelo sentido e também pela posição, parece tratar-se de um 

advérbio modalizador, pois percebe-se que o escritor tem um certo grau de certeza na 

inevitabilidade do fato. E essa nuança de sentido (o grau de certeza), que diz respeito a uma 

avaliação do escritor, pode estar sendo indicada pela posição: o afastamento do advérbio do 

verbo (demãdar). Tal distanciamento parece refletir o grau de distanciamento semântico entre 

eles no plano cognitivo (cf. princípio de iconicidade). Já no segundo exemplo, embora o 

sentido de inevitabilidade, fatalidade ainda permaneça, a posição do advérbio (imediatamente 

posposto ao verbo) parece ligá-lo sintática e semanticamente ao verbo (“morrer 

forçadamente” → morrer de modo forçado, não natural, compelido; morrer movido por força 
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ou algo propulsor que o impele à morte), diminuindo o grau avaliativo desse item adverbial 

sobre o fato veiculado na sentença. Esse par de exemplos mostra que a ordem pode ser um 

importante delimitador dos valores dos advérbios. 

Outro item que apresentou ambigüidade de comportamento é o que se vê nos 

exemplos a seguir: 

 

(106) No qual parece que nos queria mostrar que nos avia de livrar 
milagrosamente de tamanho naufrágio (NPJA, p.47/l. 12) posição VA, mais 
gramaticalizada (subordinação) 
 

 

(107) Estando no misero estado que tenho dito, cõ a necessidade, fome, sede, 
& trabalho que contey, sem sabermos onde estauamos, nem pera onde 
caminhauamos, a Misericordia de nosso Senhor, que nunca faltou a quem 
por ella chama, nos socorreo tam fauorauelmente, que milagrosamente 
adous dias do Mês de Outubro, a hua Terça feyra, sem o cuydarmos, nos 
achamos entre as Berlengas, & a roca de Sintra (NPJA, cap. XII, p.66/l. 19) 
Modalizador Epistêmico AOr 

 

 

 

O primeiro exemplo acima está imediatamente posposto ao verbo (livrar), ligando-se 

e referindo-se a ele, e pode ser entendido como um qualitativo: o modo como nos livraria do 

naufrágio. Já no segundo exemplo, o advérbio distanciou-se do verbo (achar), colocando-se à 

margem esquerda e, inclusive, transpondo o limite da oração (“nos achamos entre as 

Berlengas, & a roca de Sintra”) em que esse verbo se encontra, para modificar todo o período 

que o segue (“milagrosamente adous dias do Mês de Outubro, a hua Terça feyra, sem o 

cuydarmos, nos achamos entre as Berlengas, & a roca de Sintra”). É, portanto, nessa 

ocorrência, um advérbio modalizador, pois expressa uma avaliação do autor. Novamente, a 

ordem parece estabelecer as fronteiras de sentido. 
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Reproduzimos, a seguir, um exemplo curioso ocorrido no século XVII. O verbo está 

substantivado pelo artigo, mas ainda assim o item em -mente se preserva ao seu lado. Ele 

parece ainda estar modificando a forma verbal praticar: 

 

(108) Não clamará, não bradará, mas falará com uma voz tão moderada que 
se não possa ouvir fora. E não há dúvida que o praticar familiarmente, e o 
falar mais ao ouvido que aos ouvidos, não só concilia maior atenção, mas 
naturalmente e sem força se insinua, entra, penetra e se mete na alma. (S. 
Sexagésima - parte VIII) 

 

No primeiro dos dois exemplos que se seguem, mais um caso de ambigüidade, 

também motivada pelo posicionamento do advérbio: 

 

(109) Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os homens de bom 
coração; e nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e 
abundância, que se colhe cento por um: Et fructum fecit centuplum. (S. 
Sexagésima - parte II) 

 

 

(110) Pois se nenhuma destas razões que discorremos, nem todas elas juntas 
são a causa principal nem bastante do pouco fruto que hoje faz a palavra de 
Deus, qual diremos finalmente que é a verdadeira causa? (S. Sexagésima - 
parte VIII) 

 

 

O segundo dado com o advérbio finalmente foi tratado como ambíguo devido à 

posposição ao verbo, o que acaba permitindo uma “leitura” como “dizer de modo definitivo, 

satisfatório; dizer de certa maneira”. É interessante porque não havia sido registrado, até o 

presente momento dessa pesquisa, esse advérbio sequer com uso ambíguo. Em todos os outros 

dados ele só ocorreu como conjuntivo (aquele que estabelece uma relação lógica entre as 

partes do texto, organizando-o), como é o caso do primeiro exemplo. Pelas próprias 

características semânticas das bases que formam esse tipo de advérbio (finalmente; 
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primeiramente), não se esperava encontrar ambigüidade nesses itens. A princípio, essas bases 

não seriam produtivas para formar advérbios de valor qualitativo. Podemos presumir, com 

esses achados, que a base, por si só, pode não ser primordial ou determinante nesse processo. 

Por outro lado, a posição, mais uma vez, se mostrou relevante para a gradação de significado 

e o verbo que acompanha o advérbio (“dizer”, nesse caso) também teve um papel importante 

na construção de uma ambigüidade, nesse contexto, para o item citado. 

No próximo exemplo, o advérbio é focalizador. Decidiu-se comentar esse dado devido 

à posição em que o advérbio se encontra que gera ambigüidade em relação ao seu alvo: se 

considerar-se o verbo como alvo, o advérbio está anteposto, mas, se considerar-se seu foco o 

substantivo, o advérbio está posposto a ele, o que parece incomum em se tratando de um 

focalizador. 

 

(111) E se para isto não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da 
Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente confio. (S. Bom 
Sucesso) 
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4.4 Português do Século XVIII 

 

A média de ocorrências de advérbios no corpus desta sincronia foi: 

 

Total = 20.117 palavras (10 Qualitativos pré-verbais + 20 pós-verbais) → 1,5 

qualitativos/ 1.000 palavras 

 

4.4.1 Qualitativos –- Posições Pré e Pós-Verbais 

 

A quantidade de dados observada nesta sincronia não nos permite tirar conclusões 

absolutas, mas serão feitas algumas considerações a respeito dos dados analisados e das 

tendências de ordenação nessa fase da língua. Observemos os resultados gerais desta 

sincronia: 

 

 

Séc. XVIII - Gramatical. + Gramatical. Total 
PRÉ-

VERBAL 
1 dado 
10% 

9 dados 
90% 

10 
100% 

PÓS-
VERBAL 

5 dados 
25% 

15 dados 
75% 

20 
100% 

Total 6 24 30 
           Tabela 21: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais no português 

do séc. XVIII 

 

 

Ainda encontramos ocorrências de advérbios qualitativos em –mente em posição pré-

verbal no século XVIII, o que aponta para a disponibilidade dessa posição para este tipo de 

advérbio. Porém, houve menor incidência de dados em posição pré-verbal (10 ocorrências) do 

que em posição pós-verbal (20 ocorrências), apontando para uma tendência de desuso da 

posição pré-verbal, conforme previsto. 
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Mais uma vez, percebemos que a ordem pré-verbal aparece predominantemente nas 

orações mais gramaticalizadas: hipotáticas e subordinadas (9 casos, ou seja, 90% do total de 

10 ocorrências em posições pré-verbais), revalidando, juntamente com os resultados obtidos 

até aqui (português arcaico e dos séculos XVI e XVII), nossa hipótese de que encontraríamos 

menor quantidade de advérbios qualitativos em –mente pré-verbais nas cláusulas menos 

gramaticalizadas ao longo do tempo (nesta sincronia, houve 1 ocorrência: 10% do total de 

dados pré-verbais) e maior quantidade desses elementos nas cláusulas mais gramaticalizadas 

(encaixadas). Também foi corroborada a hipótese de Givón: as cláusulas mais 

gramaticalizadas são mais conservadoras, pois mantêm a ordenação mais antiga (pré-verbal). 

A seguir, um exemplo em que o advérbio encontra-se em posição pré-verbal: 

 

 

(112) Éstas sam, Senhora, as-cauzas que nós, que ansiozamente dezejamos 
o-adianta=mento dos-sobreditos estudos, asim como de-tu=do omais que 
contribue para a prosperidade danosa Pátria - (Est. Luz - Repres. Oficial do 
RJ); AV – mais gramaticalizada (subordinação relativa não reduzida) 

 

 

Os resultados obtidos nas posições observadas no século XVIII foram: 

 

 Tabela 22: Distribuição pré e pós-verbal pelos tipos de cláusulas (séc. XVIII) 

Séc. XVIII - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordin. Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

SAV   1  1    1 3 
AV 1    4     5 
AXV     1     1 

 
Pré-V 

AVS     1     1 
Total Pré-V 1 - 1 - 7 - - - 1 10 

SVA 2 1 1    1   5 
VA 3 1   2 6 1   13 

 
Pós-V 

VXA      2    2 
Total Pós-V 5 2 1 - 2 8 2 - - 20 
Total Geral 6 2 2 - 9 8 2 - 1 30 
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O princípio da iconicidade (segundo o qual o grau de proximidade sintática dos 

elementos lingüísticos reflete o grau de integração de seus conteúdos semânticos) pôde ser 

evidenciado visto que a maioria esmagadora dos dados pré-verbais (9 dados, totalizando 90% 

- posições SAV, AV E AVS) ocorreu em posição imediatamente anterior ao verbo. Como já 

mencionado, isso sucedeu devido ao fato de a referência (alvo) desses elementos ser o verbo, 

conforme se vê no exemplo (112) acima, em que o advérbio ansiosamente se refere ao verbo 

desejar. 

Nas posições pós-verbais, o subprincípio icônico da proximidade foi novamente 

confirmado: a maioria dos dados encontra-se em posição imediatamente posterior ao verbo 

(posições VA e SVA, que juntas somam 18 ocorrências = 90% dos pós-verbais), conforme 

exibe o exemplo (113) abaixo: 

 

(113) Por -se - esforsarem os -Eclezias=ticos seculares, eRegulares desta 
Cidade, em disu=adir, e -desviar a-mocidade de-estudar as – referidas 
faculdades, animandose a-dezacreditalas de-inuteis, espalhando com- falta 
desinseridade pelo povo que jura segamente nas-suas palavras, que a-Lingua 
Grega, Retotica, e Filosofia de Vosa Magestade as –reputa nos- imortais 
Estatu=tos tos da - Universidade de- Coimbra sam indispensa=veis para se- 
saber perfeitamente a- Teologia (Est. Luz - Repres. Oficial do RJ); VA – 
mais gramaticalizada (Hipotaxe relativa não reduzida) 

 

 

Passemos, então, aos itens adverbiais e suas repetições: 

 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Aceleradamente  1 1 
Ansiosamente 1  1 
Cegamente  1 1 
Completamente  1 1 
Confusamente 1  1 
Cuidadosamente 1  1 
Dignamente  1 1 
Direitamente  1 1 
Felizmente  1 1 
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Gloriosamente 1 1 2 
Igualmente 1 3 4 
Ilicitamente  1 1 
Impunemente  1 1 
Industriosamente  1 1 
Inteiramente  1 1 
Inutilmente  1 1 
Justamente 1  1 
Largamente 2 1 3 
Liberalmente 1  1 
Perfeitamente  1 1 
Quarentemente  1 1 
Simplesmente  1 1 
Suficientemente  1 1 
Verdadeiramente 1  1 

TOTAL 10 20 30 
               Tabela 23: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (século XVIII) 

 

 

Interessante observar que os itens mais freqüentes, gloriosamente, igualmente e 

largamente, conforme aconteceu com os mais freqüentes do português arcaico e do século 

XVI, apresentam variação pré/ pós-verbal, mas a maioria dos dados ocorreu em posição pós-

verbal. 

 

 

4.4.2 Século XVIII: Tipos de Verbos  

 

Vejamos os tipos verbais a que os qualitativos em –mente se unem: 

 

Cognit. Leve Mater. Perc. Sentim. Verbal Possess. Crença Total 
2 

6.6% 
2 

6.6% 
12 

40% 
1 

3.3% 
4 

13.2% 
3 

10% 
5 

17% 
1 

3.3% 
30 

100% 
Tabela 24: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos (Português do  
Séc. XVIII – pré e pós-verbal) 
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Os verbos materiais são maioria nas ocorrências com advérbios em –mente: 40% do 

total de 30 dados. São verbos que indicam atividades humanas e, provavelmente por isso, são 

acompanhados de advérbios qualitativos que especificam o modo como essas atividades são 

realizadas. Entretanto, houve também um índice alto de ocorrência de verbos possessivos e de 

sentimento, o que se explica pelo fato de esse corpus conter tanto documentos oficiais (cujos 

remetentes se reportam a autoridades e freqüentemente, entre outras coisas, prestam contas da 

administração, lançando mão de verbos como ter e possuir), quanto documentos de caráter 

pessoal (como cartas a parentes e amigos íntimos), o que leva ao uso de verbos como amar e 

desejar. 

 

4.4.3 Século XVIII: Modalizadores 

 

Nesta sincronia, foram localizados 9 advérbios modalizadores. Os verbos envolvidos 

nas orações em que esses verbos aparecem são: 

 

Exist. Relac. Mater. Perc. Crença Total 
1 

11% 
1 

11% 
5 

56% 
1 

11% 
1 

11% 
9 

100% 
Tabela 25: Distribuição dos modalizadores em –mente 
pelos tipos de verbos (Séc. XVIII) 

 

 

Segue abaixo um exemplo de advérbio modalizador: 

 

(114) Não Remeto as clarezas, que V ossa Ex celência dezejava daJunta da 
       Real Fazenda, por q ue nella se asentou, q ue as não devia mandar pasar 
       dos seus Rendimentos, sem ordem deS ua Mage stade; muito mais por 
que que =        rendo amesma S en hora facelitar este modo de se 
publicarem, noReal    Erario sepodem achar igualmente. Eu oSinto muito, 
por q ue dezeja-  
       va servir aV ossa Ex celência completamente, porem sinceram ente 
asnão concidero de  
       maziadamente necessarias, porque só servem pa ra justamente se com= 
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       putar osRendimentos, que a Coroa tirou naquela Capitania á Ca=        za 
deV ossa Ex celência (PHPB, Doc. Oficiais RJ, carta 12); AOr – 
modalizador de ato de fala 

 

 

Passemos à tabela referente à ordenação: 

 

Posição AOr Meio da Or Total 
No 5 4 9 
% 55.5% 44.5% 100% 

        Tabela 26 – Modalizadores (Séc. XVIII): total = 9 
 

 

Como se pode ver pelos resultados encontrados nas sincronias estudadas até aqui, o 

número de ocorrências de advérbios modalizadores é sempre menor do que o de advérbios 

qualitativos. Nos dados do século XVIII, houve um certo equilíbrio nas tendências desses 

advérbios se posicionarem: 55.5% na posição pré-oracional e 44.5% em posição medial. Não 

houve registro de dados em posição pós-oracional, confirmando a propensão, apresentada até 

aqui, de os modalizadores, ao contrário dos qualitativos, que ocupam mais posições após o 

alvo, ocuparem a posição antes do alvo, que é a oração. 

 

 

4.4.4 Século XVIII: Outros Casos 

 

Foram encontradas algumas ocorrências interessantes que foram destacadas e passam 

a ser comentadas nesta seção: 

 

(115) Primeira. Por - ter o Reverendisimo Bis=po deste Bispado Retorica 
eFilozofia, alem da-Gramatica Latina, no seu Seminario da Mitra, as- quais 
ali ensina aparentemente um ReligiôzodeSanto Antonio, nam a-Alunos, 
efilhos doSe=minario, porque nam os-tem, mas aos-ordinandosde fora, que 
aquele Prelado obriga a-tôdos geral=mente, sem exsetuar nem ainda os-
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mesmos na=tu turais desta Cidade, a recolherem-se a-êle em-qualida=de de 
Porsionistas (Est. Luz – Represent. Ofic. RJ) 

 

 

No exemplo acima, ocorreram dois advérbios que chamaram a atenção. O primeiro 

(aparentemente), embora esteja em posição pós-verbal, não se refere exatamente ao 

verbo. Assemelha-se a uma expressão de incerteza (“ao que parece”; “acho que”), por 

parte de quem escreveu, em relação ao que está sendo afirmado na oração. Por essa 

razão, esse advérbio parece funcionar como um modalizador. 

Já o advérbio geralmente, que costuma exercer função de aspectualizador, nesse exemplo 

figura com um sentido mais literal, isto é, mais próximo da base adjetiva (geral: 

abrangente, total). Parece, assim, ter uma acepção de modo, referindo-se ao sintagma 

“a todos”, e não ao verbo obrigar, e, ainda, parece ter esse sentido corroborado, 

especificado e nitidificado pela expressão “sem excetuar” que o segue. Tem-se, então, 

algo como: obrigar as pessoas de um modo geral/ a todas as pessoas, sem exceções. 

O próximo exemplo inclui um item adverbial polissêmico, mas que, neste contexto, apresenta 

sentido qualitativo: 

 

 

(116) Enam sendo o –estudo de-cada uma das-ditas faculdades feito no 
mesmo Seminario, nem pelo espaso de um ano,nem pe=los bons Livros, e -
conforme oSabio metodo prescrito por vosa magestade , e observado 
exatamente em nosas Aulas, é claro que á de-ser perfuntorio, esem proveito, 
como confirma a-experiencia conser=vanvandose asim o numerozo clero 
deste Bispado nastrevas da-igonrancia no-meio dos Estudos eEscolas 
deVosa Magestade, que gloriozamente conserva, e protege para o fim 
contrario, e isto por=nam serem obrigados por - Ordem Regia a. versalas. 
(Est. Luz – Represent. Ofic. RJ) 
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Conforme será visto na seção referente à análise do português atual, esse advérbio 

pode assumir sentido focalizador ou qualitativo. Aqui, a interpretação é “de modo fiel, 

rigoroso”. Não foram constatadas ocorrências desse item com sentido focalizador até essa fase 

da língua. Isso pode indicar que esse sentido, mais abstrato, ainda não estava disponível até 

essa época. 

Vejamos agora algumas ocorrências com o advérbio igualmente, que parece 

apresentar comportamento polissêmico: 

 

 

(117) Lance-me Vossa Excelência a sua benção, e        meu marido lhe        
pede igualmente o mesmo, rogando a Vossa Excelência o disculpe por lhe 
não        escrever agora que   hum forte defluxo o em baraça. (PHPB, Doc. 
Partic., carta pessoal 3) SVA – menos gramaticalizada 

 

 

(118) Dous officiaes que concorrião   igualmente na successão da 
Commandancia em lugar de peleijar__  
       entrarão à disputar. (PHPB, Doc. Partic., carta pessoal 4) VA – mais 
gramaticalizada (hipotaxe relativa não reduzida) 

 

 

Nas duas ocorrências acima, o item apresenta valor qualitativo. Na primeira delas 

entende-se que: pedir igualmente o mesmo → pedir o que eu estou pedindo do mesmo modo 

que eu estou fazendo. Na segunda: concorrer igualmente → concorrer de modo igual, em 

igualdade de condições. 

 

 

(119) Pasarão-se ordens para que todo ómantimento vindo doReconcavo 
fosse da mesma maneira repartido com a assistencia do segundo Almotacel 
Manoel Ribeiro Guimaraes, eofficiaes militares, dando ocazião áesta ordem 
o determinar eu aodito Almotacel para que asfarinhas fossem repartidas na 
minha prezença, por me ter constado, que elle tomava para sy, e para quem 
queria, grandes porções, e apobreza, nenhuma, e igualmente o Provedor 
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daFazenda Real para os armazens de Sua Magestade, quando ali-as as 
porções tomadas se repartião pelos seos officiaes, e por quem lhe parecia. 
(Est. Luz – Represent. Ofic. RJ) 

 

 

(120) Eu já lhe escre-    vi dando-lhe os parabens, a Pedro Gomes 
igualmente a D. Rodrigo.  (PHPB, Doc. Partic., carta pessoal 3) 

 

 

Nos dois exemplos acima, o advérbio igualmente conecta o conteúdo semântico da 

oração em que aparece ao conteúdo anterior, funcionando como um retomador, ou seja, esse 

elemento estabelece uma relação lógica entre as partes do texto, organizando-o. É um 

advérbio conjuntivo. 

 

 

(121) Por-nam serem obrigados aestudar aquelas. os -que asentam Prasa de 
Ca=detes, aos -quaes porque sertamente am de - ocu=par os -Postos 
Militares, sam muito uteis, porser serto que as-emprezas da-guerra se 
ven=sem mais pela forsa da Sabedoria, deque pe=la das - Armas, as-quais 
quando nam sam guiadas pelas luzes desta, mais depresa arru=inam doque 
salvam a Patria, e que eses sele=bres Generais da - antiguidade, e do-tempo 
pre=zente, foram, esam igualmente Filózofos, eO=radores, que Guerreiros. 
(Est. Luz – Represent. Ofic. RJ) 

 

 

Esse exemplo foi considerado ambíguo (qualitativo/ aspectualizador) por conta de o 

contexto envolver a idéia de tempo (e a palavra tempo em si!), o que torna possível tanto a 

leitura “são de modo igual filósofos e oradores/ são filósofos e também oradores”, como a 

leitura “são ao mesmo tempo/ simultaneamente filósofos e oradores”. 

 

Vejamos outras ocorrências encontradas no corpus desta sincronia: 
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(122) e isto para lhes ensinarem á fa=ce das -bem depuradas, e-dirigidas 
Escolas de Vo=sa Magestade a sua Filozofia Peripatetica, á tanto tempo 
proscrita com - grande gloria pelas sa=bias Leis deVosa Magestade como 
prejudi=cial á Republica, sem eles saberem ainda sufici=entemente a - 
Lingua Latina, nem os- outros Estu=dos que entam aprendiam, seguindo-se 
destes ex=sesos a perturbasam das nosas Cláses, e continuar a reinar contra 
os - Decretos deVosa Mages=tade (Est. Luz – Represent. Ofic. RJ) SVAX - 
Hipotaxe reduzida infinitivo 

 

 

Aqui, observa-se uma certa ambigüidade entre os sentidos de qualidade (advérbio 

qualitativo) e quantidade (intensificador), pois suficientemente pode ser compreendido, 

respectivamente, como “de modo satisfatório/ hábil; bem” ou “bastante; em numerosa 

quantidade”. Entretanto, parece que o contexto e o verbo (saber) contribuem para aclarar o 

sentido desse item: os religiosos tiravam os alunos dos professores sem que tais alunos 

soubessem bem a Língua Latina e os outros Estudos. 

 

 

(123) pois como Marques de    Lavradio ama tanto aV ossa Ex celência q ue 
são poucos os elugios  
com q ue abona omerecimento deV ossa Ex celência, eja que não tinha     
felicid ade depoder comunicar com V ossaEx celência todos os intereçes   
com q ue estas duas Capitanias devião concorrer pa ra a a conservação 
deseus Estados enão permetir que os nos=    sos inimigos seaproveitaçem 
dequalquer ocasião     defazer vantajosos os seus projectos        Depois de eu 
informar a SuaEx celência das providencias que V ossa Ex celência        
proximamente deu pa ra a conservação da Praça doGuatemy,        do Estado 
emque seachava a nossa Fronteira, o que    V ossa Ex celência providenciou 
mandando plantar asgrandes        Rossas que seachão emCuritiba (PHPB, 
Doc. Ofic. RJ, Adm. Priv., carta 3) 

 

 

Embora à primeira vista o advérbio proximamente tenha uma acepção espacial 

(“perto, à pouca distância”), parece ter havido, uma transferência metafórica de sentido 

(espaço → tempo), resultando na interpretação de “recentemente” observada nesse contexto. 

Analisemos mais um dado: 
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(124) Meu querido Pay eSenhor com o maior prazer recebia sua precioza 
carta dactada de 29 deJunho proxi        mo passado as afectuozas expreçoes 
com que Vossa Excelência nella metracta  
me Lizonjeião sumamente (PHPB, Doc. Ofic. RJ, Adm. Priv., carta 3)  

 

 

É interessante observar que o advérbio em questão, sumamente, provém de uma base 

substantiva (“suma”) que significa “soma; total”. Um outro sentido de “suma” é encontrado 

na locução “em suma”, que quer dizer “resumidamente”, e funciona como um conjuntivo. 

Entretanto, o advérbio sumamente assumiu sentido intensificador (“extremamente”). 

Outro dado interessante ocorreu com o advérbio justamente: 

 

 

(125) tudosacrafiquei       por obediencia aoRey eporque não fará Você 
humsacrificio que não       chega aser tamgrande queomeu, de que poderá 
hum dia, Rezul       tar utilidade aoserviço do Rey, aPatria, eservir o 
sempreda    mayor Consolaçao, a todos nós que tam justamente oamamos;  
(PHPB, Doc. Partic., Doc. Partic. RJ, Lavradio 2) 
 

 

(126) Não Remeto as clarezas, que V ossa Ex celência dezejava daJunta da 
       Real Fazenda, por q ue nella se asentou, q ue as não devia mandar pasar 
dos seus Rendimentos, sem ordem deS ua Mage stade; muito mais por que 
que =        rendo amesma S en hora facelitar este modo de se publicarem, 
noReal    Erario sepodem achar igualmente. Eu oSinto muito, por q ue 
dezeja-  
 va servir aV ossa Ex celência completamente, porem sinceram ente asnão 
concidero de        maziadamente necessarias, porque só servem pa ra 
justamente se com=        putar osRendimentos, que a Coroa tirou naquela 
Capitania á Ca=        za deV ossa Ex celência (PHPB, Doc. Ofic. RJ, Adm. 
Priv., carta 12) 

 

 

Na primeira ocorrência, o item justamente é um advérbio qualitativo e está, inclusive, 

sendo intensificado por outro advérbio (“tão”). Já na segunda ocorrência, ele parece funcionar 

como um qualitativo, porém, há de se admitir que paira uma certa ambigüidade entre 
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qualitativo e focalizador. A opção por classificar essa ocorrência como qualitativo se deve ao 

contexto em si: “justamente se computar os rendimentos” → calcular de modo justo, íntegro. 

Além disso, até a presente sincronia, não havia registros desse advérbio como prototípico 

focalizador nos corpora analisados, apenas alguns dados ambíguos, que talvez possam ter 

dado início ao uso como focalizador. Ex.:  

 

 

(127) Pondo na prezença de V ossa Ex celência as anteceden- cias, que 
obrigarão ao Gov ernador de Minas Geraes a maliciar jus- tamente da sua 
conducta (PHPB, Doc. Ofic. RJ, Adm. Priv., carta 14) 

 

 

Não é possível precisar se o advérbio refere-se ao verbo (“maliciar de modo justo, 

com razão”) ou se tem como alvo o sintagma “da sua conduta”, funcionando, assim, como 

um focalizador. O contexto dá margem à ambigüidade. 

Um outro sentido de justamente que havia sido registrado nos dados do português 

arcaico, e que parece ser uma extensão metafórica do sentido de “exato”, é o de modo 

“apertado; estreito”, conforme se vê em: 

 

 

(128) As sporas devem seer fortes em ferros, gonços, correas; e que se 
ponham justamente. (LEBC, p.35/ l. 4) 

 

 

Este sentido só foi observado no português arcaico e especificamente no Livro da 

Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela. Parece ser um uso especial, utilizado em contextos 

relacionados a medidas (tamanho, largura, etc). Outro advérbio que apresentou sentido 

qualitativo não mais verificado atualmente é o que se vê no exemplo a seguir: 
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(129) Receby aCarta de Vossamerce dandome a Certeza deterem feito 
felismente asua vi=        agem, sem embargo deseteremdemorado nella mais 
algunz dias do que       aqui sesopunhão (PHPB, Doc. Ofic. RJ, Adm. Priv., 
carta 9) 

 

 

Esse item adverbial não havia apresentado, até esta sincronia, nenhum dado com 

acepção qualitativa, como é o caso da ocorrência acima. Também não se observa mais esse 

uso (felizmente → de modo feliz) no português atual. O advérbio felizmente, no português 

contemporâneo, só ocorre como modalizador. 
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4.5 Português do Século XIX 

 

A média de ocorrências nos textos analisados se deu como segue: 

Total de palavras = 19.565 palavras (5 Qualitativos pré-verbais + 11 pós-verbais) → 

0,8 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

4.5.1 Qualitativos –- Posições Pré e Pós-Verbais 

 

Vejamos a distribuição pré e pós-verbal pelos tipos de cláusulas: 

 

 

Séc. XIX - Gramatical. + Gramatical. Total 
PRÉ-

VERBAL 
1 dado 
20% 

4 dados 
80% 

5 
100% 

PÓS-
VERBAL 

2 dados 
18.2% 

9 dados 
81.8% 

11 
100% 

Total 3 13 16 
            Tabela 27: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais no português 

do séc. XIX 

 

 

Observando-se a tabela 27 acima, verifica-se que no século XIX ainda havia 

ocorrência de dados pré-verbais, dados esses que aparecem, em sua maioria, em orações mais 

gramaticalizadas28 (4 casos, ou seja, 80% do total de 5 ocorrências em posições pré-verbais), 

fortalecendo a hipótese que assumimos com Givón (1979) de que essas orações são mais 

conservadoras e que, portanto, abrigam a ordenação mais antiga (pré-verbal) dos advérbios 

qualitativos em -mente. Vemos, também, que a quantidade de dados nessa posição (pré-

verbal) é menor que a de dados em posição pós-verbal (que somou 11 ocorrências), 

confirmando mais uma vez nossa hipótese. Uma dessas ocorrências pós-verbais foi: 

                                                           
28 Foram encontrados dados pré-verbais em orações aparentemente menos gramaticalizadas, mas que, numa 
análise mais profunda, demonstraram ser frases cristalizadas e/ou marcadas por altos níveis de formalidade. Por 
essa razão, essas ocorrências não foram incluídas nas contagens, mas serão vistas ainda nesta seção, no subitem 
“Outros casos”. 
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(130) com efeito o piloto foi feliz porquanto nem passamos pellos 4 ou 5 
registos que se achão a entrada da Ponta de Vilegaignon, e nem 
consequentemente alguem nos impedio opasso, che-  
gando ao largo do Paço as 9 tomei huma outra embar- cação na qual aportei 
aSão Christovão as 11 da noute a acolhimento de huma familia que me [↑he] 
sobretudo chara, e a vista de amigos verdadeiros que me esperavão são 
quadrosque se não descrevem facilmente, podes pois julgar que foi esse 
hum dos momentos que conto como hum dos mais felizes da minha vida 
(PHPB, Carta pessoal no 2) VA – mais gramaticalizada 

 

 

Passemos à tabela com todas as posições pré e pós-verbais: 

 

 Tabela 28: Distribuição pré e pós-verbal pelos tipos de cláusulas (séc. XIX) 
 

 

Através da tabela 28, pode-se notar que o subprincípio da proximidade, vinculado ao 

princípio da iconicidade, confirmou-se, pois praticamente todos os dados pré-verbais (posição 

AV: 4 do total de 5 dados) ocorreram em posição imediatamente anteposta. Da mesma forma, 

praticamente todos os dados pós-verbais (posições VA e SVA: 10 das 11 ocorrências) estavam 

em posição imediatamente posposta, também confirmando o subprincípio da proximidade. 

Na tabela abaixo, é possível conferir os itens encontrados nos dados desta sincronia: 

 

 

 

Séc. XIX - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordin. Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

AV  1 2  1     4  
AXV 1         1 

Total Pré-V 1 1 2 - 1 - - - - 5 
SVA 1 1   1  1   4 
VA 1    2 1   2 6 

 
Pós-V 

SVXA   1       1 
Total Pós-V 2 1 1 - 3 1 1 - 2 11 
Total Geral 3 2 3 - 4 1 1 - 2 16 
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ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Cegamente  1 1 
Completamente  1 1 
Decididamente  1 1 
Dignamente 1  1 
Diretamente  1 1 
Escassamente 1  1 
Expressamente  2 2 
Facilmente  1 1 
Formalmente 1  1 
Geralmente 1  1 
Igualmente  1 1 
Juntamente 1  1 
Nulamente  1 1 
Pessoalmente  1 1 
Reservadamente  1 1 

TOTAL 5 11 16 
     Tabela 29: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (século XIX) 

 

 

 

Os itens distribuíram-se de modo equilibrado pelo corpus. O único item “mais 

freqüente” teve suas ocorrências em posição pós-verbal, seguindo a tendência encontrada 

nesta sincronia. Foram encontrados 4 dados com o advérbio sinceramente em posição pré-

verbal no corpus de cartas de Casemiro e, em meio a outros dados do século XIX, também 

foram localizadas 2 ocorrências com o item obsequiosamente. Esses dados serão tratados 

mais adiante, no subitem “Outros Casos”. 

 

 

 

 

 



 144 

4.5.2 Século XIX: Tipos de Verbos 

 

Os advérbios qualitativos em –mente apareceram junto aos seguintes tipos verbais: 

 

 

Leve Relac. Exist. Mater. Verbal Crença Total 
1 

6.25% 
1 

6.25% 
1 

6.25% 
8 

50% 
4 

25% 
1 

6.25% 
16 

100% 
Tabela 30: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos  
(Português Séc. XIX – pré e pós-verbal) 

 

 

Mais uma vez, observa-se a predominância de verbos materiais nas ocorrências com 

advérbios qualitativos desta sincronia, mas também uma ocorrência significativa de verbos de 

atividade verbal (25%), tais como informar, escrever, descrever, etc. A alta incidência desses 

verbos dicendi está relacionada ao tipo de texto: trata-se de cartas e documentos dirigidos a 

autoridades e nos quais os remetentes prestam esclarecimentos e dão informações sobre a 

administração e outros assuntos. Segue um exemplo com esse tipo de verbo: 

 

 

(131) Satesfazendo á ordem de V ossa Ex celência, [ centrada em sua 
honrosa] Carta        de 23 deste mez, para que eu informe reservadamente 
se não        se oppoz á Freguezia de S anto Antonio do Rio Bonito o Vigário 
     Encommendado della P adre Demetrio João Vieira Falcão em fa  
       vor do qual foi dirigida uma representação dos habitantes da        mesma 
Frequezia ao Governo Imperial, cabe-me dizer:        Que, com effeito, o P 
adre Demetrio João Vieira Falcão foi opposi=  
       tor á Freguezia de S. Antonio do Rio Bonito, em que é Vi=    gario 
Encommendado;  (PHPB, Doc. Oficial da Adm. Privada, carta no 12) SVA – 
mais gramaticalizada (subordinação não reduzida) 
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4.5.3 Século XIX: Modalizadores 

 

Ocorreram 5 dados com advérbios modalizadores. Os verbos que aparecem nas 

cláusulas com esses elementos são: 

 

 

Relac. Mater. Possess. Total 
1 

20% 
3 

60% 
1 

20% 
5 

100% 
       Tabela 31: Distribuição dos modalizadores 
      em –mente pelos tipos de verbos (Séc. XIX) 

 

 

Apesar da baixa ocorrência desse tipo adverbial, podemos notar que eles se distribuem 

por orações que contêm diferentes tipos verbais, conforme também se vê com os qualitativos 

em –mente. O levantamento do tipo de verbo que ocorre nas cláusulas em que os 

modalizadores aparecem foi realizado numa tentativa de se vincular o uso desses elementos 

ao contexto sintático-semântico. Procurou-se observar se os modalizadores estariam 

ocorrendo mais, por exemplo, em cláusulas cujos verbos fossem semanticamente mais 

esvaziados (como os relacionais, etc). Entretanto, não ficou constatada uma ligação entre os 

tipos verbais e os advérbios modalizadores. 

 

Um exemplo de modalizador de atitude proposicional encontrado no corpus do século 

XIX: 

 

(132) recebi a        sua Carta de 3 de Marco proximo passado; a que não 
respondi esperan-        do fazello depois da chegada de Vicente Thomaz dos 
Santos, para poder-        ao mesmo tempo dar alguma edêa acerca dos 
sentimentos deste para        com o Am igo Boleby, porem emfelismente elle 
não he chegado, e tenho dis-    confiança que fizesse alguma arribada 
(PHPB, Carta Escrita no RJ, no 11) 
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Este modalizador localiza-se no início da oração e se refere a ela como um todo, 

exprimindo um estado de tristeza e frustração do remetente, que lastima o fato de Vicente não 

ter chegado. 

A distribuição dos modalizadores pelas posições foi a seguinte: 

 

 

Posição AOr Meio da Or Total 
No 2 3 5 
% 40% 60% 100 

        Tabela 32 – Modalizadores (Séc. XIX): total = 5 
 

 

Nesta sincronia, houve uma baixa ocorrência de advérbios modalizadores em relação à 

sincronia anterior, tendo em vista que a quantidade de material analisável foi praticamente a 

mesma. Foram apenas 5 dados contra 9 do século XVIII, ou seja, praticamente a metade. 

Embora os números sejam muito baixos para se chegar a qualquer conclusão, talvez isso se 

explique pelo fato de haver cartas e documentos oficiais na constituição do corpus, nos quais 

os remetentes podem ter tentado evitar transparecer suas impressões pessoais por se tratar de 

registro formal. Novamente, não foram encontradas ocorrências com esse tipo de advérbio em 

posição pós-oracional, confirmando a tendência já verificada nas sincronias anteriores de que 

os advérbios modalizadores não costumam ocupar essa posição. 

 

 

4.5.4 Século XIX: Outros Casos 

 

Por ocasião do levantamento e análise dos dados desta sincronia, foi observada uma 

recorrência de advérbios pré-verbais, inclusive em cláusulas menos gramaticalizadas, apenas 

em duas das cartas. Por não refletirem o padrão geral de comportamento dos advérbios e até 
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mesmo dos outros documentos desta sincronia, entendemos que parecia tratar-se de um 

recurso estilístico utilizado nessas respectivas cartas e optamos por separar essas ocorrências 

da contagem e analisá-las à parte. Passamos, então, a reproduzi-las: 

 

 

(133) Dou fim com dezejar a V ossa S enhor ia, e atoda a sua Illustre Fami= | 
lia a mais perfeita saude e com obsequiozamente decla= | rarme geral de 
todas as Obras Reaes, mas mandando que todos os orde= | nados que vencia 
em Lisboa, me fasem aqui pagos pelo Thesouro da [ De V ossa S enhor ia] 
Caza real (PHPB, carta escrita no RJ por José da Costa e Silva) 
 

 

(134) Acabo com pedir a V ossa Ex celência queira por aquella bondade | 
que foi sempre propria da sua pessoa; concervarme [o mesmo affecto que 
sempre me mostrou em Lisboa; que | pode dezejando Deos nosso Senhor 
concerve a V ossa E sua | vida e saude por muitos e dilatados annos com 
todas | as felicidades que deze[ j] apetece obsequiosamente | me declaro 
(PHPB, carta escrita no RJ por José da Costa e Silva) 

 

 

(135) Recebi a sua carta de 26 do corrente e muito estimei saber que gozava 
saude, cuja continuação sinceramente desejo. (PHPB, Cartas de Casemiro, 
29/08/1857) 
 

 

(136) Pelo primo Manoel chegado ha  
dias recebi a sua estimada carta de 24 do passado e a certesa  
de sua boa saude, cuja continuação sinceramente desejo. (PHPB, Cartas de 
Casemiro, 07/12/1857) 
 

 

(137) Folguei em saber que gosava bôa sau- de e sinceramente desejo a sua 
continuação; eu igualmente vou bem. (PHPB, Cartas de Casemiro) 
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(138) Estimarei saber que se acha no gozo de perfeita saude, cuja 
continuação sincera-mente ambiciono. (PHPB, Cartas de Casemiro) 

 

 

Nos exemplos acima, pode-se perceber um uso formulaico desses advérbios em 

expressões cristalizadas. Nas duas primeiras ocorrências, o advérbio obsequiosamente parece 

formar, juntamente com o verbo declarar, uma expressão que se aplica ao fechamento de 

uma correspondência formal (nos moldes do que ocorre com o nosso atual “subscrevo-me 

atenciosamente...”). Essa idéia é reforçada pelo fato de se tratar de duas missivas distintas 

encerradas exatamente com a mesma “fórmula”, que inclui o advérbio obsequiosamente e o 

verbo declarar na ordem AV (advérbio, verbo). 

Nos 4 exemplos acima (135) a (138), com o advérbio sinceramente, parece ocorrer 

algo bastante semelhante: esse item adverbial, cujo uso como qualitativo já não é nem tão 

comum, acompanha verbos de sentimento (desejar, ambicionar) e também aparece na ordem 

AV (advérbio, verbo). Nesse caso, a “fórmula” não é usada para encerrar uma carta, mas sim 

para iniciá-la, estabelecendo um contato cordial com o destinatário, mostrando o apreço do 

remetente. Isso pode ser atestado através do vocabulário sempre recorrente, como: “gozar 

saúde” e “estimar saber...”. 

No segundo dado acima (134), com o advérbio obsequiosamente, e no penúltimo 

acima (137), com sinceramente, os advérbios apareceram antes de seus respectivos verbos e 

em cláusulas menos gramaticalizadas. Esses achados vêm ao encontro dos resultados obtidos 

por Martelotta & Vlček (2006), em estudo sobre os qualitativos em cartas de jornais do século 

XIX: eles também se depararem com um dado pré-verbal numa oração menos gramaticalizada 

nas cartas de redatores. Os autores justificaram esses resultados com base no fato de que os 

redatores conservam o padrão formal exibido pelo jornal lançando mão, para isso, de 

construções mais antigas (como as posições pré-verbais dos advérbios). 
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Os dados do século XIX analisados aqui incluem cartas e documentos oficiais, entre 

outros, cujos remetentes se dirigem freqüentemente a autoridades (como é o caso das duas 

cartas em que apareceu o advérbio obsequiosamente), às quais devem respeito, lealdade e 

obediência, a elas subordinando-se. Tal reverência parece estar sendo traduzida nos escritos 

desses remetentes por meio da estrutura por eles utilizada. Entendemos, então, que o uso de 

construções antigas (posição pré-verbal dos advérbios) realmente pode estar se dando em 

razão dos contextos altamente formais, que levam a um uso rebuscado da linguagem. 

Rebuscamento ou, como preferimos aqui, rebusca, no sentido de requinte, esmero, elegância e 

(no sentido mais denotativo da palavra!) “que se torna a buscar”. Nesse caso, os escritores 

parecem ter recorrido a ordenações mais antigas dos advérbios em questão para expressar sua 

deferência aos destinatários. A posição pré-verbal parece ter assumido funções estilísticas a 

partir do século XIX. 

No segundo dado com obsequiosamente (134), podem-se claramente notar a 

cerimônia e a cortesia com que o remetente se expressa e, ao finalizar, despede-se 

“declarando-se obsequiosamente”, ou seja, “de modo serviçal”. Pela formalidade dispensada 

ao destinatário da missiva, o mesmo, provavelmente, é pessoa ilustre e respeitada, o que pode 

estar motivando o “rebuscamento” que se manifesta sintaticamente, mais precisamente na 

ordenação dos advérbios, mas, possivelmente, também repercute na sintaxe de outros 

elementos. 

 

Nesta sincronia, outras ocorrências também sobressaíram. Observe a seguir: 

 

(139) Quiz porem ouvir primeiro o vosso parecêr, afim        de vos dár mais 
huma prova do muito apreço que faço da-    vossa probidade, etalentos; 
epellas explicações emque entrais       na vossa carta, vejo que estais bem 
instruido na materia, es-        colhendo justamente o meio de tirar algum 
casual partido        d’aquella especie de Embarcações, sem vos expôr a huma 
des        peza constante, pois que as Lanxas quasi nenhuma fazem,    alem da 
primeira da sua Construcção, e apparelho, e c om  
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       ellas se obterá o emesmo resultado em hum Porto, como o-        dessa 
Capital. (PHPB, Adm. Priv., Doc. Ofic. do RJ no 4) 

 

 

Conforme comentado na análise do século XVIII, esse advérbio (justamente) exerce 

papel qualitativo, mas tem se envolvido em contextos ambíguos em que se assemelha a um 

focalizador. No século XIX, foi encontrada apenas uma ocorrência desse item, reproduzida 

acima, e o ambiente, mais uma vez, não ajuda a elucidar o valor semântico, ao contrário, seu 

sentido, em tal contexto, é ambíguo. Portanto, até a presente sincronia, ainda não houve 

registro do advérbio justamente como focalizador prototípico. 

Vejamos mais um dado ambíguo encontrado no corpus: 

 

 

(140) O Ex celentíssimo Conde dos Arcos offereceo á V ossa Ex celênc ia 
       de sobras por anno para oReal Erario hum        milhão de cruzados da 
Capitania daBa-    hia, ou 400.000/$000, [ Réis], pedindo somente        que 
cessassem os continuados saques de Le-        tras doReal Erário, que muito o 
atormenta-        vão, pela incerteza das epocas, e pela sua        afluencia, sem 
attenção a estarem ou        não disponíveis os Cabedaes Régios: elle contava 
cer-        tamente com toda a despeza, que annualmente se        faz pelos 
cofres da Junta da Fazenda da Bahia        com a Real Marinha, despeza, que 
em 1810    foi de bem perto de 200.000.$000 [ Réis]: logo, cessan-        do 
esta despeza, podera oReal Erario exigir        de sobra mensal 50.000$000[ 
Réis], ou 600.000$000  
       por anno, que he o que indiquei, levando-se em        conta nesta sobra a 
despeza da Real Marinha    na Bahia, para outro tanto se descontar na        
consignação 70.000$000[ Réis], que oReal Erario        devia dar mensalm 
ente á Repartição da Marinha        Real.  (PHPB, Adm. Priv., Doc. Ofic. do 
RJ no 6) 

 

 

Observamos aqui um uso ambíguo do advérbio certamente. Apenas no português 

arcaico foram registrados, simultaneamente, dados qualitativos, modalizadores e ambíguos 

com esse item. A partir do século XVI, inclusive, só ocorreram dados com esse elemento em 

sentido modalizador, o que pode apontar para o desaparecimento do sentido qualitativo, já que 
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o mesmo não ocorreu, nem foram achados sentidos ambíguos. Entretanto, no século XIX, 

encontramos essa ocorrência em que certamente parece ambíguo: o contexto permite tanto 

uma interpretação como qualitativo (“contar certamente com toda a despesa” → esperar “de 

modo certo, infalível”), com o advérbio localizado após o verbo e antes do complemento 

verbal, quanto como modalizador, tendo sua posição analisada como meio de oração. O 

simples fato de esse advérbio voltar a ocorrer com sentido ambíguo justamente no século XIX 

já é interessante visto que, nessa sincronia, usos antigos têm vindo à baila. 

Assim como no século XVIII, foi localizado um uso do advérbio geralmente em que 

o mesmo parece não se apresentar como aspectualizador: 

 

 

(141) Existe aqui, e dizem que em todo o Imperio hum poderozo partido a 
favor do Imperador isto he da restauração, geralmente falando a maioria ao 
menos d’aqui athe mesmo a clas= se baixa está convencida que sem a volta 
d’elle isto não pode entrar na ordem (PHPB, Carta pessoal no 2) 

 

 

Aqui, bem como em alguns exemplos do século XVIII, esse elemento tem sentido 

mais qualitativo: “geralmente falando a maioria (...) até mesmo a classe baixa está 

convencida (...)” → falando da maioria em geral. Parece ser um sentido mais denotativo. Não 

há vestígio de sentido aspectual nesse contexto. 

As duas ocorrências que se seguem são, respectivamente dos séculos XVI, XVIII e 

XIX: 

 

(142) Outro genero de animaes ha na terra, a que chamão Tamandoás que 
serão tamanhos como carneiros, os quaes são pardos e tem hum focinho 
muito comprido e delgado pera baixo; a boca nam tem rasgada como a dos 
outros animaes, e he tam pequena, que escassamente caberão por ella dous 
(Sé. XVI, HPSC) AV, mais gramaticalizada (hipotaxe não reduzida) 
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(143) porem quem seacha neste emprego, em     que eu estou, edezeja 
satisfazer as suas obriga-         çoens quando lhe permitem as suas forças não 
hé,         Senhor desi az vezes que dezeja, o que agora mesu         cede, 
porque escasamente aproveito estes pequenoz         instantes, pa 
ralhesegurar a Você am inha saudade, eo     meu amor elhepedir medê a 
grandíssima conso         [ l]ação de boas novaz suas, desua mulher, dozmeus 
        queridoz netos, que são todo omeu interesse. (PHPB, Séc. XVIII, Doc. 
Partic. RJ, Lavradio 6) 
 

 

(144) Ainda não vi tua família por estar fora e, eu estar a pé, e apenas com o 
triste rendimento de  
70 réis por mez que escassamente me sustenta, (PHPB, Séc. XIX, Carta 
pessoal no 3) 

 

 

No primeiro exemplo (142), do século XVI, o advérbio escassamente parece ter valor 

de restrição/ negação (“sequer, quase não”), nos moldes da acepção apresentada pelo advérbio 

mal (Silva e Silva, 2001), funcionando como um conjuntivo. 

Já no segundo (exemplo 143), do século XVIII, o advérbio escassamente se apresenta 

como um aspectualizador (sentido de “raramente”). 

O terceiro exemplo (144) parece também estar relacionado a um sentido de restrição/ 

negação, como na ocorrência do século XVI. 

Vejamos outro dado interessante: 

 

 

(145) falei a seus amigos   do Senado pa ra q ue aquele seo officio a elle 
dirigido tivesse hu’a resposta  
       lizongeira, e de certo o Parecer da Comissão foi bom; mas os seos a-       
migos o Oliv eira Saturnino, e outros se oppozerão e não passou. Eu na que 
lhe escrevi ultimamente, dice-lhe q ue se deixasse estar [↑ate] as novas    
elleições; mas já estou de opinião diversa; intendo q ue v ocê deve vir pa ra 
o Senado, (PHPB, Carta Escrita no RJ, no 12) 
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O sentido desse advérbio parece estar ligado ao sentido mais básico do adjetivo (“por 

último; o mais recente; o anterior; a última vez”). Nesse caso, é um advérbio de tempo 

(sentido pontual). O sentido que se observa hoje (“nos últimos tempos; recentemente”) é 

aspectual, isto é, é iterativo. 
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4.6 Português Atual 

 

Vejamos a distribuição dos advérbios nos textos desta sincronia: 

 

Amor é Vida = 50.554 palavras (5 Qualitativos pré-verbais + 95 pós-verbais) → 0,2 

qualitativo/ 1.000 palavras 

 

O Despertar da Águia = 47.680 palavras (1 Qualitativo pré-verbal + 37 pós-verbais) 

→ 0,08 qualitativo/ 1.000 palavras 

 

Considerai como Crescem os Lírios = 23.780 palavras (3 Qualitativos pré-verbais + 24 

pós-verbais) → 0,1 qualitativo/ 1.000 palavras 

 

Quero Comer!!! = 15.900 palavras (43 pós-verbais) → 2,7 qualitativos/ 1.000 palavras 

 

Receitas de Cláudia para o Inverno = 2 pós-verbais 

 

Receitas de Cláudia para o Outono = 3 pós-verbais 

 

Livro de Ouro da Cozinha = 13 pós-verbais 
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4.6.1 Qualitativos –- Posição Pré-Verbal 

 

Nesta fase, voltamos a encontrar um número de dados mais interessante e com 

resultados diferenciados nos tipos de textos. Por esse motivo, e para que se possa melhor 

compreender esses resultados, eles foram separados em tabelas distintas (dados pré e pós-

verbais, religiosos e injuntivos). 

 

 

Atual 
(Religiosos) 

 
- Gramatical. 

 
+ Gramatical. 

 
Total 

PRÉ-
VERBAL 

5 dados 
55.5% 

4 dados 
44.5% 

9 
100% 

PÓS-
VERBAL 

85 dados 
54.5% 

71 dados 
45.5% 

156 
100% 

Total 90 75 165 
Tabela 33: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais – textos 
 religiosos do português atual 

 

 

No português atual, os dados com advérbios qualitativos em –mente em posição pré-

verbal só ocorreram nos textos religiosos. Não foram encontrados advérbios qualitativos em  

–mente em posição pré-verbal nos textos injuntivos (receitas) do português atual, nem mesmo 

nas orações mais gramaticalizadas, onde costumam aparecer. 

Logo, esta posição ainda encontra-se disponível nesta fase do português, mas sua 

ocorrência parece estar limitada a certos tipos de textos, como é o caso dos textos religiosos. 

A verificação de um número reduzido de dados nessa posição (9 dados pré-verbais contra 156 

pós-verbais religiosos) corrobora nossa hipótese inicial de que a anteposição não é a tendência 

de ordenação desses elementos atualmente (nem em nenhuma outra fase). Ao contrário. 

Parece ter ficado demonstrado que essa posição, para os advérbios qualitativos em –mente, 

caiu em desuso, só sendo encontrado em contextos estilísticos específicos. 
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Apesar do resultado percentual dos dados pré-verbais religiosos atuais ter ido de 

encontro ao do resultado pré-verbal das sincronias estudadas até então29, a diferença em 

termos quantitativos não é grande: 5 dos 9 pré-verbais (tabela 33 acima) apareceram em 

cláusulas menos gramaticalizadas. Além disso, o resultado geral pós-verbal30 ratifica nossa 

hipótese: a maioria dos dados religiosos atuais (54.5%) encontra-se nas cláusulas menos 

gramaticalizadas. E, ainda, houve maior incidência de dados pós-verbais do que pré-verbais 

(156 ocorrências, ou seja, 94.5% do total de 165 dados do corpus religioso), confirmando a 

tendência verificada nas outras sincronias de que os advérbios qualitativos em -mente não 

pendem para a posição pré-verbal. Um exemplo com advérbio pós-verbal em oração menos 

gramaticalizada pode ser visto em: 

 

 

(146) Ele decompõe os alimentos, dilui-os e transforma-os criativamente 
em nutrientes. (DA, p.75) VA, menos gramaticalizada 

 

 

Observe os resultados obtidos nas posições pré-verbais específicas: 

 

Atual - Gram. + Gramatical. 
   Hipotaxe Hipot. Rel. Subordinação Subord. Rel  
   R NR R NR R NR R NR Total 

SAV 1         1 
AV 1  1  3     5 

 
PRÉ-V 

ASV 3         3 
 Subtotal 5  1  3     9 
  

TOTAL 
5 

(55.5%) 
4 

(44.5%) 
9 

(100%) 
  Tabela 34: Distribuição pré-verbal31 pelos tipos de cláusulas (Port. Atual) 
 
 

 

                                                           
29 Nas sincronias anteriores, houve mais pré-verbais em orações mais gramaticalizadas do que pré-verbais em 
menos gramaticalizadas. 
30 A descrição das posições pós-verbais observadas nos textos religiosos atuais é apresentada em tabela específica no item 
“Qualitativos –- Posição Pós-Verbal”, a seguir. 
31 Só houve ocorrência de posição pré-verbal nos textos religiosos. 
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Os dados pré-verbais religiosos atuais se distinguem dos pré-verbais de outras 

sincronias por apresentarem mais dados em cláusulas menos gramaticalizadas (5, ou seja, 

55.5% do total de 9 ocorrências pré-verbais, tabela 34 acima) do que os pré-verbais de outras 

fases da língua, inclusive em relação aos pré-verbais religiosos do português arcaico, que 

apresentou 36.3% de suas ocorrências pré-verbais em cláusulas menos gramaticalizadas. Esse 

alto índice de dados pré-verbais em cláusulas menos gramaticalizadas no corpus religioso 

atual parece ocorrer, provavelmente, como estratégia argumentativa (através da reiteração do 

uso de uma ordem menos comum, que é a pré-verbal). Entretanto, como o uso frequente dessa 

ordenação (e como estratégia argumentativa) é uma contra-expectativa, ou seja, não estava 

prevista “em termos de hipóteses que o falante assume que o ouvinte provavelmente vai 

aceitar sem problemas” (Givón, 1979) ocorreu nas cláusulas menos pressuposicionais: as 

menosgramaticalizadas. Em suma, como a ordem pré-verbal é menos pressuposicional, foi 

apresentada nas cláusulas menos pressuposicionais que são as menos gramaticalizadas. 

Também confirmou-se a tendência dos qualitativos ocorrerem mais próximos ao 

verbo (6 dados nas posições SAV e AV, totalizando 67% dos pré-verbais), conforme se vê na 

tabela 34 acima. Entretanto, é interessante ressaltar que 3 dados (posição ASV; 33% do total 

de 9 ocorrências) apareceram antes do sujeito (posição ASV), conforme se vê no exemplo 

abaixo: 

 

 

(147) E tristemente o rei olhou para o servo morto aos seus pés e depois 
disse ... (AV, p.128) posição ASV, menos gramaticalizada 

 

 

 

 

 



 158 

4.6.2 Qualitativos –- Posição Pós-Verbal 

 

A tabela abaixo apresenta todos os resultados obtidos nesta sincronia, com ênfase na 

posição pós-verbal, cujos dados em azul referem-se às ocorrências nos textos injuntivos: 

 

 

Atual 
(Religiosos e 
Injuntivos) 

 
- Gramatical. 

 
+ Gramatical. 

 
Total 

PRÉ-
VERBAL 

5 dados 
55.5% 

4 dados 
44.5% 

9 
4.1% 

PÓS-
VERBAL 

85+40=125 dados 
57.6% 

71+21=92 dados 
42.4% 

217 
95.9% 

Total 90+40=130 75+21=96 226 
Tabela 35: Comparativo entre os resultados gerais pré e pós-verbais (textos religiosos 
e injuntivos do português atual) 

 

 

 

As posições pós-verbais ocorreram predominantemente nas orações menos 

gramaticalizadas (57.4% do total de dados pós-verbais), conforme o exemplo (148) mostrado 

abaixo, corroborando a hipótese inicial. 

Segue abaixo a tabela com todas as posições pós-verbais (textos religiosos e textos 

injuntivos). Decidiu-se por reunir os dados dos diferentes tipos textuais por terem apresentado 

resultados semelhantes, mas deve-se observar o seguinte: 

 

a) os textos injuntivos (receitas culinárias) só apresentaram dados com esse tipo de 

ordenação; 

 

b) houve menor incidência de dados nas receitas culinárias: 61 ocorrências (28.1% do 

total de 217 pós-verbais) contra 156 dos textos religiosos. 
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Para uma melhor visualização, as ocorrências dos textos injuntivos encontram-se 

destacadas em azul na tabela: 

 

 

ATUAL - Gram. + Gramatical.  
  Hipotaxe Hipot. 

Rel. 
Subordi
nação 

Subord. Rel  

  R NR R NR R NR R NR Total 
SVA 45  1+1=2 1   2   49+1=50 
VA 28+36=64 11+20=31 8 1 11 18 3 1 7 88+56=144 
SVXA 1  1  1  1   4 
VXA 9+4=13     2  1  12+4=16 
SXVA 1        1 2 
VSA 1         1 
Subtot. 85+40=125 11+20=31 10+1=11 2 12 20 6 2 8 156 + 61 = 217 
    
TOTAL 125 (57.6%) 92 (42.4%) 217 (100%) 
     Tabela 36: Distribuição pós-verbal pelos tipos de cláusulas (Port. Atual) 

 

 

A maior parte dos dados pós-verbais apareceu nas posições imediatamente pós-verbais 

(SVA + VA = 194 ocorrências), seguindo exatamente a mesma tendência das outras 

sincronias. 

 

(148) Leve ao fogo brando e mexa energicamente para que não embolote. 
(QC, p.87/l. 8) VA, menos gramaticalizada 

 

 

Entre as orações mais gramaticalizadas, houve maior ocorrência de hipotáticas 

reduzidas nos dois tipos de texto. 

Nas receitas culinárias, não ocorreram posições com sujeito presente (SVA e SVXA). 

Isso se deve às características desses textos, já que consistem de uma prescrição de ações 

sucessivas a serem executadas. E, para expressar essas ações, o autor lança mão do modo 

imperativo em quase toda extensão dos mesmos. 
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Nos textos religiosos, há várias ocorrências de advérbios em –mente entre vírgulas, 

como se vê no exemplo a seguir, tanto pospostos quanto antepostos ao verbo. Aparentemente, 

o objetivo é dar ênfase ao conteúdo semântico expresso pelo verbo. Entretanto, tal uso leva a 

uma interpretação ambígua do advérbio, visto que demonstra não só o modo como se deu a 

ação verbal, mas simultaneamente, uma avaliação devido ao efeito de realce produzido. Por 

isso, esses dados não foram contabilizados por não se poder precisar se apresentavam caráter 

qualitativo ou modalizador. 

 

(149) As crianças têm seus costumes e preferências, mas, facilmente, vão 
superar as dificuldades... (CCL, p.42) 

 

 

Vejamos os dados mais freqüentes no corpus do português atual: 

 

 

ITEM No Oco 
Pré-V 

No Oco 
Pós-V 

Total 

Abertamente  1 1 
Alegremente  4 4 
Amavelmente  2 2 
Animadamente  1 1 
Ansiosamente  3 3 
Aparentemente 1  1 
Astuciosamente  1 1 
Avaramente  1 1 
Benevolamente  1 1 
Bondosamente 1  1 
Calmamente  2 2 
Calorosamente  1 1 
Carinhosamente  1 1 
Claramente  3 3 
Coletivamente  1 1 
Concretamente  1 1 
Corajosamente  2 2 
Criativamente  1 1 
Cuidadosamente  4 4 
Definitivamente  1 1 
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Delicadamente  34 34 
Descompassadamente  1 1 
Desprendidamente  5 5 
Desveladamente  1 1 
Detalhadamente  1 1 
Diferentemente  1 1 
Dinamicamente  2 2 
Diretamente  3 3 
Distraidamente  1 1 
Egoisticamente  2 2 
Energicamente  4 4 
Erroneamente  1 1 
Espontaneamente  1 1 
Esteticamente  1 1 
Facilmente 1 4 5 
Firmemente  1 1 
Forçosamente 1  1 
Frontalmente  1 1 
Generosamente  2 2 
Gratuitamente  3 3 
Harmonicamente  2 2 
Horizontalmente  7 7 
Humildemente 1 2 3 
Humildosamente  9 9 
Impetuosamente  1 1 
Impiedosamente  1 1 
Impreterivelmente  1 1 
Inadvertidamente  1 1 
Inarredavelmente  1 1 
Incansavelmente  1 1 
Incondicionalmente  2 2 
Inconscientemente  1 1 
Indiferentemente  2 2 
Inequivocamente  1 1 
Inevitavelmente  1 1 
Inexoravelmente  2 2 
Injustamente  1 1 
Instintivamente  1 1 
Intelectualmente  1 1 
Intensamente  3 3 
Intimamente  2 2 
Irreprimivelmente  1 1 
Irresistivelmente  1 1 
Levemente  1 1 
Levianamente  1 1 
Livremente  1 1 
Maliciosamente  1 1 
Melancolicamente  2 2 
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Molemente 1  1 
Morfogeneticamente  1 1 
Mutuamente  4 4 
Naturalmente  3 3 
Nervosamente  1 1 
Oficialmente  1 1 
Ostensivamente  1 1 
Pacientemente  4 4 
Perfeitamente  1 1 
Plenamente  3 3 
Poderosamente  1 1 
Poeticamente  1 1 
Preguiçosamente  1 1 
Profundamente  4 4 
Prosaicamente  1 1 
Radicalmente  1 1 
Realmente  2 2 
Serenamente  3 3 
Seriamente  1 1 
Silenciosamente  3 3 
Simplesmente  1 1 
Sinceramente 1  1 
Sobriamente  1 1 
Socialmente  2 2 
Teimosamente  1 1 
Ternamente  1 1 
Totalmente  8 8 
Tranqüilamente 1 2 3 
Tristemente 1 2 3 
Tropegamente  1 1 
Uniformemente  1 1 
Verdadeiramente  7 7 
Vigorosamente  2 2 

TOTAL 9 217 226 
     Tabela 37: Itens levantados e sua freqüência por tipo de ordenação (Port. Atual) 

 

 

O item de maior freqüência, sem dúvida, foi delicadamente, com aproximadamente 

15.7% (34 dados) do total de 217 ocorrências pós-verbais e 15% das ocorrências do português 

atual de um modo geral. Entretanto, todos esses dados com o advérbio delicadamente 

ocorreram no corpus injuntivo, mais especificamente no texto Quero Comer!, o que parece 

denotar uma estratégia estilística de Dourado. Segundo a autora, o citado livro é um guia de 
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auto-ajuda e auto-estima, conforme veremos na análise do próximo subitem, e, portanto, 

procura fornecer subsídios para a valorização e o aprimoramento das pessoas. Para atingir tais 

objetivos, Dourado faz uso de um vocabulário construtivo, otimista, que visa o auto-

aperfeiçoamento, incluindo nesse “repertório” advérbios provenientes de adjetivos que levem 

a esse propósito. 

Em seguida, dentre os mais freqüentes, aparecem os seguintes advérbios: 

horizontalmente, que também só ocorreu no corpus injuntivo, totalmente, verdadeiramente 

e humildosamente, sendo que esses dois últimos só apareceram no corpus religioso. Esse 

fato (dos advérbios verdadeiramente e humildosamente só terem ocorrido no corpus 

religioso) encontra explicação no próprio tipo de texto: o texto religioso tem como objetivo 

aconselhar para que o leitor não peque e persuadi-lo a se converter, isto é, a conduzir-se à 

religião que o escritor julga ser a verdadeira. 

 

 

4.6.3 As Receitas Culinárias numa visão Histórica 

 

Existem, de acordo com Marcuschi (2002), diversos gêneros discursivos, visto que os 

mesmos são determinados “muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e 

institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas e funcionais”, mas, segundo o autor, 

o número de tipos textuais é limitado: narração, argumentação, exposição, descrição e 

injunção32. 

Segundo Travaglia (1991), na injunção, o locutor estimula a realização de uma ação 

que ocorrerá num tempo posterior ao da enunciação. Ainda de acordo com o autor, este tipo 

textual se subdivide em conselho, pedido, ordem, prescrição e optação. Em sua definição, as 

                                                           
32 Para Givón (1995), a injunção é um tipo de narrativa, em que o locutor não diz o que fez para obter 
determinado resultado (narrativa comum), mas sim o que se deve fazer. 
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receitas culinárias melhor se enquadram no subtipo “prescrição”. Nele, o locutor se considera 

com maior saber e ensina ou determina uma forma de fazer. 

Interessante observar que as receitas culinárias, especificamente (e não os textos 

injuntivos em geral), apresentam, nas sincronias estudadas, comportamentos tão diversos 

quanto à presença de advérbios em –mente. Esses elementos, estranhamente, não foram 

encontrados nas receitas do português arcaico, mesmo estas sendo típicas do gênero 

relacionado a “MODO de fazer”. Nem os advérbios de intensidade e de tempo/aspecto, que 

descrevem melhor os processos que devem ser efetivados para se chegar aos pratos em 

questão, ocorreram nesses textos.  Entretanto, o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar, que 

também dá instruções, mas sobre o melhor MODO de praticar equitação, apresentou várias 

ocorrências de advérbios em –mente. 

Acredita-se que isso aconteça porque as receitas são um tipo de texto muito restrito, 

enquanto a Ensinança por não ser um livro de receitas, apresenta uma estrutura mais rica, 

inclusive com a ocorrência de advérbios. 

 

Observemos algumas receitas de diferentes fases da língua. As duas primeiras foram 

extraídas do livro Um Tratado da Cozinha Portuguesa do Século XV (p.133-135) e seguem, à 

direita, as “leituras modernas”, assim denominadas e oferecidas no próprio livro (p.161): 

 

Pão de llo// 

 

 

 hũu aRatel dacuquar clareficado   Com um quilo de açúcar façam uma calda 

a mostra ~q Faca espelho na colher   Assim que esta espelhar, ajuntem-lhe 

depois de deitada agoa de Frol ẽtão   algumas gôtas de água-de-flor e tirem-na 

tirẽno Fora. e deitemlhe hũu aRatel   do fogo. Pelem um quilo de amêndoas, 

damemdoas ~q na sejão bẽ pisa las   soquem-nas um pouco, para que fiquem 
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e mexão no mujto ẽtão o tornẽ Ao fogo  apenas em pedacinhos, e misturem-nas 

e seja o Foguo bramdo. e seja   na calda. Mexam tudo durante algum 

sempre no Foguo mexido pera hũa   tempo, e a seguir levem o tacho ao fogo 

parte/ e tirẽno algas vezes homde de   brando, mexendo sempre numa só direção 

ho ar por~q se Faz aluo e pera as   De vez em quando tirem o tacho do fogo, 

ber quamdo he cozido tomẽ ha mostra  mexendo sempre, para que a massa fique  

e como desapegar do prato he cozido/.  bem alva. Ela estará cozida assim que se 

E deitemno ẽ hũu tauolejro molha   desgarrar da vasilha. Despejem a massa 

do e seja estemdido co hũa colher   num tabuleiro molhado, ou untado com  

de manejra ~q nã Fique basto senã   manteiga, alisando-a bem com uma colher 

crespo ẽtão o Fareis ẽ talhadas   de pau, de modo que não fique muito 

da Feição ~q qujserdes/.    grossa. Cortem-na em tabletes, na forma desejada. 

 

 

É interessante salientar que, nas “leituras modernas” dessa receita e da receita 

transcrita a seguir, ambas feitas por Antônio Gomes Filho (1963), há diversas ocorrências de 

advérbios em –mente, não só qualitativos, mas também aspectuais, e até modalizadores, entre 

outros. Essa constatação confirma a tendência atual de se utilizar advérbios em –mente, em 

especial os qualitativos e aspectuais, na descrição desses processos. 

Vejamos a segunda receita tirada de Um Tratado da Cozinha Portuguesa do Século 

XV (p.103) com a respectiva leitura moderna (p.155-156) (grifos nossos): 

 

Talos dalfaça 

 

 

depois ~q os talos dalfaça forẽ muyto  Escolham talos de alface bem compridos e duros, 

espiguados e testos tomalosão apa   e limpem-nos cuidadosamente, 

ralosão muyto bẽ e tirarlheão todas   tirando-lhes todas as fibras. 

as veas e escolherão os mais grosos   Depois de todos bem limpos, tomem os mais 

e deitalosão ẽ agoa frja ate ~q os   grossos e deitem-nos numa vasilha com água fria. 
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acabẽ de aparar e terão hũu tacho com  Ponham no fogo um tacho com água, e quando 

agoa a feruer e deitalosão demtro   esta ferver, lancem dentro os talos, deixando-os 

e cozelosão ~q pase o alfinete por eles  cozer, até que sejam atravessados facilmente com 

como por masa e ẽquãto os apararẽ   um alfinete. Em seguida escorram os talos da água 

clarefiquarão o açucare. E como forẽ  em que foram cozidos, coloquem-nos num tacho e 

cozidos deitemnos na panela e deitẽlhe  deitem sôbre êles uma calda fervente. Durante 

a cõserua feruẽdo e asy lha deita   quinze dias fervam essa calda separadamente, e 

rão ate ~q sejão feitos ~q sera aos   derramem-na, ainda fervendo, sôbre os talos. No 

qũjze dias ou ates//.     fim dêsse tempo a compota estará pronta. 

 

 

Antonio Houaiss, posfaciando o livro, admite uma “excessiva liberdade, quase 

parafrástica, na modernização das receitas”, mas a releva com base na seguinte justificativa: 

“A editoração assim concebida serve a filólogos e leigos – gastrônomos, etnógrafos e meros 

gulosos imaginários com senso e gozo do passado”. 

Vejamos agora a terceira e última receita, reproduzida a partir do livro Quero Comer! 

(p.179). Para que se possa estabelecer uma comparação menos desigual, apresentamos uma 

receita de torta (um tipo de bolo), visto que foi utilizado, como exemplo de receita do 

português arcaico, o pão de ló, que também é um tipo de bolo: 

 

 

Torta de Maçã 

 

INGREDIENTES: 

 

2 maçãs maduras, descascadas, sem sementes, cortadas em fatias finas, borrifadas de 
suco de limão 

1 e ½ xícaras de chá de farinha de trigo 
1 colher de sopa de fermento em pó 
250g de manteiga ou margarina, derretida 
3 ovos (claras em neve) 
½ xícara de chá de açúcar 
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1 colher de sopa de canela em pó misturada ao açúcar 
 
 
 

COMO FAZER: 
 
 

1o Unte um pirex com manteiga e forre com as fatias de maçã. 
2o Misture e peneire distribuindo igualmente (grifo nosso) o açúcar, a farinha de trigo 

e o fermento sobre as fatias de maçã. 
3o Espalhe a manteiga, ou margarina, derretida por cima. 
4o Junte as gemas às claras em neve, misture revolvendo delicadamente (grifo nosso) 

e despeje por igual sobre a manteiga derretida. 
5o Polvilhe tudo com o açúcar e canela misturados. 
6o Leve ao forno quente em fogo médio até dourar. 
 

 

Examinando-se os textos culinários, pode-se dizer que as receitas do português arcaico 

são mais objetivas, pondo em foco os ingredientes e a seqüência de AÇÕES a serem 

executadas, isto é, O QUE fazer com estes ingredientes e não COMO (uma maneira 

particular) ou o tempo necessário para se fazer. Por outro lado, nessas mesmas receitas, é 

possível descrever as circunstâncias (tempo/ aspecto; modo) em que esses procedimentos 

podem ser melhor realizados, conforme observamos nas “leituras modernas” dessas receitas. 

Essa não parece ser uma tendência desse tipo específico de texto na fase arcaica da língua. Já 

o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar, como o próprio título já antecipa, transmite 

conhecimentos sobre a melhor maneira de se cavalgar e, por essa razão, expõe 

minuciosamente e, portanto, utilizando-se de advérbios em –mente, os métodos para se 

conseguir cavalgar com mais êxito. 

Quanto às receitas do português atual, na verdade, o resultado, em termos qualitativos, 

foi semelhante ao do português arcaico, no sentido de que quase todos os livros de receitas 

analisados se detiveram nos ingredientes e na seqüência de ações e tempo (ou aspecto) para 

realizar cada passo, apresentando baixíssima ocorrência de advérbios qualitativos. Apenas o 

livro Quero Comer!, de Dourado, apresentou índice mais considerável de ocorrências de 
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advérbios qualitativos e pode-se dizer que a justificativa é dada pela própria autora no 

desenrolar do livro. Para começar, logo após a capa, a obra é apresentada como um “pequeno 

guia de auto-ajuda, autoconhecimento e auto-estima. Com deliciosas receitas”. Percebe-se aí o 

objetivo dessa publicação: é, na verdade, um livro de auto-ajuda que, casualmente, apresenta 

receitas. As receitas são meio e não fim. O que se pretende atingir não é a transmissão dos 

conhecimentos culinários e a escritora admite isso: 

 

Este livro, e o que nele está contido, pode destinar-se a toda e qualquer 
pessoa, saiba ou não saiba cozinhar. É uma crônica sobre o plural 
comportamento de cozinheiros e comensais, situações engraçadas, às vezes 
patéticas, às vezes trágicas, chegando ao realismo fantástico e absurdo do 
incrível. Eu acho que ele também é, na verdade, uma confissão, quase uma 
autobiografia culinária (se é que isto existe...!). Revelo-me desprendida e 
apaixonadamente, quase desnuda (está começando a parecer livro de sexo, 
mas não é) para cozinheiros diletantes, pesquisadores amadores, cozinheiros 
e comensais apaixonados pela Arte Culinária, sabores, aromas... Fala-se 
muito e existem muitos livros sobre comida, ingredientes, modo de fazer, 
mas, fala-se muito pouco, porém, de quem faz a comida e de quem come. De 
quantas emoções podem ser suscitadas quando você se depara com alguém 
que é capaz de passar horas de sua própria vida dedicando-se a lhe 
proporcionar aquele momento que às vezes é único, jamais se repetirá 
exatamente igual! (p.10) 

 

 

Como se vê, a autora reconhece que este não é bem um livro de receitas ou, pelo 

menos, não é somente isso e, portanto, as diferenças entre ele e os livros típicos do gênero 

“receita culinária” devem ser consideradas numa análise lingüística. 

No decorrer do livro em questão, Dourado analisa os tipos de comensais ao mesmo 

tempo em que apresenta as receitas33. Em sua análise, a autora inclui relatos de casos que 

ilustram cada tipo e lista alimentos proibidos e permitidos a cada um e a cada ocasião. 

Fornece ainda uma lista de dicas e outra de provérbios que envolvem alimentos. Enfim, nas 

palavras de Mário Prata, que assina a orelha do livro, “tem receita sim (...). receita para a hora 

                                                           
33 Os advérbios em –mente presentes nas partes narrativas e nos comentários deste livro não foram analisados 
por desviarem-se do tipo textual estudado. Mas, ainda assim, essas receitas podem manifestar uma certa 
subjetividade da autora em suas instruções. 
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certa, o lugar certo, a pessoa certa. E é isso o que importa. (...) Eu diria que é um livro de 

prazer”. 

 

4.6.4 Português Atual: Tipos de Verbos 

 

Os advérbios qualitativos em –mente no português atual mostraram que podem ter 

seus usos adaptados para acompanharem vários tipos verbais. Esse resultado ocorreu 

exclusivamente nos textos religiosos já que nos injuntivos os advérbios qualitativos só se 

atrelam a um tipo verbal. Observe a tabela abaixo (o item em destaque corresponde às 

ocorrências observadas nas receitas): 

 

 

Cognit. Relac. Exist. Mater. Perc. Sentim. Verbal Corp. Crença Leve Total 
7 
 

3% 

1 
 

0.5% 

7 
 

3% 

81+61 
=142 

62.8% 

10 
 

4.4% 

32 
 

14.2% 

11 
 

4.8% 

13 
 

5.8% 

1 
 

0.5% 

2 
 

1% 

165+61 
=226 
100% 

Tabela 38: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos (Português Atual: religiosos e injuntivos  – pré e pós-
verbais) 

 

 

Nos textos injuntivos do português atual houve predominância total de verbos 

materiais (100% dos verbos ocorridos nos textos injuntivos). Esse fato pode ser entendido 

como um reflexo do gênero dos textos analisados (receita culinária), que apresentam foco 

central no fazer e na técnica. 

Os textos religiosos, por sua vez, embora também apresentem grande percentual de 

verbos materiais (49% do total de 165 verbos ocorridos nos textos religiosos), também 

exibiram grande quantidade de verbos de sentimento (19.4% do total ocorrido nesses textos). 

Esse tipo verbal parece ser recorrente nesses textos por se tratar de um tipo de argumentação 
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que se vale principalmente de apelos comoventes para despertar sentimentos religiosos, de 

temor, afeto, mansidão, compaixão, etc. 

 

 

4.6.5 Português Atual: Modalizadores 

 

Os dados religiosos do português atual apresentaram 29 ocorrências de advérbios 

modalizadores (17 epistêmicos, 11 de atitude proposicional e 1 de ato de fala), as quais foram 

observadas em orações que compreendiam os seguintes tipos de verbos: 

 

 

Cognit. Relac. Exist. Mater. Sentim. Possess. Modal Crença Total 
2 

7% 
4 

14% 
5 

17.2% 
10 

34.4% 
5 

17.2% 
1 

3.4% 
1 

3.4% 
1 

3.4% 
29 

100% 
            Tabela 39: Distribuição dos advérbios em -mente pelos tipos de verbos (Português Arcaico – pré e 

pós-verbal) 
 

 

Uma das ocorrências com advérbio modalizador pode ser conferida a seguir: 

 

(150) Nós nos arrastamos na situação porque, infelizmente, nosso coração 
ainda não deixou o sistema do mundo. (CCL, p.13) posição AOr 

 

 

Posição AOr Meio da Or Total 
No 19 10 29 
% 65.6% 34.4% 100% 

  Tabela 40 – Modalizadores (Port. Atual - Religiosos): total = 29 
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Confirmando o que se verificou nas demais sincronias, os advérbios modalizadores 

estudados nos textos religiosos atuais também ocupam categoricamente a posição pré-

oracional. 

Embora tenham sido observados 34.4% de verbos de natureza material, nas orações 

em que se inserem os modalizadores dos textos religiosos, houve alto índice de ocorrência de 

verbos relacionais (14%), existenciais (17.2%) e de sentimento (17.2%), que são abstratos, 

totalizando 48.4%. Os verbos materiais e os relacionais estão sempre presentes quando do 

levantamento de advérbios modalizadores. Já a presença dos verbos existenciais e dos de 

sentimento parece se justificar pelo tipo textual: nesses escritos religiosos, a vontade de Deus 

é sempre colocada acima de tudo e os verbos existenciais expressam exatamente processos 

que ocorrem independentemente da vontade, da atuação ou mesmo do conhecimento humano, 

servindo, portanto, ao propósito desses documentos. Ex.: 

 

(151) Provavelmente isso aconteceu porque ficou de um dia para o outro 
em nossa geladeira, que não era muito boa. (CCL, p.50) advérbio 
modalizador; verbo existencial 

 

 

Os verbos de sentimento exprimem emoções e desejos humanos, que também são 

muito citados nesses textos como sendo estados afetivos que devem ser refreados ou 

modificados. Ex.: 

 

 

(152) Infelizmente, poderão se desesperar e cair facilmente nas mãos do 
Anticristo. (CCL, p.73) advérbio modalizador; verbo sentimento 
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No corpus injuntivo do português atual, foram encontrados apenas 4 dados com 

advérbios modalizadores, sendo três epistêmicos e um de atitude proposicional. Essas 

ocorrências se deram, mais precisamente, no livro Quero Comer que, conforme já exposto, 

não é um livro típico de receitas. O aparecimento de advérbios modalizadores nesse texto 

reforça a tese de que trata-se de um texto híbrido. Nos outros livros de receitas, não houve 

nenhuma ocorrência de advérbio com valor modalizador. Isto se deve ao fato desse tipo de 

texto ser essencialmente objetivo. 

Todos os dados levantados foram encontrados em posição pré-oracional, confirmando 

a tendência já mostrada em todas as outras sincronias estudadas. Em 2 ocorrências, as 

cláusulas apresentavam verbos materiais e em 2, verbos relacionais. Vejamos: 

 

(153) Provavelmente ao acordar você ainda encontrará a panela um pouco 
morna (QC, p.169/l. 14) 
 

(154) Felizmente, hoje em dia, é possível encontrar-se... (QC, p.27/l.20) 
 

(155) Bem, naturalmente, é muito desagradável... (QC, p.65/l.21) 
 

(156) Naturalmente você retirará os pedaços com delicadeza (QC, 
p.169/l.29) 

 

 

 

4.6.6 Português Atual: Outros Casos 

 

Várias foram as ocorrências interessantes destacadas nesta sincronia e que passamos a 

comentar nesta seção. 

A primeira que reservamos foi tirada do livro Quero Comer!. Trata-se de um caso de 

co-ocorrência de advérbios, o que não é novo, mas, nesse exemplo, um advérbio qualitativo se 
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combina com um aspectualizador. Em geral, os qualitativos, nesse tipo de seqüência, se 

associam a outros qualitativos ou a intensificadores (ex.: rica e abundantemente). Vejamos o 

dado em questão: 

 

(157) Quando o arroz estiver cozido e a água seca, apague o fogo, acrescente 
a colher de sopa de manteiga, revolva, acrescente as gemas com o queijo, 
mexa vigorosa e rapidamente, para que as gemas não talhem com o arroz 
quente, e sirva imediatamente. (QC, p.51/ l.2) 

 

 

Conforme comentado acima, temos aqui um item qualitativo (vigorosa = com força) e 

outro aspectual (rapidamente) coligados. Este arranjo teve um efeito semântico redundante, 

pois, durante o preparo de uma receita, se se mexe algo rapidamente, acaba-se por executá-lo 

com força (vigorosamente) como conseqüência da própria velocidade. 

Nas receitas, há outros dados com o advérbio rapidamente, porém não associado a 

outros advérbios. 

 

Outra ocorrência interessante foi observada no Livro de Ouro da Cozinha. Observe: 

 

(158) Corte em tiras e aperte com um garfo espaçadamente. (LOC, p.165) 
 

 

O advérbio espaçadamente chama a atenção por se ligar ao verbo e apresentar 

formação sufixal em –mente, mas dar idéia de distância. Também não parece locativo, pois 

tem sentido espacial. 

 

Constataram-se também diversos dados em que um mesmo item adverbial apresentava 

diferentes classificações. Vejamos: 
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(159) Por que acontece isto justamente comigo? (AV, p. 50) 
 

(160) (...) seu colega lhe telefona justamente no momento em que você 
estava para encontrar a solução... (AV, p.124) 

 

 

Nesses contextos, o advérbio justamente é um focalizador (elemento que aponta o 

principal alvo da ação expressa pelo verbo). Porém, em outras situações, esse mesmo 

elemento pode funcionar como qualitativo. Não foram registrados dados nessa sincronia com 

o advérbio justamente em sentido qualitativo, mas, como falantes nativos, reconhecemos 

facilmente e sem estranheza sentenças do tipo das exemplificadas abaixo. Observe, entretanto, 

que a posição do advérbio e até mesmo a voz verbal podem influenciar na sua 

(des)ambigüização: 

 

(161) O juiz condenou justamente o homem. 

(161a) O juiz condenou o homem justamente. 

(161b) O homem foi condenado justamente. 

 

Na primeira sentença, o advérbio encontra-se entre o verbo e seu complemento. Existe 

uma forte tendência de se interpretar esse advérbio como focalizador (“justamente o homem” 

e não a mulher que estava sendo julgada, por exemplo), ou seja, de se entender que o advérbio 

se refere ao complemento, entretanto existe uma ambigüidade nesse contexto, pois o advérbio 

pode estar se referindo ao verbo (“o juiz condenou de modo justo”), sendo assim um 

qualitativo. 

Na segunda sentença, a ambigüidade já é bastante minimizada pela mudança de 

ordenação: o advérbio aparece após todo o predicado, aumentando as chances de ser 

interpretado como modificador da ação verbal (qualitativo). 
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Na terceira sentença, com a mudança na voz verbal (de ativa para passiva), há um 

completo rearranjo dos elementos na sentença, desambigüizando o enunciado. 

 

Fenômeno semelhante ocorre com o advérbio precisamente. Confira: 

 

(162) E nestas horas, ferimos precisamente no ponto mais delicado... (AV, 
p.107) 
 

(163) São precisamente estas almas que não sabem ou não podem sorrir que 
mais precisam de ... (AV, p.118) 
 

(164) Quem o ofende visa precisamente isto: atingir você; (AV, p.122) 
 

 

Assim como ocorre com o advérbio justamente, o advérbio precisamente pode ser 

classificado como focalizador, seu uso mais comum, ou como qualitativo. Os três dados 

acima exibem o item precisamente entre verbo e complemento. Nesta posição, esse elemento 

se torna ambíguo, pois nem sempre é possível dizer com certeza se seu alvo é o verbo que o 

precede ou o sintagma que o sucede, embora haja uma predisposição de se enquadrar esses 

casos como focalizadores, pois parecem apontar para os sintagmas localizados às suas 

respectivas direitas. Esses sintagmas seriam os principais pontos de convergência dos 

conteúdos semânticos dos respectivos verbos. 

Por outro lado, apesar de não terem ocorrido no corpus, também são conhecidos 

exemplos como “calculou tudo precisamente”, em que o advérbio encontra-se posposto ao 

predicado e parece modificá-lo como um todo, sendo identificado como qualitativo (de modo 

preciso, correto, perfeito, sem falhas). 



 176 

O item adverbial exatamente passa por processo idêntico e seus sentidos também 

muito se aproximam daqueles observados no advérbio precisamente, se não se equipararem a 

eles. Pode funcionar como qualitativo ou como focalizador, de acordo com o contexto: 

 

(165) (...) e veja primeiro qual é exatamente o problema? Meça exatamente 
a sua extensão (...) (AV, p.123) 
 

(166) (...) e veja primeiro qual é exatamente o problema? Meça exatamente 
a sua extensão (...) (AV, p.123) 
 

(167) E agora que você viu exatamente qual é o problema, procure as 
soluções que existem. (AV, p.123) 

 

 

Através desses exemplos encontrados no corpus, podemos verificar que a posição não 

é o único fator relevante para a tomada de decisão quanto à classificação de um elemento 

adverbial. Nos dados apresentados, nota-se que o verbo pode fazer com que um advérbio 

ambíguo penda mais para uma classificação do que para outra. Em “Meça exatamente a sua 

extensão” e “E agora que você viu exatamente qual é o problema”, o advérbio aparece entre 

o verbo e seu complemento, porém, os verbos medir e ver, juntamente com o contexto em que 

estão inseridos, foram fundamentais para se perceber que o advérbio, nessas sentenças, tem 

como alvo o verbo e não os complementos: “medir de modo correto, perfeito, em suma, com 

precisão, o tamanho do problema” e “ver de modo nítido, transparente, com clareza qual é o 

problema”. Nesses contextos, esse elemento é um advérbio qualitativo. 

 

No livro O Despertar da Águia, também foram encontrados dados em que um mesmo 

advérbio apresentava diferentes classificações, como se pode ver a seguir: 
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(168) Nós utilizaremos indiferentemente as várias metáforas. (DA, p.51) 
 

(169) Ai de quem deixa morrer a águia dentro de si ou permite que ela se 
transforme numa galinha! Ou indiferentemente aceita que uns poucos se 
organizem para reduzir todos a simples galinhas. (DA, p.43) 

 

 

 

Pode-se perceber que no primeiro exemplo desse par o advérbio encontra-se em 

posição imediatamente pós-verbal e seu sentido está sendo empregado com base na acepção 

mais “primária” do adjetivo a partir do qual foi formado, isto é, o adjetivo indiferente quer 

dizer, a princípio e grosso modo, “igual, sem distinção” (não diferente); da mesma forma, o 

sentido do advérbio, nesse contexto, parece ser literal “Nós utilizaremos de modo igual, sem 

distinção as várias metáforas”. 

Já o segundo desses exemplos é, no mínimo, ambíguo, a começar pela posição do 

advérbio que não parece totalmente definida: não é possível afirmar de modo categórico se o 

advérbio indiferentemente encontra-se em posição pré-verbal ou em posição pré-oracional.  

Além disso, embora a classificação como qualitativo não possa ser contextualmente 

descartada, existe uma propensão desse advérbio ser identificado como modalizador, pois tem 

caráter subjetivo-afetivo, o que permite interpretá-lo como uma avaliação acerca do conteúdo 

transmitido (“Sem se importar, aceita que uns poucos se organizem para reduzir todos a 

simples galinhas”). Seria, portanto, classificado como um modalizador de atitude 

proposicional, isto é, como um elemento que exprime a emoção ou o estado de espírito do 

sujeito diante do fato narrado. 

Caso semelhante ocorreu com o advérbio perversamente no dado abaixo: 

 

(170) É a decadência querida e efetivada, fruto de uma liberdade que assim 
perversamente se autodeterminou. (DA, p.159) 
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Além da ambigüidade estrutural, ou seja, na interpretação da posição do advérbio (pré-

verbal ou pré-oracional), existe um traço avaliativo (modalizador) e, ao mesmo tempo, um 

sentido qualitativo nesse elemento, reforçado por outro advérbio (assim) que se antepõe ao 

advérbio em foco, que despertam uma ambigüidade semântica. 

Na ocorrência abaixo, observa-se um caso análogo, mas que pende mais para uma 

classificação como modalizador por ter sido separado do verbo pela pontuação: o advérbio 

está entre vírgulas, parece estar estanque ou, pelo menos, “incomunicável” com o verbo, 

apresentando, assim, cunho modalizador. 

 

 

(171) Hoje, conscientemente, a humanidade procura superar esta guerra 
histórica e desenvolver relações de eqüidade entre os sexos. (DA, p.144) 

 

 

Da mesma forma que ocorreu nos exemplos anteriores, não é possível garantir se o 

advérbio ocupa posição pré-verbal ou pré-oracional, mas, aqui, os sinais ortográficos 

utilizados parecem indicar menor grau de coesão entre o advérbio e o verbo. Com isso, o 

advérbio parece exprimir mais uma opinião do autor em relação ao modo como a humanidade 

está procurando superar a guerra do que propriamente o modo como a humanidade procura 

superar a guerra. O mesmo parece ocorrer no dado reproduzido a seguir: 

 

 

(172) As crianças têm seus costumes e preferências, mas, facilmente, vão 
superar as dificuldades...(CCL, p.42) 
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O advérbio aparece anteposto (ao verbo ou à oração, dependendo da classificação) e 

entre vírgulas, o que faz com que pareça um modalizador, pois esses sinais de pontuação 

denotam uma interrupção na provável ligação que existia entre o advérbio e o verbo da 

sentença, permitindo uma releitura desse elemento adverbial. Como modalizador, pode-se 

depreender que o autor acha que as crianças vão superar as dificuldades com facilidade. 

Também pode-se interpretar que as vírgulas reforçam o contraste de idéias 

estabelecido pela conjunção adversativa mas. Nesse caso, o advérbio seria interpretado em 

seu sentido mais denotativo (de advérbio qualitativo). Essa conjunção parece realmente ter um 

papel maior em combinação com esses advérbios entre vírgulas, pois ela aparece em outros 

contextos semelhantes. Observe o dado abaixo, registrado também no livro Considerai como 

Crescem os Lírios: 

 

(173) Mas também, bondosamente, o Senhor nos chama a atenção: ... 
(CCL, p.94) 

 

 

Em um outro dado, transcrito abaixo, o advérbio aparece em posição pós-verbal, 

porém também entre vírgulas, tornando-o semanticamente impreciso. Entretanto, mais uma 

vez devido à pontuação, parece haver um distanciamento conceptual entre o verbo e o 

advérbio, o que leva a crer que esse item adverbial seja um elemento modalizador: 

 

(174) No contexto humano esta decalagem objetiva entre o utópico e o 
histórico e entre a promessa e sua realização futura é feita consciente e vem 
subjetivizada. O ser humano (...) Pode absolutizá-la ou pretender, 
ilusoriamente, ser ele mesmo o fim da história e do universo. (DA, p.158) 

 

 

Também em O Despertar da Águia, ocorreu outro dado curioso: 
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(175) (...), e não clamamos pela galinha para que ela conserve o mundo 
assim como perigosamente está. (DA, p.97) 

 

 

O advérbio que aparece nesse exemplo, embora não tenha sido incluído nas estatísticas 

devido à relação singular que assume com os outros termos da sentença, foi tratado como 

qualitativo, pois observou-se que, apesar de ocorrer ao lado do verbo estar, o advérbio em 

questão (perigosamente) liga-se semanticamente ao verbo conservar. Chama a atenção o fato 

de que o item encontra-se em uma oração, mas parece ter vínculo semântico com um verbo de 

outra oração. Isto porque tal advérbio, como elemento que exprime circunstância de modo, 

não poderia relacionar-se só e diretamente com um verbo de ligação (*O mundo está 

perigosamente.). Assim, deduz-se que esse advérbio se refere a conservar, que encontra-se em 

outra oração. 

Fenômeno parecido aconteceu nos exemplos reproduzidos a seguir: 

 

(176) Disse um dos mais inspirados poetas alemães, Friedrich Hölderlin 
(1770-1843): “é poeticamente que o ser humano habita a Terra”. (DA, 
p.147) 
 

(177) E foi completado mais tarde por um pensador francês, Edgar Morin: “é 
também prosaicamente que o ser humano habita Terra”. (DA, p.147) 

 

 

Em ambos os casos (advérbios poeticamente e prosaicamente), os advérbios ocorrem 

em orações que, como no caso anterior com o advérbio perigosamente, apresentam verbos de 

ligação. Porém, esses advérbios parecem estar ligados aos respectivos verbos (habitar e 

habitar) das orações que se seguem. 
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No corpus religioso atual, obteve-se também um dado com um advérbio nada usual: 

molemente.  

 

(178) Como não quedar-se boquiaberto pela imensidão das águas que 
calmamente se espraiam mato adentro e descem molemente para o oceano? 
(DA, p.148) 

 

 

O advérbio molemente foi formado a partir da palavra mole, o qual, segundo o 

dicionário Aurélio Século XXI, como substantivo, significa “grande massa informe; volume 

desmedido” e, como adjetivo, significa “lento, vagaroso; macio; fraco; frouxo; sensível”. 

Muito provavelmente o advérbio foi constituído a partir do adjetivo “mole” (com sentido de 

“lento, vagaroso”) + sufixo –mente. O que causa surpresa é exatamente a seleção deste 

adjetivo em vez de “lento” ou de “vagaroso” que são muito mais comuns nas bases dos 

respectivos advérbios “lentamente” e “vagarosamente”. O adjetivo “mole” com sentido de 

“lento” não é produtivo na formação de advérbios em -mente, pois nunca ou quase nunca é 

utilizado. Entretanto, parece que, nesses textos, o emprego desse tipo adverbial através dessas 

formações decorre de uma estratégia argumentativa, ainda que o resultado seja um uso não 

muito natural. No caso de O Despertar da Águia, o objetivo é tornar o ser humano 

“plenamente humano”, como é colocado na contracapa do livro. Procura-se alcançar este 

resultado destacando-se o modo como os elementos da natureza (águia, galinha, oceano, 

águas, etc) procedem. 

 

Percebemos que o advérbio consegue descontinuar a relação entre verbo e sujeito, seja 

quando esses termos aparecem na ordem canônica ou não, como mostra a ocorrência abaixo 

na ordem XVAS: 
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(179) Por estes dois espaços, da rua e da casa, navegava socialmente cada 
cidadão. (DA, p.103) 

 

 

 

Como explicado na orelha do livro O Despertar da Águia, “o autor prolonga neste 

livro as intuições do livro anterior A Águia e a Galinha, uma Metáfora da Condição Humana”. 

Assim, foram encontrados, em diversos momentos, usos metafóricos dos verbos que 

acompanhavam os advérbios. Nessas oportunidades, foi feita uma análise ainda mais 

cuidadosa para que tais verbos fossem corretamente classificados, de acordo com seus 

contextos. Resultaram daí interessantes levantamentos dos possíveis usos metafóricos de 

determinados itens verbais, por exemplo: 

 

 

 

(180) Deus empapa tudo, penetra tudo, anima tudo, re-liga tudo. Tudo está 
em Deus e Deus está em tudo (panenteísmo*, diferente de panteísmo* que 
diz erroneamente: tudo é Deus, Deus é tudo). (DA, p.157) 

 

 

 

O verbo dizer, que acompanha o advérbio acima, tem sentido de ensinar, preceituar, 

pois seu sujeito (panteísmo) é uma doutrina e não uma pessoa. Seu sentido encontra-se, então, 

metaforizado e, portanto, nesse contexto, não é um verbo dicendi. 
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4.7 Análise Comparativa 
 
 
Nesse ponto, cabe uma importante observação histórico-comparativa para que se possa 

ter um panorama desse estudo. 

A tabela abaixo mostra a freqüência de uso de cada tipo de posição no decorrer dos 

séculos: 

 

 ARC. SÉC. XVI SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX ATUAL 
PRÉ 91 

24.5% 
6 

16.6% 
2 

9.5% 
10 

33.3% 
5 

31.2% 
9 

4% 
PÓS 280 

75.5% 
30 

83.4% 
19 

90.5% 
20 

66.7% 
11 

68.8% 
217 
96% 

Total 371 
100% 

36 
100% 

21 
100% 

30 
100% 

16 
100% 

226 
100% 

Tabela 41: Comparativo entre as freqüências pré e pós-verbais em todas as sincronias. 
 

 

Em todas as sincronias, houve menor incidência de dados pré-verbais de um modo 

geral do que de pós-verbais. A hipótese inicial foi confirmada: os advérbios qualitativos em    

-mente foram caindo em desuso na posição pré-verbal (posição latina e, portanto, mais antiga, 

de acordo com Martelotta & Processy, 2006), do português arcaico (91 de 371 dados = 

24.5%) até o atual (9 de 226 dados = 4% e somente em textos religiosos). Parece que os 

advérbios qualitativos em -mente adotaram essa posição especificamente para usos mais 

argumentativos e/ ou estilísticos. Entretanto, conforme esperado, os séculos XVIII e XIX 

apresentaram resultados diferentes das demais sincronias por se tratar de um momento 

importante de mudança na língua (cf. Pagotto, 1998). No português atual, essa mudança 

parece já delineada, visto que só ocorreram dados pré-verbais em textos religiosos e, 

curiosamente, a maioria em orações menos gramaticalizadas, o que pode configurar um uso 

argumentativo dessa ordenação. Ademais, alguns dados em posição aparentemente pré-verbal 
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ocorreram entre vírgulas, dando indícios ainda maiores de que essa posição realmente está 

sendo usada estilisticamente. 

Por outro lado, esses itens adverbiais passaram a assumir posições pós-verbais 

(consideradas as posições mais recentes dos advérbios): 75.5% do total de ocorrências no 

português arcaico, com resultados crescentes até o século XVII e atingindo 96% do total no 

português atual, depois de passar por uma fase de queda nos séculos XVIII e XIX, que são 

transicionais. 

A próxima tabela traz os resultados gerais por tipo clausal, em cada sincronia, para que 

se possa observar e compreender melhor o comportamento dos advérbios qualitativos em       

–mente ao longo do tempo: 

 

 

 ARCAICO SÉC. XVI SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX ATUAL 
 - Gr. + Gr. - Gr. + Gr. - Gr + Gr. - Gr. + Gr. - Gr. + Gr. - Gr. + Gr. 
P 
R 
É 

 
33 

36.3% 

 
58 

63.7% 

 
2 

33% 

 
4 

67% 

 
- 

0% 

 
2 

100% 

 
1 

10% 

 
9 

90% 

 
1 

20% 

 
4 

80% 

 
5 

55.5% 

 
4 

44.5
% 

P 
Ó 
S 

 
112 
40% 

 
168 
60% 

 
16 

53.5% 

 
14 

46.5% 

 
10 

53% 

 
9 

47% 

 
5 

25% 

 
15 

75% 

 
2 

18.2% 

 
9 

81.8% 

 
125 

57.6% 

 
92 

42.4
% 

Tabela 42: Comparativo entre as distribuições pré e pós-verbais pelos tipos de cláusulas em todas as sincronias. 
 

 

Quanto ao resultado dos tipos clausais, os dados mostraram tendência à confirmação 

da hipótese inicial: as ocorrências pré-verbais começam a ficar menos freqüentes nas 

cláusulas menos gramaticalizadas (vide percentagens, em azul, decrescentes ao longo do 

tempo: 36.3% > 33% > 0%, até o século XVII, com um baixo número de dados nos séculos 

XVIII e XIX, e uma retomada no português atual34). Em seguida, essas posições pré-verbais 

sofrem um decréscimo de uso nas orações mais gramaticalizadas também (percentagens em 

                                                           
34 Como mencionado acima, os dados pré-verbais do português atual ocorreram somente em textos religiosos,  
caracterizando-os como usos argumentativos. 
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vermelho): a partir do século XVII → 100% > 90% > 80%, até atingirem 44.5% no português 

atual. 

Parece que os advérbios modalizadores elegeram a posição pré-oracional, fixando-se 

nela. Em todas as sincronias estudadas, esses elementos ocuparam, de forma preferencial, essa 

posição. Também foram encontradas, em quantidade menor que os dados pré-oracionais, 

ocorrências em posições não específicas na oração, denominadas, aqui, “meio de oração”. 

Não houve ocorrências de dados pós-oracionais com esses itens adverbiais. Vejamos: 

 

 

 ARC. SÉC. XVI SÉC. XVII SÉC. XVIII SÉC. XIX ATUAL 
AOr 76 

94% 
3 

100% 
12 

86% 
5 

55.5% 
2 

40% 
19 

65.6% 
Meio da Or 5 

6% 
- 

0% 
2 

14% 
4 

44.5% 
3 

60% 
10 

34.4% 
Total 81 

100% 
3 

100% 
14 

100% 
9 

100% 
5 

100% 
29 

100% 
Tabela 43: Comparativo entre as distribuições pré e pós-verbais pelos tipos de cláusulas em todas as sincronias. 

 

 

Podemos notar que até o século XVI havia um uso maior da posição pré-oracional 

(AOr) pelos advérbios modalizadores. Do século XVII ao XIX, houve um decréscimo no uso 

dessa posição por esses elementos, e uma retomada da utilização maior dessa posição no 

português atual. Em contrapartida, houve um aumento no uso desses advérbios em posição 

medial nesse mesmo período. Pesquisas futuras poderão verificar por que os modalizadores 

passam a ocupar, também, essa posição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A quantidade de dados encontrada variou de uma sincronia para outra, o que nos leva 

a ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa não são categóricos. Entretanto, vários 

aspectos interessantes, que contribuem para uma melhor compreensão dos advérbios em         

–mente, emergiram e serão retomados e sintetizados nesta seção. 

Procurou-se observar o processo de mudança de colocação dos advérbios qualitativos 

em –mente, no qual esses elementos passam da posição pré-verbal para a pós-verbal. A 

mudança se dá, primeiramente, nas orações menos gramaticalizadas (em posição pré-verbal), 

que são, segundo Givón (1979), mais inovadoras em termos de ordenação. Em seguida, as 

ocorrências em posição pré-verbal nas orações mais gramaticalizadas, que são, segundo o 

mesmo autor, mais pressuposicionais, também começam a diminuir. Os dados ratificam essa 

hipótese mostrando que há um maior quantitativo pré-verbal nas sincronias mais anteriores do 

que nas mais posteriores (mais recentes), e que, ao longo do tempo, as ocorrências pré-verbais 

vão se restringindo às cláusulas mais gramaticalizadas. 

O subprincípio da proximidade, vinculado ao princípio da iconicidade, foi 

comprovado: em absolutamente todas as sincronias, a maioria maciça dos advérbios 

qualitativos ocorreu o mais próximo possível de seus alvos, tanto pré quanto pós-verbalmente 

(posições imediatamente antepostas e imediatamente pospostas). 

No português arcaico, houve maior variedade de itens adverbiais em –mente, 

demonstrando a alta produtividade desses elementos naquela época. Do português arcaico ao 

século XIX, esses elementos se ligam a diferentes tipos de verbos, mas, predominantemente, a 

verbos materiais. Nos dados injuntivos do português atual (receitas), só foram encontrados 

verbos materiais (não houve ocorrência dos demais tipos verbais). Já os religiosos seguiram a 
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tendência apresentada nas outras sincronias: os advérbios combinaram-se a tipos variados de 

verbos, mas principalmente aos materiais. 

Em geral, os itens adverbiais mais freqüentes apresentaram variação entre as posições 

pré e pós-verbais, sendo que, no século XVII, o advérbio mais freqüente só apresentou 3 

ocorrências, todas em posições pós-verbais. Entretanto, o segundo mais freqüente apresentou 

2 ocorrências, uma pré e outra pós-verbal. Ainda, no século XIX, o item mais freqüente 

apresentou 2 ocorrências pós-verbais. Os outros itens apresentaram uma ocorrência, pré ou 

pós-verbal, cada. No português atual, o item de maior freqüência foi delicadamente, com 34 

ocorrências, todas pós-verbais (como as outras encontradas no corpus injuntivo) e todas 

encontradas no texto Quero Comer!, seguido do item humildosamente, que apresentou 9 

ocorrências, todas também pós-verbais e encontradas nos textos religiosos. Os outros itens 

adverbiais localizados nos textos religiosos se distribuíram pelas posições pré e pós-verbais. 

Ficou demonstrado, após ampliação do corpus, que vários itens em –mente são 

polissêmicos e que alguns deles (tais como: certamente, seguramente e ligeiramente), 

seguem uma trajetória unidirecional de mudança por gramaticalização (qualitativo > 

modalizador), posto que, no decorrer do tempo, partem de usos mais lexicais para outros de 

valor mais abstrato. A mudança semântica dos elementos que seguem essa trajetória tem 

relação com a mudança de ordenação sofrida pelos mesmos. A ampliação do corpus e, 

conseqüentemente, da análise da mudança de ordenação também revelou outros itens 

polissêmicos que não haviam sido observados na pesquisa anterior, tais como: forçadamente, 

milagrosamente, finalmente, escassamente, exatamente, justamente, precisamente e 

felizmente. 

 Já outros itens, embora não necessariamente apresentem mudança de ordenação ou 

não assumam funções mais pragmáticas, também exibiram sentidos incomuns, geralmente 

mais lexicais, isto é, mais próximos do sentido de suas bases adjetivas. Ex.: novamente, 
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totalmente e geralmente com sentido de “no conjunto” ou “de modo abrangente” e 

ultimamente. Os sentidos apresentados por esses elementos já caíram em desuso. 

O resultado do levantamento e análise dos advérbios modalizadores demonstrou que 

esse elemento se coloca, preferencialmente, antes da oração. Porém, foram encontrados dados 

em posição medial na oração: no português arcaico, havia uma quantidade ínfima (6%) desses 

elementos nessa posição (medial). Do século XVII (14%) ao XIX (60%), houve um aumento 

do uso dessa posição, e uma estabilização/ equilíbrio no uso dessa posição no português atual. 

Não houve ocorrências de dados pós-oracionais com advérbios modalizadores. 

Concluindo, ficou patente que os parâmetros de pressuposicionalidade são importantes 

auxiliares na análise da colocação adverbial: existe uma variação na ordenação dos advérbios 

qualitativos em –mente no português arcaico (pré-verbal ~ pós-verbal) em todos os tipos de 

cláusulas. Essa variação começa a mudar de características, apresentando menos anteposições 

e limitando essas anteposições a contextos estilísticos específicos. No português arcaico, esses 

elementos apresentavam uma variação entre as posições pré e pós-verbais, aparentemente, 

sem uma mudança de sentido. Atualmente, o que se verifica é que os advérbios em posição 

pré-verbal são utilizados como estratégia argumentativa. 
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