
 

 

 
 

MENTE DE ANTIGAMENTE 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Julia Oliveira Costa Nunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título 

de Doutor em Linguística 

 

Orientadora: Profa. Doutora Maria Maura 

Cezario 

Co-Orientadora: Profa. Doutora Maria 

Antónia Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

          Fevereiro de 2014



MENTE DE ANTIGAMENTE 

Julia Oliveira Costa Nunes 

Orientadora: Professora Doutora Maria Maura da Conceição Cezario 

Co-Orientadora: Professora Doutora Maria Antónia Mota 

 

 

 Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

 

Examinada por: 

 

_________________________________________________ 

Presidente, Profa. Doutora Maria Maura da Conceição Cezario 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Maria Célia Lima-Hernandes – USP 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Doutor Ivo da Costa do Rosário – UFF 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Célia Regina dos Santos Lopes – PPG Vernáculas - UFRJ 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Christina Abreu Gomes - UFRJ 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Maria Jussara Abraçado de Almeida – UFF, Suplente 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Doutora Deise Cristina de Moraes Pinto – UFRJ, Suplente 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2014  



ii 
 

  

 

Costa Nunes, Julia Oliveira. 

Mente de Antigamente/ Julia Oliveira Costa Nunes. – Rio de Janeiro: 

UFRJ/ Faculdade de Letras, 2014. 

xiv, 182 fl.: il.; 34 cm. 

Orientador(a): Maria Maura da Conceição Cezario 

Tese (doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-

Graduação em Linguística, 2014. 

Referências Bibliográficas: f. 174-182. 

1. Construção Xmente. 2. Mudança construcional. 3. Linguística 

Funcional Centrada no Uso. I. Cezario, Maria Maura da Conceição. II. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de 

Pós-graduação em Linguística. III. Título. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aos meus pais, por tudo o que sempre 

fazem por mim. 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço, em primeiro lugar, aos meus pais. A lista é grande demais e não cabe 

aqui, mas vocês sabem que sou grata por tudo que fizeram por mim nesses 12 anos de 

UFRJ. Nessa encarnação, mamis, não soubemos muito bem seguir as regras e resolvemos 

que iríamos inverter os papéis de vez em quando, mas não há como negar que você sempre 

foi meu forte, meu norte, minha sorte, meu consolo. Papito querido, sempre com as piadas 

mais sem graça do mundo, te amo mais que tudo também, mesmo que você não acredite 

muito! Você foi meu professor, me educou para a vida e eu sou muito grata. 

 Às amigas queridas, Juliana e Mariana, agradeço por sempre estarem dispostas a me 

dar abraços de piscina, acompanhando a minha frustração por simplesmente o doutorado 

não acabar! E olhe, não é que acabou? E vocês acompanharam tudinho, mesmo comigo em 

Portugal. Juliana, agradeço por se fazer interessada e ouvir minhas apresentações, capítulos 

da tese, entre outras coisas chatíssimas pra você. Mariana, obrigada por me fazer rir e ser 

uma boa companheira (não só de bar, ok?), e por estar sempre disponível. 

 Desde 2011 que temos piadas internas, não é Érika e Natalia? Pois, coloco vocês 

duas na minha mala. Tiro todos os italianos que Érika botou, lá em Roma, e carrego vocês 

duas, sempre! Aliás, melhor carregar no coração, pois tem mais espaço. Amo vocês duas de 

formas muito diferentes e em escala diferente, e digo isso para Érika não reclamar! São 

Paulinas! O que fazer dessas criaturas, não é Nat? Enfim, só tenho a agradecer... e avisar 

que vocês são as próximas (acho que cabe aqui uma risada maligna). E por tabela, 

Fernando-da-Eugênia-vulgo-marido-de-Erika, te agradeço também. E precisa de razão? 

Simplesmente assim. 

 Mini Me e Polvinho (a.k.a. Rosana e Dennis), vocês dois são maravilhosos. 

Obrigado por revisarem a tese, conferirem todas as contas (né, Dennis?) e ajeitar todos os 



v 
 

números dos exemplos (quanto trabalho, Rosana!). Continuem a estudar muito e sejam 

sempre assim, integrantes (super) ativos do D&G, e o futuro de vocês será brilhante. 

 Julinha! Acho que eu tenho que te agradecer pela sua dissertação! Bom, por você 

ser essa pessoa maravilhosamente figura, também, mas a dissertação... Que venham muitas 

colaborações (depois que eu me recuperar da overdose de advérbios... tipo, mês que vem). 

 Bruna Cezario. Tenho que te agradecer também... por você ser quem é. Só isso. Já é 

muito. Fala sério! Maura não seria a mesma e não teria paciência comigo se você não 

existisse! Você é parte essencial desse grupo, não é por nada não! 

 Maura, Maura, Maura! O que dizer de você? Eu amei a experiência de ser sua 

orientanda (isso acaba um dia?) por esses quase 10 anos. Obrigada por tudo e, mais uma 

vez, agradeço por você ter sido minha mãe acadêmica, por sempre me aguentar e por 

compartilhar seus conhecimentos comigo. Você é adoravelmente pentelha! Se não fosse 

assim, a gente não aprendia tanto, não se arriscava tanto, não era tão recompensado. 

 Minha prima querida, minha aluna, minha amiga... adolescente histérica e pentelha! 

Sofia, você é uma das pessoas que mais amo e admiro nesse mundinho nosso de cada dia. 

Adoro cada segundo que passo com você, adoro ver seus super chiliques quando vê 

Sherlock, seus usos estranhos de “nunca mais” e sua fonte inesgotável de gírias esquisitas. 

Um dia ainda te faço gostar de Doctor Who e Senhor dos Anéis. Só por isso você não é 

perfeita. Pronto, falei! 

 Dinah Callou, Célia Lopes e Maria Antónia. Sem vocês, não haveria Portugal pra 

mim. E, sem dúvida alguma, foram seis meses muito, muito felizes. Como queria que 

fossem mais! Maria Antónia, sua doçura e mente afiada são uma combinação perfeita! 

Obrigada por tudo! Por me receber, por me ensinar, por me dar ideias incríveis e dicas de 

passeio em Lisboa, claro! 

 Kellen, Nubia, Rogério, Thiago, Fátima, Alexandre, Cassiano, Viorel, Ramesh, e 

todos os que eu conheci ou encontrei em Lisboa (e pela Europa a fora). Foram altas 



vi 
 

aventuras, risadas, viagens, trabalhos, aulas, loucuras, vinhos, pastéis e comida italiana (né, 

Kellen?). Enfim, perfeito! 

 Agradeço ainda ao grupo maravilhoso da Casa Fraterna Allan Kardec, pois, sem 

vocês, acho que a tese não sairia; ao meu amigo Roberto (sem ciúmes, Marques! Sem 

ciúmes!), a quem sempre admirei, mas só agora posso dizer que conheci; ao meu avô, por 

ser meu avô; a Cristina Abreu, por ser esse exemplo de profissional; a Afrânio Barbosa, por 

simplesmente existir; a Vera Paredes, por sempre tentar entender as minhas milhões de 

palavras por segundo nas apresentações; a Conceição Paiva (e família), por me receber com 

tanto carinho e me fazer gostar de Paris de novo; a minha família, por estar sempre presente 

e por atravessar um oceano para matar a saudade; e a Maria Luíza Braga, por compartilhar 

tanto conhecimento com os alunos e sempre ser tão entusiasmada com Linguística. 

 E claro... agradeço ao grupo D&G. Karen, Gabi, Pri, Carol, Carolzinha, Fernanda, 

Deise, Bruna, Simone, Nathalie, Thiago, Mariângela, Ivo, Bia Arena, Ana Cláudia, 

Monique, Maria Angélica, Romerito, Edvaldo, Leonor e todos os que fazem desse grupo o 

mais acolhedor ambiente de trabalho do mundo. 

Por fim, agradeço a Deus pela força e discernimento, e por colocar todas essas 

pessoas maravilhosas no meu caminho. 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SINOPSE 

 

Estudo acerca da motivação da ordenação 

dos advérbios em –mente de tempo e 

aspecto (construção Xmente), bem como da 

mudança semântica dos mesmos, com base 

nos pressupostos da Linguística funcional 

Baseada no Uso, no português escrito de 

cartas diversas dos séculos XVI ao XX. 
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Resumo da Tese de Doutorado submetida ao programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar os possíveis conjuntos de fatores 

que podem motivar as diferentes posições dos advérbios com sufixo –mente (construção 

Xmente) com valor temporal ou aspectual (como frequentemente, continuamente e 

atualmente) em diferentes sincronias do português escrito (do século XVI ao século XX), 

bem como analisar a possível trajetória de mudança semântica das mesmas construções. 

Utilizamos os pressupostos teóricos da Linguística Centrada no Uso ou Linguística 

Funcional Centrada no Uso, na qual, tendo em vista que a linguagem é um instrumento de 

interação social, se considera que a investigação linguística está além da estrutura 

gramatical, contemplando as motivações para os fatos da língua no contexto discursivo. 

Propomos nossa tese a respeito da construção estudada com base em duas 

premissas: (i) advérbios de aspecto (e os polissêmicos) passaram a ocupar as posições 

imediatas ao verbo ao longo dos séculos, principalmente a pós-verbal, acompanhando a 

mudança geral e fixação de ordem vocabular, assim como os advérbios qualitativos (cf. 

Martelotta, 2004; Moraes Pinto, 2008; Vlcek, 2010), por terem natureza semelhante. Já os 

advérbios de tempo, por serem periféricos à estrutura da cláusula, são mais livres na 

ordenação, pois se relacionam ao evento como um todo, portanto, esperamos um aumento 

do número de advérbios em posição marginal; (ii) a construção Xmente perdeu 

analisabilidade, mas ainda é parcialmente composicional. Mente não pode mais ser 

recuperado como o substantivo, mas a construção ainda mantém as propriedades 

semântico-morfológicas da base adjetival. Se a base é monossêmica, o advérbio também 

será. Os advérbios de base polissêmica são mais propensos à mudança do que aqueles 

considerados monossêmicos. 

  

Palavras-Chave: construção Xmente, mudança construcional, Linguística Funcional 

Centrada no Uso. 
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ABSTRACT 

 

MENTE DE ANTIGAMENTE 

Julia Oliveira Costa Nunes 

Orientadora: Professora Doutora Maria Maura da Conceição Cezario 

Co-Orientadora: Professora Doutora Maria Antónia Mota 

 

 

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

This thesis focuses on investigating of the possible group of factors that could 

motivate different positions of adverbs with the suffix –mente (Xmente construction), 

specifically those of time and aspect (such as frequentemente, continuamente e atualmente), 

in different synchronies of written Portuguese (from 16
th

 to 20
th
 century), as well as 

analyzing the possible course of semantic change of such constructions. We are considering 

Usage-based Linguistics or Usage-based Functional Linguistics approach wherein, taking 

into account that language is an instrument for social interaction, linguistic investigation is 

beyond grammatical structure, contemplating motivations to linguistic events in a 

pragmatic context. 

We propose our thesis regarding the given construction based on two premises: (i) 

throughout the centuries, adverbs of aspect (and polysemic ones) started filling verb-

adjacent positions, especially post verbal, following the general change and fixing of word 

order, same as qualitative adverbs (cf. Martelotta, 2004; Moraes Pinto, 2008; Vlcek, 2010), 

due to their similar nature. Adverbs of time, on the other hand, are peripheral to the clause 

structure and consequently freer in order once they relate to the event as a whole, therefore 

we expect an increase in occurrences of such adverbs in marginal positions; (ii) the Xmente 

construction has lost analyzability, but it is still partially compositional. Mente (mind) 

cannot be perceived as a noun, but the construction sustains the same sematic-

morphological properties of the adjective base. If the base is monosemic, so is the adverb. 

Adverbs with polysemic bases are more susceptible to change than those considered 

polysemic. 

 

Key-words: Xmente construction, constructional change, Usage-based Functional 

Linguistics. 

 

Rio de Janeiro 
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Résumé da Tese de Doutorado submetida ao programa de Pós-Graduação em Linguística, 

Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

La presente étude a comme obejctif faire des recherches possibles sur les ensembles 

de facteurs qui peuvent motiver des différentes positions des adverbes avec le suffixe- ment 

(construction X ment) avec la valeur temporelle ou aspectuelle (comme: fréquémment; 

continuellement et actuellement) en différentes synchronisations de la langue portugaise 

écrite (du XVI siècle au XX siècle), ainsi qu’ analyser la possible trajectoire de changement 

sémantique du même type de construction. Nous utilisons les hypothèses théoriques de la 

linguistique centrée autour de l’utilisation du code ou linguistique fonctionnelle centrée sur 

l’utilisation du code à laquelle Il est prévu que l’outil de la langue est l’interaction sociale. 

Si nous considerons que cette recherche linguistique au delà de la strucuture gramaticale 

contemple les motivations pour les faits de langue dans un contexte discursif. 

Nous vous proposons notre thèse sur la base de deux hypothèses: (i) adverbes 

d’aspect (et les polysémiques) ils ont occupé les positions immédit du verbe au cours des 

siècle, principalement “post-verbaux”, à la suíte de la modification générale et la fixation 

de l’ordre lexical, ainsi que les adverbes qualitatifs. (cf. Martel Otta, 2004; Moraes Pinto, 

2008; Vlcek, 2010), pour avoir une nature similaire. Par contre, les adverbes de temps, ils 

sont périphérique à sa structure de clausure, sont plus libres dans la commande car ils se 

rapportent à l’événement dans son ensemble, par conséquent, nous nous attendons une 

augmentation du nombres des adverbes en position marginale; ii) la construction X ment a 

perdue l’analysabilité, mais elle est encore partiellement compositionnel. Le mot “mente” 

en portugais ne peut pas être recuperer com nom, mais la construction du suffixe conserve 

les proprietés morphologiques de la bases sémantiques de adjectivale. Si la base est 

univoque, l’adverbe le será également. Adverbe de la base polysémique sont sucptible de 

changer au contraire de ces qui ne le sont pas. 

 

Mots-clé: constructionX ment, changement constructionnel, linguistique fonctionnelle 

centrée sur l’use. 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2014  
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INTRODUÇÃO 

 

Para cada estudo envolvendo advérbios e locuções adverbiais é necessário levar em 

conta o contexto de uso. Cada situação comunicativa, seja oral ou escrita, apresenta um 

conjunto de características que devem ser levadas em conta na análise dos adverbiais. 

Segundo Martelotta (2012:13): 

 

“(...) a categoria dos advérbios é reconhecidamente a menos 

homogênea e, portanto, a mais difícil de ser definida. (...) o 

rótulo advérbio designa um conjunto muito diferenciado de 

elementos, constituindo uma categoria fluida que tende a se 

adaptar às intenções comunicativas envolvidas no discurso”. 

 

Ainda em Martelotta (2012), sendo o que chamamos de advérbios uma categoria 

“fluida”, é preciso levar em conta as noções de gradualidade e continuum, pois os advérbios 

são elementos que ora tendem ao léxico, uma vez que expressam circunstâncias, ora à 

gramática, pois podem apresentar características de classes consideradas mais fechadas, 

confundindo-se, em alguns casos, com conjunções
1
. Sendo assim, os advérbios são termos 

intermediários, já que possuem ao mesmo tempo características do léxico e da gramática. 

Apesar de haver um número considerável de estudos realizados acerca da ordenação 

dos advérbios (em geral) em português sob o ponto de vista da linguística (principalmente 

funcional), sobretudo a partir da última década do século XX (Ilari et alii, 1990; Martelotta, 

1994; Castilho, 1999; Moraes Pinto, 2002 e 2008; Freitas, 2004; Barbosa, 2006; Cezario, 

Ilogti & Costa Nunes, 2005; Costa Nunes, 2009), há ainda um grande campo de pesquisa 

acerca do tema, uma vez que os advérbios são itens de natureza diversificada, de difícil 

                                                             
1
 Brinton e Traugott (2005), Heine (2003), Martelotta (2008) 
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classificação e que apresentam funções variadas na língua. Com o advento da Gramática de 

Construções e a eventual aplicação da mesma aos princípios funcionalistas (cf. Bybee, 

2010), há um vislumbre de um novo campo de aplicação no que diz respeito aos estudos 

dos adverbiais em geral (cf. Campos, 2013). 

O presente trabalho tem por objetivo investigar os possíveis conjuntos de fatores 

que podem motivar as diferentes posições dos advérbios com sufixo –mente (construção
2
 

Xmente) com valor temporal ou aspectual (como frequentemente, continuamente e 

atualmente) em diferentes sincronias do português escrito (do século XVI ao século XX), 

bem como analisar a possível trajetória de mudança semântica das mesmas construções. 

 Em nossa análise, tomaremos por base algumas das questões abordadas em 

trabalhos anteriores, mas com a aplicação de um viés teórico mais recente (como a questão 

da construcionalização abordada principalmente em Traugott, 2008a e 2008b; Traugott, 

inédito; Traugott & Trousdale, 2013), buscando assim contribuir, através de um novo olhar 

acerca da mudança linguística em geral, com o estudo dessa “categoria” de difícil definição 

(uma construção intermediária entre o léxico e a gramática). Para tanto, utilizamos parte 

dos corpora do projeto PHPB (documentos oficiais, cartas particulares), o Corpus Histórico 

do Português Tycho Brahe (documentos oficiais, cartas particulares), os corpora dos 

projetos CARDS e FLY, além de documentos do acervo da Biblioteca Nacional de Portugal 

e cartas disponíveis no projeto Brasiliana (USP).  

Sabemos que a mencionada construção pode ocorrer em diferentes posições na 

oração, exemplificado de (1) a (4) a seguir, no entanto, precisamos delimitar os possíveis 

fatores que motivam as diferentes ordens nos textos estudados e depois verificar se as 

                                                             
2
 Entendemos como construção o pareamento forma e função, conforme Croft (2001), Goldberg (1995 e 

2006), Bybee (2010) e outros autores, como abordaremos na seção 2.2. 



17 
 

tendências de uso continuam as mesmas apontadas em trabalhos sobre outros tipos de 

advérbios, bem como trabalhos sobre a própria construção Xmente, mas em textos de 

domínios diferenciados (como textos eclesiásticos, peças de teatro, diferentes textos 

falados, etc). 

 

(1) “Ser no mundo mais ditoso, não é ser mais ditoso, é padecer mais tempo a 

ocasião de ser mofino. Quiçá vem de aí que ordináriamente os grandes são 

mais gloriosos; porque os grandes soem ser de ordinário os a quem se prepara 

maior penalidade”. (século XVII) 

 

(2) “Movido das razoés ponderadas; e conciderando, que hum Mandiocal estando 

de vês rende cem sacos de farinha, enão estando apenas 25, que os Lavradores 

desmanchando as mandiocas intempestivamente para conseguirem o alto preço 

das farinhas (...)”. (século XVII) 

 

(3) “(...) todas de Francisco que é homem de poucas palavras, é chefe de numerosa 

familia e constantemente visita o estabelecimento de Vossa Mercê (...)” (século 

XIX) 

 

(4) “Respondo sem sacrificios a sua carta fria e bem raciocinada. Significando 

portanto, que respondo porque quero. Se não lhe escrevi anteriormente foi 

devido à falta do seu endereço ou portador de minha confiança”. (século XX) 

 

Nos exemplos anteriores, retirados da nossa amostra composta de cartas diversas 

como especificado anteriormente (e que será retomado no capítulo 3 desta tese), 
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exemplificamos que a construção Xmente tende a aparecer em quatro posições diferentes na 

cláusula, sendo (1) e (3) posições pré-verbais e (2) e (4) posições pós-verbais. 

Detalharemos a questão da posição da construção nos capítulos 3 e 4, sendo neste último 

apresentado os resultados por século. 

Utilizamos os pressupostos teóricos da Linguística Centrada no Uso ou Linguística 

Funcional Centrada no Uso
3
 (cf. seção 2.1), na qual, tendo em vista que a linguagem é um 

instrumento de interação social, se considera que a investigação linguística está além da 

estrutura gramatical, contemplando as motivações para os fatos da língua no contexto 

discursivo. Além disso, é válido ressaltar que nosso ponto de partida foi a pesquisa de 

Costa Nunes (2009) acerca da ordenação dos advérbios de tempo e aspecto em –mente na 

escrita jornalística contemporânea, pesquisa de Mestrado, que, por sua vez, teve como base 

o trabalho desenvolvido na Iniciação Científica acerca da ordenação de advérbios de tempo 

e aspecto terminados em –mente na escrita religiosa contemporânea. 

 

I. Objetivos e Hipóteses 

 

Os objetivos gerais da análise dos usos das construções Xmente com valor temporal 

e aspectual ao longo dos séculos são: 

 

(i) caracterizar as posições assumidas pela construção Xmente de tempo ou aspecto, 

apresentando a frequência de ocorrência de cada posição, além de tentar definir as 

estruturas prototípicas em cada sincronia estudada; 

                                                             
3
 O segundo termo é uma proposta do Grupo Discurso & Gramática e está expressa em Furtado da Cunha, 

Bispo e Silva (2013). 
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(ii) analisar tal construção de acordo com sua função semântico-pragmática;  

(iii) observar até que ponto a base adjetiva da construção influencia sua posição; 

(iv) observar os contextos críticos
4
 de mudança semântica, ou seja, contextos de uso 

atípico nos quais são atribuídas diferentes interpretações a certas microconstruções
5
; 

(v) verificar a produtividade da construção Xmente ao longo dos séculos, 

observando os tipos diferentes de elementos que preenchem o slot X da construção; 

(vi) relacionar a função discursiva e gramatical/procedural (ou procedimental) dos 

advérbios e sua posição na oração, assim como o papel (inter)subjetivo do contexto 

na mudança das microconstruções. 

 

A partir desses objetivos esperamos responder aos seguintes questionamentos: 

 

1. Quais são as possibilidades de ordenação da construção Xmente e quais as suas 

motivações?  

2. Qual o comportamento da construção Xmente no português do século XVI, primeiro 

século que estudamos? 

3. Qual a trajetória de mudança dessas construções e quais são as motivações para tal? 

4. Estavam as posições de advérbios encontradas no português contemporâneo já 

estabelecidas nos séculos XVIII e XIX? 

5. Como ocorre a passagem de um advérbio de modo (qualitativo) a um advérbio de 

aspecto, ou a mudança semântica em geral? 

                                                             
4 Contexto crítico, segundo Traugott (inédito), diz respeito a instâncias de usos atípicos tanto pragmática 
quanto distribucionalmente. São estes contextos atípicos o locus propício para a mudança. 
5
 O termo é utilizado com base em Traugott (inédito), Traugott (2008a e 2008b), Traugott e Trousdale 

(2013), dentre outros, e será explicado no capítulo 2, seção 2.2. 
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6. É possível estabelecer um contínuo de uso dos advérbios em mente, tendo em vista o 

contínuo léxico ↔ gramatica? 

 

Tais questionamentos nos fizeram levantar uma série de conjecturas para guiar a 

análise da construção estudada. A base da nossa análise reside em duas hipóteses gerais que 

compõem nossa tese a respeito da construção estudada, sendo elas: 

 

A. Advérbios de aspecto são construções mais integradas à estrutura da cláusula 

(adjuntivos), assim como os qualitativos, pois agem diretamente no feixe semântico do 

verbo. Os advérbios qualitativos passaram a ocupar as posições imediatas ao verbo ao 

longo dos séculos, acompanhando a mudança geral e a fixação de ordem vocabular. 

Segundo Martelotta (2004), entre outros, os advérbios qualitativos, em sincronias mais 

remotas do português, ocupam as posições pré-verbais. Ao longo dos séculos, é 

possível perceber uma mudança nesse aspecto, já que esses mesmos advérbios, em 

sincronias mais recentes, passam a ocupar as posições pós-verbais e mais próximas ao 

verbo. A análise diacrônica dos advérbios aspectuais deve mostrar que a trajetória de 

mudança dos mesmos seria similar àquela dos qualitativos. Já os advérbios de tempo, 

por serem periféricos à estrutura da cláusula (disjuntivos), são mais livres na ordenação, 

pois se relacionam ao evento como um todo. A análise diacrônica deve apontar para um 

aumento do número de advérbios em posição marginal, seguindo uma direção diferente 

dos aspectuais e polissêmicos. A construção [adjetivo+mente] era prototipicamente 

qualitativa e foi ampliando a semântica de acordo com o contexto. Acreditamos ser a 

partir da temporal que surgem o que chamamos "sequenciais" (conjuntivos), advérbios 

de posição fixa (margem esquerda) na oração. 
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B. A construção Xmente perdeu analisabilidade
6
, mas ainda é parcialmente composicional. 

Mente não pode mais ser recuperado como o substantivo, mas a construção ainda 

mantém as propriedades semântico-morfológicas da base adjetival. Se a base é 

monossêmica, o advérbio também será. A recíproca se torna verdadeira, uma vez que se 

a base for polissêmica, o advérbio terá o mesmo comportamento. Para que a base seja 

considerada monossêmica, é preciso que o adjetivo tenha em si um aspecto marcado, 

como é o caso das microconstruções antigamente, eternamente, continuamente, nas 

quais não há possibilidade de ambiguidade devido a forte influência da semântica da 

base. Por outro lado, microconstruções como regularmente tem um escopo maior, 

portanto há possibilidade de polissemia dependendo do contexto. Os advérbios de base 

polissêmica são mais propensos à mudança semântica do que aqueles considerados 

monossêmicos. 

 

Com base nessas duas premissas, postulamos que o papel semântico exercido pela 

construção Xmente influencia na posição que este ocupa na frase, principalmente na 

medida em que está relacionado ao grau de integração entre a construção e o verbo ou entre 

a construção e a cláusula. Com isso, esperamos que:  

 

(a) os advérbios se apresentem, em sua maioria, nas posições imediatas ao verbo, 

principalmente no que diz respeito aos aspectuais e aos polissêmicos (aspecto + 

modo), sendo estes elementos semanticamente ligados à ação verbal. 

 

                                                             
6
 Os conceitos de analisabilidade e composicionalidade (Bybee, 2010) serão explicados no capítulo 2, seção 

2.1. 
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(b) os elementos tidos como sequenciais (que mais se assemelham aos conectores) 

tendem a ocorrer topicalizados, na margem esquerda da oração. 

 

(c) em relação aos advérbios temporais, podemos dizer que estes seriam elementos 

mais livres no que diz respeito à sua posição, no entanto, esperamos que estes 

ocorram mais às margens (tanto direita, quanto esquerda) por serem elementos 

disjuntivos, ou seja, fazem referência ao evento como um todo. 

 

(d) o tipo de modificação que um advérbio exerce num determinado contexto deve 

ter relação com a posição que este ocupa na oração, ou seja, se o advérbio assume a 

função de contraste, isto é, estabelece um contraste temporal com outra referência 

dêitica já mencionada, o item tenderia à margem esquerda da oração. O mesmo 

aconteceria com a função de retomada anafórica. 

 

As funções da construção Xmente são explicadas na seção 4.1. Trabalhamos com a 

questão funcional e gramatical/procedural juntas em uma mesma classificação, daí o termo 

“tipo de modificação”, como será explicado nos capítulos 3 e 4. Assim, consideramos 

necessário também analisar a semântica do verbo, para vermos a relação entre este e a 

posição da construção Xmente. Com isso, postulamos que: 

 

(e) a mudança de ordenação se daria com os tipos verbais menos frequentes, com 

base em Bybee (2010), que postula que na morfologia e na sintaxe frequência alta 

de um tipo pode manter estruturas mais antigas. 
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Também verificaremos se a produtividade da construção aumentou durante os 

séculos. Para isso pretendemos verificar o número diferente de microconstruções em cada 

século, observando os adjetivos diferentes que preenchem o slot X da construção Xmente. 

Os trabalhos da linha da Linguística Funcional Centrada no Uso demonstram que em geral 

há aumento de produtividade de uma construção (cf. Bybee, 2003 e 2010; Traugott, 

inédito). Aprofundaremos a análise das microconstruções mais frequentes nas amostras 

estudadas (cf. seção 4.3). 

Além disso, como pretendemos analisar as microconstruções que sofram mudança 

sintático-semântica e acompanhar os processos envolvidos nessa mudança, estudamos não 

só aqueles itens aos quais são paulatinamente atribuídos valores temporais e/ou aspectuais, 

mas também aqueles que perdem os mencionados valores. Dessa forma, esperamos 

estabelecer a trajetória da construção Xmente, no que concerne uma possível mudança 

sintática e/ou semântica desses elementos para melhor compreendermos sua ordenação no 

português contemporâneo. 

 No capítulo 1, apresentaremos a revisão da literatura do estudo dos adverbiais em 

geral, apresentando suporte básico das noções de tempo e aspecto e suas implicações para a 

análise, além dos trabalhos mais recentes dentro dos modelos de linguística centrada no 

uso. Já no capítulo 2, faremos uma revisão dos pressupostos teóricos da linguística 

funcional baseada no uso, conceito de língua e considerações acerca da mudança linguística 

além das noções gerais de gênero e tipo textual, importantes para esta pesquisa. 

 No capítulo 3, exporemos a metodologia utilizada na coleta e análise dos dados 

considerados nesta pesquisa, além de abordarmos algumas questões acerca do corpus e de 

uma breve explicação a respeito dos fatores considerados importantes no exame da 

construção Xmente de tempo ou aspecto. O capítulo 4 consiste da análise dos dados, no 



24 
 

qual apresentaremos não só a visão geral dos fatores principais considerados em nossa 

análise, mas também os resultados por século e uma seção em destaque para abordar a 

questão da mudança das microconstruções mais frequentes. Já no capítulo 5, apresentamos 

nossas considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. 

 Esta tese se propõe a descrever e analisar os usos das construções com Xmente ao 

longo da história do português, sob a visão de um novo modelo para explicar mudança 

linguística dentro da Linguística funcional centrada no uso: o modelo da 

construcionalização e da mudança construcional. Nossa intenção é incorporar tudo o que 

vem sendo estudado acerca da gramaticalização de advérbios, sobretudo dos advérbios em 

–mente e verificar como a abordagem construcional pode contribuir para uma análise ainda 

mais profunda.  



 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Sabemos que, nas gramáticas normativas do português, os advérbios são itens pouco 

explorados, sendo um tópico restrito à interpretação semântica e sintática básicas. Ao que 

diz respeito a sua mobilidade na sentença, esses mesmos compêndios garantem sua 

flexibilidade posicional. No entanto, como mencionado, não são poucos os estudos 

realizados acerca da ordenação dos advérbios em português sob o ponto de vista da 

linguística, sobretudo a partir da última década do século XX. 

 Neste capítulo apresentaremos uma breve revisão da literatura dessa construção em 

pesquisas que priorizam a língua em uso como objeto de estudo, mas primeiro faremos 

alguns apontamentos a respeito dos conceitos de tempo e de aspecto que norteiam nossa 

análise. 

 

1.1. Conceito de tempo aspecto 

 

As definições dadas ao aspecto no português são diversificadas e, segundo 

Travaglia (1994), alguns pontos em comum entre as diferentes conceituações podem ser 

tomados como os seguintes: 

 

a) aspecto seria a “maneira de ser da ação”; 

b) é a indicação da duração do processo de sua estrutura temporal interna; 

c) é a indicação dos graus de desenvolvimento, de realização do processo, o modo 

de conceber o desenvolvimento do processo em si; 
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d) aspecto envolve tempo; 

e) é definido como marcador de oposições entre certas noções simples: término/não-

término, início, resultado, etc. 

 

 O primeiro ponto (a) se mostra pouco útil na definição do aspecto por se confundir 

com elementos não-aspectuais ligados tanto ao “modo verbal” e à “modalidade” (tais como 

dúvida, necessidade, obrigação, volição, etc), quanto ao que é chamado de “modo de ação” 

(noções como progressão, conação, diminuição, etc). Da mesma forma, o último ponto (e) 

apenas nos auxilia na medida em que pode nos ajudar a perceber a generalização que 

envolve as oposições e noções citadas. Apenas os pontos intermediários (b, c, d) nos dão 

elementos de partida para conceituar “aspecto”. 

 Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que aspecto é uma categoria ligada ao 

“TEMPO”. Tal termo pode ser dividido em três sentidos básicos
7
: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Os sentidos de tempo 

 

                                                             
7
 Usamos formatação diferente para cada tipo de “tempo” apresentado. 

Tempo 1 

•categorial verbal (passado, presente e futuro), ao qual o autor 
se refere como tempo. Usamos formatação diferente para 
cada tipo de “tempo” apresentado. 

Tempo 2 

•flexão temporal (agrupamento de flexões da conjugação 
verbal), referido como tempos flexionais 

Tempo 3 

•idéia geral e abstrata (sem consideração de sua indicação pelo 
verbo), ao qual o autor se refere como TEMPO. 
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 O aspecto é então uma categoria verbal ligada ao TEMPO, pois indica, antes de 

mais nada, o espaço temporal ocupado pela situação em seu desenvolvimento, marcando 

sua duração. Tanto tempo quanto aspecto são categorias de TEMPO, entretanto as duas não 

se confundem: 

 

(i) tempo – situa o momento de ocorrência da situação em relação ao momento da 

fala como anterior (passado), simultâneo (presente) ou posterior (futuro) a esse 

momento. É uma categoria dêitica, uma vez que indica o momento da situação 

de enunciação. Aqui temos a datação; 

(ii) aspecto – não é uma categoria dêitica, pois se refere a situação e si. São as 

diferentes maneiras de ver a constituição temporal interna da situação, sua 

duração. 

 

Sendo assim, temos tempo como algo externo à situação e aspecto como algo 

interno. A síntese da definição de aspecto para Travaglia (1994:93) é: 

 

“Aspecto é uma categoria verbal de TEMPO, não dêitica, 

através da qual se marca a duração da situação e/ou suas 

fases, sendo que estas podem ser consideradas sob diferentes 

pontos de vista, a saber: o do desenvolvimento, o do 

completamento e o da realização da situação”. 

 

As noções aspectuais normalmente indicam fases da situação, havendo três pontos 

de vistas diferentes: 

 

a) desenvolvimento da situação, o que nos dá três fases: inicio, meio e fim; 
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b) completamento da situação, o que nos dá duas fases: a da situação incompleta e 

a da situação completa; 

c) realização da situação, o que nos dá três fases: a da situação por começar, a da 

situação começada ou não acabada, e a da situação acabada. 

 

 Segundo Travaglia, qualquer tentativa de descrever sentenças que contém advérbios 

de tempo, não pode ignorar o aspecto. Ainda, há casos em que o adjunto adverbial é o 

responsável pelo aspecto na frase e que tais adverbiais envolvidos na expressão do aspecto 

são sempre temporais. Os aspectos expressos pelos adverbiais são o iterativo, o habitual, o 

durativo, o inceptivo, o terminativo e o acabado. Tais adverbiais envolvidos na expressão 

do aspecto exercem sempre uma das três funções: 

 

a) evitar ambiguidades; 

b) marcar o aspecto por si ou em combinação com outro elemento; 

c) reforçar um aspecto expresso por outro elemento, tornando-o mais patente. 

 

Segundo Martelotta (2012:72), “(...) os advérbios aspectuais simples exprimem 

essencialmente frequência (sempre, nunca, raramente, etc.), iteratividade (repetidamente, 

anualmente, semanalmente, etc.) e duração (demoradamente, muito, etc.)”. É válido ainda 

ressaltar que, no caso das locuções, há maior diversidade na expressão de aspecto do que 

nos advérbios simples (incluindo a construção Xmente). 

Em nosso trabalho, estamos partindo do princípio de que os advérbios aspectuais 

tem forte relação com os qualitativos, uma vez que modificam a ação verbal, apresentando 

uma das possibilidades de como ela pode ocorrer. Ainda segundo Martelotta (2012:73), 

“(...) o que individualiza os aspectuais é que a caracterização da ação reflete, de um modo 
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geral, aspectos associados a noções relacionadas ao tempo de duração da ação, às suas fases 

de efetivação, à sua finalização ou não e à interrupção iterativa ou não”, 

Em relação aos advérbios temporais, partimos do princípio de que estas construções 

indicam noções de tempo sem modificar essencialmente a estrutura semântica. A expressão 

de tempo é comumente associada aos pontos de referência (antes ou depois do momento da 

enunciação, por exemplo). Martelotta afirma que: 

 

“Esse ponto de referência pode ser fixo, no sentido de que 

reflete indicações temporais culturalmente delimitadas (depois 

da esquina, depois do final da novela). Pode também se 

referir ao aqui-e-agora do falante, como no caso dos dêiticos 

(ontem, hoje, amanhã) e pode, por extensão de sentido, estar 

indicado na informação precedente ou procedente, como 

ocorre nos usos discursivos (antes, depois, então, etc.), já que 

dêiticos tendem a assumir valores anafóricos ou catafóricos” 

(MARTELOTTA, 2012, p.75). 

 

 Em nosso estudo acerca da construção Xmente com valor temporal ou aspectual, as 

noções apresentadas por Travaglia (1994) e desenvolvidas por Martelotta (2012) são 

fundamentais para a compreensão da semântica da mencionada construção e as relações 

estabelecidas de ordem sintática e pragmática. No capítulo 4 (seção 4.1) exporemos e 

explicaremos essa relação. 

 

1.2. Literatura de Advérbios 

 

Bomfim (1988) compara diferentes conceitos da gramática tradicional no que diz 

respeito aos advérbios, procurando confrontá-los com suas próprias considerações a 

respeito da natureza e função desses elementos em geral. Em especial, dentre as várias 
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menções aos advérbios em –mente, foco do presente trabalho, devemos considerar as 

questões sobre os itens adverbiais de tempo e lugar.  

A autora comenta que estes não são necessariamente relacionados ao verbo, 

exemplificando com advérbios como atualmente, antigamente e futuramente. Nestes, a 

ideia do adjetivo de base ainda seria predominante se referindo, respectivamente, a 

presente, passado e futuro, ligados ao tempo de maneira geral. Com isso, não estão 

diretamente relacionados ao verbo da oração na qual se apresentam, mas sim ao evento em 

si. Além disso, afirma que esses elementos não poderiam ser considerados dêiticos 

(temporais), justamente por se referirem ao tempo de forma tão ampla. Partilhamos as 

ideias da autora na medida em que consideramos os advérbios tidos como de tempo real 

(cronológico) itens ambíguos e pouco específicos, e que fazem referência ao evento como 

um todo, e não são modificadores de um verbo.  

Já Martelotta (1994) estuda a ordenação dos circunstanciadores temporais 

(advérbios, adjuntos adverbiais, orações adverbiais e operadores argumentativos que 

expressam a noção de tempo), sob a perspectiva funcional, em um corpus constituído de 

entrevistas elaboradas pelo Censo de Variação Linguística, Competências Básicas do 

Português e NURC.  

O objetivo da análise era buscar fatores discursivos que pudessem motivar a 

colocação desses circunstanciadores na sentença, seguindo a teoria da Gramaticalização. 

Assim, o primeiro processo de mudança consiste em um elemento de valor espacial assumir 

um sentido temporal e, depois, passar a expressar relações lógicas no discurso, seguindo a 

metáfora espaço > (tempo) > texto (Heine et alii, 1991). Já o segundo seria a questão da 

pressão de informatividade (Traugott & Heine, 1993), ou seja, um elemento linguístico 
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adquire um novo valor através de um processo de inferência conversacional em certos 

contextos. 

O autor ressalta que geralmente esses dois processos de mudança ocorrem juntos 

quando se trata do aparecimento de operadores argumentativos que tendem a perder sua 

mobilidade original para assumir posições mais fixas na sentença. Além disso, Martelotta 

adota as noções de figura e fundo de Hopper & Thompson (1980). Dessa forma, com o 

objetivo de verificar as tendências de posições desses circunstanciadores de tempo, 

Martelotta classificou-os em: (i) circunstanciadores de tempo determinado (como hoje, 

ontem, semana passada) os quais indicam, de forma precisa, o momento em que ocorre o 

evento; (ii) circunstanciadores de tempo indeterminado (como sempre, geralmente, nunca), 

os quais expressam a noção de que os eventos e situações perduram no tempo 

indeterminadamente ; (iii) circunstanciadores iterativos (como às vezes, duas vezes por 

semana, de vez em quando), que denotam a frequência com que os eventos não-específicos 

ocorrem ao longo do tempo; (iv) circunstanciadores de simultaneidade (como enquanto 

isso, ao mesmo tempo), os quais expressam a concomitância entre eventos e situações; e (v) 

circunstanciadores delimitativos (como há três anos, até hoje, durante três meses), que 

delimitam os eventos e as situações, indicando o início e/ou fim de sua permanência no 

tempo.  

A partir dessa análise, o autor conclui que há uma tendência determinada para a 

colocação dos circunstanciadores temporais na sentença e que essa depende da força que a 

informação desses adverbiais assumem dentro da estrutura do discurso em que ele ocorre. 

O circunstanciador tende a aparecer em posições pré-verbais quando traz informações 

temporais análogas aos traços semântico-gramaticais do discurso em que ocorre. No 
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entanto, se não há essa relação semântica, o circunstanciador tende a ocorrer nas posições 

pós-verbais. 

Assim, os circunstanciadores de tempo determinado tendem a ocupar posições pré-

verbais em figura narrativa e não-narrativa, uma vez que a força informativa que assumem 

nestes contextos os leva a serem topicalizados ou enfatizados. Já circunstanciadores de 

tempo indeterminado e circunstanciadores de simultaneidade tendem à posição pré-verbal 

em fundo narrativo e não-narrativo, devido também à força informativa assumida que os 

leva à topicalização ou ênfase. 

Em relação aos circunstanciadores iterativos, esses apresentam maior ocorrência nas 

posições pré-verbais em fundo narrativo e não-narrativo e em figura  não-narrativa, já que 

esses tipos de discursos são marcados pelo traço [-específico], estimulando a iteratividade. 

Em contraste, os circunstanciadores delimitativos possuem uma mobilidade de colocação 

maior, já que apresentam duas características distintas: por um lado, funcionam como um 

circunstanciador de tempo determinado (indica o momento específico em que se inicia e/ou 

termina o evento). Por outro lado, apresentam características semântico-gramaticais típicas 

de fundo. 

Quanto à colocação dos operadores argumentativos, Martelotta afirma que, devido 

ao processo de gramaticalização que sofrem, não seguem as mesmas tendências de 

ordenação dos circunstanciadores propriamente ditos. A gramaticalização faz com que o 

elemento exerça funções argumentativas, restringindo a sua possibilidade de colocação na 

sentença. 

Diferente de Bonfim e Martelotta, no entanto, nosso trabalho tem como foco apenas 

nas construções Xmente de tempo e aspecto, o que nos permite o aprofundamento da 
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análise das funções semântico-pragmáticas desses elementos, além de um esboço da 

trajetória de mudança através da história do português. 

Em Freitas (2004), a ordenação dos advérbios com o sufixo -mente em relação ao 

verbo é tratada sob uma perspectiva funcionalista, considerando os contextos nos quais os 

advérbios se encontram. A autora utilizou os corpora dos projetos Discurso e Gramática e 

Nurc-RJ, encontrando 29 itens adverbiais distribuídos em 280 ocorrências, os quais 

classificou em seu contexto como expressões de tempo ou aspecto, ou ainda sentido 

polissêmico quando um item expressava ao mesmo tempo mais de uma noção, como 

rapidamente, que apresenta a noção de modo e tempo. 

Desses 29 itens diferentes, a autora aprofundou a análise dos usos de  apenas 7 

itens, verificados como sendo os mais frequentes: antigamente, atualmente, novamente, 

finalmente, geralmente, ultimamente e normalmente. Com isso, o número de ocorrências 

dos itens no corpus passou de 280 para 219. Freitas verificou, então, que há alguns 

advérbios em -mente com função de elemento conectivo, identificando um processo de 

gramaticalização, e que estes aparecem normalmente em inicio de oração. Verificou ainda 

uma tendência pré-verbal dos itens temporais e aspectuais, com exceção daqueles de 

polissemia tempo/modo. 

A autora percebe a predominância e regularidade da posição pré-verbal do item 

temporal e aspectual e afirma que, para que essa regularidade seja mantida, a língua utiliza-

se de seus próprios mecanismos. Quando alguns fenômenos fogem à regularidade, tal fato 

pode ser explicado através da motivação encontrada no uso, sendo, no caso de Freitas, a 

estrutura de cláusula. 

Quando verificada a estrutura SVO, a autora afirma que foi possível perceber que o 

advérbio ocupa qualquer posição, com uma tendência pré-verbal, seja ela antes do sujeito 
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ou entre o sujeito e o verbo. Quando não se pôde verificar tal ordem, foi constatado que o 

item em -mente era motivado a ocupar a posição deixada vazia, principalmente na posição 

pós-verbal, levando-a a afirmar que essa categoria vazia do argumento posterior ao verbo é 

motivação para a posposição do item em –mente. 

Retomando algumas questões que Freitas apontou na modalidade oral do português, 

em Costa Nunes (2006), é apresentado um estudo dos advérbios em –mente de tempo e 

aspecto na escrita religiosa. Os itens mencionados foram analisados segundo a estrutura da 

cláusula, o papel semântico assumido pelo advérbio, a transitividade (no sentido de Hopper 

& Thompson, 1980, e Thompson & Hopper, 2001), o tipo de sujeito e o tipo de 

complemento. Tal estudo foi justamente o ponto de partida de nossa análise dos adverbiais 

na escrita jornalística contemporânea (Costa Nunes, 2009), pois buscamos identificar 

alguns dos parâmetros apresentados em nosso corpus. 

Na análise do discurso religioso (Costa Nunes, 2006), foi encontrado um grande 

número de advérbios em –mente tidos como aspectuais e também aqueles tidos como 

polissêmicos (que trazem ao mesmo tempo a noção de aspecto ou tempo e a noção de 

modo). Pudemos verificar que os advérbios eram predominantemente pré-verbais, mas os 

aspectuais e os polissêmicos se dividiam entre as posições adjacentes ao verbo. Em relação 

aos advérbios chamados conectivos, observamos que não há um número significativo de 

ocorrências pra afirmar que o item está gramaticalizado, no entanto, todas as ocorrências 

encontradas são de itens não-inseridos pré-verbais, ou seja, ocupam a margem esquerda da 

oração. 

Vale ressaltar que, no presente trabalho, estamos trabalhando com a língua escrita e 

buscamos, ao tentar comparar o comportamento dos advérbios em diferentes momentos da 
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história da língua portuguesa, ir além da descrição das sincronias e tentar traçar uma 

trajetória de mudança da construção, observando principalmente a sua semântica. 

Martelotta & Vlcek (2006) e Vlcek & Martelotta (2009) analisam as tendências de 

ordenação de advérbios qualitativos em -mente em textos dos séculos XVIII e XIX. De 

acordo com suas hipóteses, a diferença de ordenação seria um dos aspectos que apontam 

para a importância da teoria da gramaticalização, e também estaria relacionada à existência 

de usos diferentes dos itens em estudo, que assumem de forma progressiva valores 

gramaticais em função da atuação de processos cognitivos no ato da comunicação. 

Segundo os autores, o século XVIII é marcado por um certo equilíbrio de 

ocorrências pré e pós-verbais. Além disso, constatam que, na primeira fase do século XIX 

(1808 – 1840), há mais ocorrências de posições pré-verbais do que nas demais fases (a 

segunda corresponde ao período de 1841-1870 e a terceira ao período de 1871-1900). 

Ainda, na terceira fase, há uma predominância alta de ocorrências pós-verbais, o que, para 

os autores, apontaria para uma mudança na ordenação para as posições pós-verbais 

(características do português atual) ao longo do século XIX.  

Os autores afirmam também que um maior grau de formalidade do texto analisado 

pode interferir na ordenação de modo a evitar a ordenação mais inovadora, pois eles 

encontraram mais anteposições dos advérbios em estudo nas cartas de redatores, escritas 

por pessoas que trabalham nesses jornais e reproduzem o ideal de escrita por eles 

veiculado. As ocorrências pré-verbais exclusivamente nas cartas de redatores na 2ª e na 3ª 

fases do século XIX foram tomadas como um uso conservador e de caráter formal. 

Vlcek & Martelotta mostram que, nas três fases do século XIX, diferentemente do 

século XVIII, não há ocorrências de posição VXA, o que reforçaria a hipótese de que há 

um movimento do advérbio em direção à posição adjacente ao verbo, que se consolida no 
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século XX. Além disso, alegam que os significados dos advérbios tendem a avançar rumo a 

uma maior subjetividade, a se associar com a atitude do falante, apontando para a existência 

de uma trajetória unidirecional advérbio interno à cláusula > advérbio sentencial. 

Em nossa tese, estamos analisando a questão da posição da construção Xmente, 

assim como Martelotta & Vlcek (2007) e Vlcek & Martelotta (2009), no entanto, como 

mencionamos, trabalhamos com advérbios de tempo e aspecto. Nossa hipótese, como vista 

anteriormente, é a de que a construção tenha sofrido o mesmo tipo de mudança no que diz 

respeito à ordem, passando de pré-verbal a pós-verbal e, principalmente às posições 

adjacentes ao verbo. A posição vai variar, principalmente, de acordo com o tipo de 

modificação, como será mostrado no capítulo 4. 

Já  Luquetti (2008) procura observar as diferentes posições que tais advérbios 

tendem a assumir em diferentes momentos históricos, com a intenção de verificar se houve 

mudança na estrutura das orações na língua portuguesa com relação aos elementos 

mencionados anteriormente. Para isso, coletou dados do português em um corpus escrito 

formado por textos dos séculos XVI ao XIX, até o português atual. 

Ao analisar o português atual, a autora alega que as posições pós-verbais são mais 

frequentes do que as pré-verbais e que há predominância do uso de advérbios aspectuais. 

Afirma ainda que, quando os advérbios são basicamente aspectuais, como frequentemente, 

estes não têm posição predominante. No entanto, quando os advérbios apresentam a noção 

dêitica (temporal) ou híbrida, como antigamente e rapidamente, respectivamente, a posição 

típica é pós-verbal. 

Luquetti (2008) procura fazer uma trajetória de mudança dos advérbios em –mente 

de tempo e aspecto,  mas o faz a partir de poucos dados. Além disso, não há um fator que 

torne coesa a escolha de gêneros tão variados em cada sincronia para a comparação. 
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Buscamos, em nosso trabalho, montar um corpus coeso e com as mesmas características 

por século, com base na tipologia textual (cf. capítulo 3), para que pudéssemos dispor de 

uma base para algumas comparações. Outro ponto que difere nossa análise da de Luquetti é 

a ênfase que daremos à mudança semântica de algumas das microconstruções, como será 

mostrado no capítulo 4 (seção 4.3). 

Outra questão está no fato de termos encontrado na análise de um corpus de textos 

jornalísticos do século XX (Costa Nunes, 2009) elementos adverbiais que se identificam 

com aspecto coesivo, inicialmente apontados por Freitas (2004) na fala do Português 

contemporâneo. Luquetti não aborda o contínuo léxico-gramática na análise dos adverbiais 

e não menciona os itens supracitados em sua pesquisa. Trazemos aqui uma análise desses 

elementos buscando os contextos que possam ter servido de estopim para uma possível 

mudança que afasta alguns desses advérbios do polo mais lexical. Assim com o avanço da 

linha teórica adotada, hoje denominada Linguística (funcional) centrada no uso (cf. Bybee, 

2010, Martelotta, 2011), podemos dar novas contribuições para a história da ordenação do 

português, sobretudo em relação ao advérbio em –mente. 

Segundo Paiva (2007), ao analisar a fala e a escrita contemporâneas no português do 

Brasil, os circunstanciais de tempo tendem às posições pré-verbais, principalmente 

à margem esquerda da oração. A autora afirma que, quando possuem superposição com 

aspecto, os circunstanciadores temporais tendem a ocupar posições adjacentes ao verbo.  

Ao identificar a ordem não-marcada do circunstancial, a autora indica que os 

circunstanciadores possuem uma função determinada, que não seria apenas de ligação entre 

os discursos. Essa função poderia ser: 

1) Retomada anafórica: quando o circunstancial retoma informações apresentadas 

anteriormente no discurso, atuando de forma importante para a coesão textual;  
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2) Especificação de predicação: quando o circunstancial apenas situa num 

determinado tempo o evento, atuando apenas como circunstanciador;  

3) Segmentação tópica: quando o adverbial está presente em uma transição entre 

tópicos do discurso, anunciando o início de um novo assunto;  

4) Mudança de plano discursivo: estabelece o início de uma nova unidade 

discursiva, ocorrendo uma descontinuidade da temática do evento e sendo uma 

espécie de fronteira para o ouvinte;  

5) Demarcação de pontos: acontece frequentemente nos textos narrativos nos quais 

os circunstanciais estão extremamente relacionados à linha do tempo, marcando 

pontos ou períodos de tempo em que a ação ocorre;  

6) Focalização: quando o circunstancial introduz uma informação em forma de 

tópico, ou seja, que deva ser destacada;  

7) Contraste: quando o circunstancial estabelece uma oposição entre duas 

informações, a mencionada anteriormente e a nova. 

A autora apresenta o exemplo a seguir, no qual o sintagma preposicional na estréia 

remete para o discurso antecedente, estabelecendo uma ligação entre a oração em que se 

encontra e as informações contidas no texto.  

 
(i) “Fomos jogar. Estreamos na Europa, na Turquia. Nessa altura, 

eu era jogador e treinador, Eu era jogador, porque eu já tinha jogado 

em seleções cariocas, entendeu? Eu era um jogador de maior cartaz 

na equipe. (...) Bom, aí jogamos. Na estréia, perdemos de quatro a 

um. Uma vergonha!” (Amostra Censo 80, Fal. 14)  
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Afirma que tal retomada anafórica pode ocorrer de forma menos direta, 

sustentando-se na “correferencialidade” entre sintagmas distintos e possibilitada pelo 

conhecimento de mundo partilhado pelos interlocutores. 

Ao definir o tipo de modificação exercida pelo advérbio (cf. seção 4.1), utilizamos 

como base as funções identificadas por Paiva. No entanto, vale ressaltar que a autora 

trabalhou com adverbiais mistos, entre advérbios simples e locuções, além de trabalhar 

desde os locativos até os temporais, portanto, a classificação usada por Paiva (2007) é mais 

geral e engloba todos os tipos de adverbiais. Ao analisarmos a construção Xmente de tempo 

e aspecto, não encontramos o mesmo conjunto de funções, exceto poucos. Com isso, 

mesclamos as noções apontadas por Paiva com a classificação da função gramatical dos 

adverbiais em geral apontada por Quirk et alii (1985 e 2007), e criamos o nosso fator “tipo 

de modificação”, como veremos no capítulo 4. 

Moraes Pinto (2008) observa as diferentes ordenações que os advérbios qualitativos 

e modalizadores em -mente assumem e analisa a polissemia e o processo de 

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

Na pesquisa, a autora observa 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). Em seguida, as ocorrências em posição pré-verbal nas orações mais 

gramaticalizadas.  

Há, em seus achados, quantidade maior de pré-verbais nas sincronias mais antigas 

do que nas mais recentes. Dessa forma, Moraes Pinto percebe que as ocorrências pré-

verbais vão se restringindo às cláusulas mais gramaticalizadas. A autora comprovou 

também o subprincípio da proximidade, vinculado ao princípio da iconicidade, pois em 
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absolutamente todas as sincronias, a grande maioria dos advérbios qualitativos ocorre o 

mais próximo possível de seus alvos, ou seja, advérbio aparece imediatamente anteposto ou 

posposto ao termo ao qual faz referência. 

Com seu trabalho, demonstra 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), visto que 

através 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. 

Seu estudo se torna importante para nossa pesquisa na medida em que tratamos de 

advérbios que podem apresentar a polissemia tempo + modo. Sendo assim, os resultados 

encontrados por Moraes Pinto colabora na formulação de hipóteses para as ocorrências a 

serem analisadas em nosso corpus, no que diz respeito à posição desses advérbios em –

mente nas orações, contudo vale ressaltar que tratamos de advérbios de diferentes tipos, 

uma vez que nosso trabalho leva em conta apenas os temporais e aspectuais (com exceção 

dos itens polissêmicos, os quais podem ser considerados pontos de interseção entre as duas 

pesquisas). 

Em Costa Nunes (2009), como mencionado anteriormente, investigamos as 

ordenações dos advérbios de tempo e aspecto em –mente na escrita jornalística 

contemporânea, baseando-nos em duas hipóteses: a primeira postulava que o papel 

semântico exercido pelo advérbio deveria influenciar na posição que este ocupa na frase na 

medida em que está relacionado ao grau de integração entre o item e o verbo ou entre o 

item e a cláusula. Já na segunda, o gênero textual, em virtude de características específicas, 

teria relação com a semântica dos advérbios, ao passo que cada gênero deve ter 
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predominância de um tipo semântico ou outro de advérbios. Apoiando-nos na questão da 

intertextualidade de gêneros proposta por Marcuschi (2002) (com base em Bahktin), isto é, 

um gênero pode ser apresentado com a função de outro, as características que cada texto 

apresentava foram verificadas, organizando-os de forma a ter uma análise válida do 

comportamento dos advérbios de tempo e aspecto. 

Quando analisado o papel semântico em relação aos gêneros, foi observado que há 

predominância de advérbios de tempo real nas notícias, correspondendo às expectativas, 

pois as notícias possuem um caráter informativo, pouco subjetivo e preferencialmente 

breve, no qual fatos são apresentados cronologicamente. Não houve um grande número de 

advérbios polissêmicos nestes tipos de textos. Esses elementos caracterizam uma 

“interferência” no texto (comentários e classificações), dois aspectos que não estavam 

sendo atribuídos às notícias. Em contrapartida, ocorreu um grande número de advérbios 

com a polissemia tempo/aspecto + modo nos artigos, assim como houve um grande número 

de advérbios aspectuais, pois são estes os textos que apresentam um caráter parcial no 

posicionamento diante do fato, um ambiente propício para tais tipos de advérbios. 

Ao relacionarmos a noção semântica do advérbio com a posição deste em relação ao 

verbo, podemos perceber que essas posições adjacentes ao verbo são as preferenciais dos 

advérbios tidos como aspectuais e polissêmicos. Além disso, observamos que os adverbiais 

dêiticos tendiam a ocupar a posição pré-verbal, ao contrário do que Luquetti (2008) 

encontrou na escrita religiosa contemporânea em concordância com Costa Nunes (2006). 

Isso significa que é preciso se ficar atento ao gênero e ao tipo de texto, pois a ordenação 

dos advérbios parece estar muito vinculada a esses fatores. 

Na avaliação da relação da semântica apresentada pelo item adverbial e a posição 

que este assume na oração, percebemos que dentre os tipos de advérbios aspectuais não 
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há muitas diferenças entre as posições quando analisado o tipo de aspecto que apresentam. 

Tanto aqueles considerados reiterativos, quanto os durativos, tendem à posição pós-verbal. 

As variações no que diz respeito às posições dos aspectuais tinham mais relação com o item 

e com a sintaxe da cláusula do que com o tipo de aspecto que apresentava. 

A análise desenvolvida mostrou que há outras motivações, de cunho sintático, além 

daqueles aspectos controlados como fatores da pesquisa. Além da própria semântica do 

advérbio, o tipo de estrutura também tem influência na ordenação do mesmo. Nas reduzidas 

de particípio, o advérbio atua como pré-modificador, pois tende a ocupar a posição AdvV. 

Já nas reduzidas de infinitivo, o advérbio é pós-modificador, visto que assume 

preferencialmente as posições pós-verbais, sobretudo VAdv. 

Algumas questões levantadas nesse estudo serão abordadas no presente trabalho, 

principalmente no que diz respeito à influência exercida pelo contexto na interpretação dos 

advérbios. Partimos do princípio de que a mudança semântica não prevê a troca de uma 

microconstrução (cf. seção 2.2) pela outra de forma categórica, mas sim um acréscimo de 

sentidos desenvolvido com o tempo a partir do processo de (inter)subjetificação, no qual a 

noção de inferência sugerida aponta para o fato de que os movimentos de mudança ocorrem 

por motivações contextuais, como será apresentado no capítulo seguinte. 

Campos (2013) faz um estudo da gramaticalização da construção adverbial Xmente, 

desde o surgimento desta no latim, até a formação de advérbios em –mente no português 

arcaico. A autora busca mostrar, através do estudo de duas sincronias do latim (clássico e 

medieval) e uma do português (arcaico, com o Orto do Esposo), que a formação de 

advérbios em -mente surgiu no latim vulgar (língua falada). Além disso, procurou definir o 

contexto de uso no latim que deu origem ao padrão construcional Xmente, defendendo que 

essa construção teve sua origem no sintagma adjetival adjetivo+mente (construção com 
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sentido mais composicional) que foi mudando através das diferentes sincronias até formar 

um padrão linguístico. 

Segundo Campos, o contexto de uso da construção adjetivo+mente se 

gramaticalizou. Houve um aumento dos tipos de adjetivos que podiam participar da 

estrutura, o que suscitou a mudança também no sentido do substantivo modificado, que 

passou a não mais designar estado mental. A partir desse novo contexto, não previsto 

anteriormente, há uma série de mudanças tais como: mudança categorial, perda de conteúdo 

semântico, perda da liberdade sintática, coalescência entre os elementos formadores, perda 

de analisabilidade dos componentes, etc. Esses fatores, acrescidos da frequência de uso, 

propiciaram a criação de uma estrutura nova na língua Xmente. Se valendo dos processos 

cognitivos gerais especificados em Bybee (2010), a autora afirma que sequências 

linguísticas que são usadas juntas tendem a formar unidades linguísticas complexas. A 

repetição frequente da estrutura adjetivo + mente faz com que ela seja vista como um único 

bloco cognitivo, isto é, esses elementos estão estocados juntos na memória (chunking, cf. 

Bybee, 2010). 

Ainda, com base no subprincípio icônico da proximidade, o qual está intimamente 

relacionado ao processo anteriormente citado, a autora afirma que o modo de representação 

linguística desses elementos reflete a proximidade cognitiva entre eles. Inicialmente, eram 

duas palavras que passam a ser representadas juntas quando este contexto se gramaticaliza, 

formando o padrão Xmente. Novamente com base em Bybee (2010), que postula que o 

membro mais frequente de uma categoria é o elemento central desta e assim novas 

expressões surgem por analogia a este membro, Campos afirma que tendemos a associar 

elementos por similaridade e enquadrá-los em categorias que possuam comportamento 

semelhante; assim, o item mais frequente na construção Xmente pode ter servido como 
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instanciador de novas construções. Com a análise dos dados do Latim, a autora constata que 

o adjetivo tota foi o mais frequente dentro da construção adjetivo+mente em ambos os 

períodos estudados, um adjetivo que apresenta uma semântica bastante descritiva, 

significando: toda, completa, total. O segundo mais frequente foi o adjetivo ea (a própria, 

esta mesma), também descritivo. Em um total de 274 adjetivos especificando o então 

substantivo mente, apenas os dois mencionados são descritivos enquanto os demais são 

avaliativos e estão em acordo semântico com o substantivo mente. 

Campos afirma que o adjetivo tota serviu de input para a criação do padrão Xmente 

e justifica esta declaração em quatro pontos: (i) tota foi o adjetivo mais frequente 

encontrado no corpus da pesquisa; (ii) outros adjetivos descritivos, não esperados 

inicialmente na construção, passaram a ser aceitos por analogia ao membro mais frequente, 

ou seja, houve expansão da classe hospedeira; (iii) adjetivo não descreve exatamente um 

estado mental de pessoas, não desempenhando de forma perfeita a função de um adjetivo 

(caracterizar o substantivo) fazendo com que mente, nesse contexto, passasse a ser 

interpretado como algo diferente de um substantivo, facilitando a mudança categorial deste 

item; e por fim (iv) o adjetivo totus, -a, -um não tinha um correspondente adverbial como, 

por exemplo, certus, -a, -um > certe (advérbio). Conforme afirma Campos, era uma 

tendência do latim utilizar construções perifrásticas, inclusive com função adverbial. A 

construção perifrástica tota mente encontrou um “vácuo” na língua, e por essa razão veio a 

se tornar muito produtiva na função de advérbio qualitativo. 

 Buscando dar continuidade aos trabalhos acerca da construção Xmente e suas 

consequentes modificações na história do português, passamos a analisar os séculos 

subsequentes àqueles estudados por Campos. Em nossa análise, como já mencionado, 

focamos apenas a construção com valor temporal ou aspectual e, além disso, estamos 
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considerando que a construção Xmente com valor de tempo ou aspecto, apesar de ter 

perdido analisabilidade, ainda mantém composicionalidade parcial (cf. seção 2.2 desta 

tese), ou seja, o sufixo -mente pode não ser mais analisável como o substantivo que o deu 

origem e obviamente não compõe o significado da construção, mas as características da 

base adjetiva se mantém, em muitos dos construtos. Portanto, incluímos em nosso trabalho, 

as noções de mudança construcional e construcionalização propostas (principalmente) em 

Traugott (2008a e 2008b), Traugott (2012), Traugott (inédito) e Traugott e Trousdale 

(2013), como será mostrado no capítulo seguinte, um passo além do que foi previsto e 

proposto por Campos em sua análise.  

 



 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Essa pesquisa tem como pressupostos teóricos básicos o que recentemente os 

linguistas tem se referido como Linguística (funcional) Centrada no Uso. O termo usage-

based model foi utilizado inicialmente por Langacker (1987) para designar modelos 

teóricos que privilegiam o uso da língua. Alguns autores têm usado o termo para se referir 

às análises que, de um modo geral, refletem uma tentativa de união entre as tradições da 

linguística funcional e da linguística cognitiva. 

Bybee (2010:195) afirma que a teoria Baseada no uso se desenvolveu a partir do 

funcionalismo americano, que tem se consolidado ao longo das últimas décadas como um 

modelo teórico altamente produtivo (cf. Givón, 1979; Heine, 1991; Traugott, 1993; Bybee, 

2003; etc.), e de trabalhos vinculados à linha cognitivista (cf. Goldberg, 1995; Croft, 200 e 

2001; etc.). Segundo a autora: 

 
“O primeiro linguista do século XX a trabalhar com o modelo 

baseado no uso foi Joseph Greenberg. Apesar de ele ser mais 

conhecido por seus trabalho em tipologia e universais, também 

mostrou interesse nos efeitos da frequência no auxílio da explicação 

de padrões translinguísticos (Greenberg, 1966). Outros linguistas a 

trabalharem com o modelo, e que também são tipólogos, incluem T. 

Givón (1975, 1979), Sandra Thompson (1988, 1998), Paul Hopper 

(Hopper and Thompson 1980, 1984), John Haiman (1985), e 

William Croft (2003)”.
8
 (BYBEE, 2010:195) 

 

Estamos então considerando, neste trabalho, o modelo de Linguística funcional 

centrada no uso. Apresentamos neste capítulo as características do que deve ser uma teoria 

                                                             
8
 The first usage-based linguist of the twentieth century was Joseph Greenberg. Although he is better known 

for his studies in typology and universals, he also showed an interest in frequency effects in helping to explain 

cross-linguistic patterns (Greenberg 1966). Other usage-based linguists who are also typologists include T. 

Givón (1975, 1979), Sandra Thompson (1988, 1998), Paul Hopper (Hopper and Thompson 1980, 1984), John 

Haiman (1985), and William Croft (2003) 
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centrada no uso (de acordo com Kemmer e Barlow, 1999), aspectos teóricos que norteiam 

nossa pesquisa, como mudanças construcionais e construcionalização, além de conceitos 

clássicos como o princípio da iconicidade e o processo de gramaticalização que estão 

envolvidos na visão que adotamos de mudança linguística. Por fim, trataremos das questões 

teóricas dos gêneros e da tipologia textual. 

 

2.1. Linguística Funcional Centrada no Uso 

 

De acordo com Kemmer e Barlow (1999), existem pelo menos duas grandes 

tradições que são centradas no uso, no sentido de focalizarem atos de uso linguísticos (acts 

of language use): 

 

(i) A tradição firthiana
9
, que enfatizou a importância do contexto, incluindo 

seus aspectos sociais. 

(ii) A linguística da enunciação, caracterizada pela hipótese geral de que a 

estrutura da língua se baseia em atos de fala, praticada por Benveniste, 

Ducrot, Culioli, entre outros. 

 

Ambas têm mantido influência na linguística moderna, incluindo (mas não se 

limitando) algumas abordagens centradas no uso. No entanto, os caminhos dominantes em 

linguística focalizavam a língua como um sistema mais ou menos fixo, que poderia ser 

estudado independentemente do contexto de uso e independentemente de suas interações 

com outros aspectos da cognição. 

                                                             
9
John Rupert Firth (ou J. R. Firth) foi um linguista inglês que influenciou a chamada escola londrina de 

linguística, tendo influenciado a obra de autores como Halliday. 
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Recentemente o caminho da linguística tende a abordagens mais centradas no uso. 

Novamente com base em Kemmer e Barlow, podemos listar algumas características que 

assinalam essa abordagem: 

 

a) o sistema linguístico do falante é fundamentalmente criado a partir dos eventos de 

uso; 

b) a representação mais abstrata da gramática do falante e os eventos de uso por ele 

experienciados é vista como sendo muito mais direta do que normalmente se 

assume; 

c) os eventos de uso são cruciais para a continuidade da estruturação do sistema, já que 

não representa apenas o produto do sistema linguístico do falante, mas provê o input 

para os sistemas de outros falantes; 

d) a frequência das instâncias é um fator crucial na sua estrutura e funcionamento, 

sendo assim sistema é amplamente visto como orientado pela experiência; 

e) a estrutura do sistema linguístico não é separada, de nenhuma maneira significativa, 

dos atos de processamento mental envolvidos no uso linguístico, porque 

consideramos que os eventos de uso orientam a formação e o funcionamento interno 

desse sistema; 

f) as instâncias da língua, por exercerem papel central na estruturação do sistema 

linguístico, devem ser entendidas como especialmente significativas para a 

aquisição da linguagem,; 

g) por fim, o processamento é compreendido a partir de uma lógica conexionista em 

que diferentes áreas da cognição humana interagem para que se chegue a um 

resultado final que envolva produção e compreensão de um enunciado qualquer. 
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Para este trabalho, estamos chamando de “linguística centrada no uso” um tipo de 

abordagem que considera haver estreita relação entre a estrutura linguística e o uso que os 

falantes fazem dela em contextos reais de comunicação, um “tipo de abordagem que não se 

limita à observação de aspectos formais, ou da difusão das formas pela estrutura social, 

incorporando, em suas análises, dados semânticos, pragmáticos e discursivos” (Martelotta, 

2011: 56). 

 Por conta de o sistema linguístico estar tão fortemente ligado ao uso da língua, 

entende-se, consequentemente, que uma teoria da linguagem deveria estar sempre baseada 

em produções linguísticas reais e não construídas por meio de exemplos inventados, 

baseados apenas na intuição do falante. 

 O uso linguístico é visto como o lugar em que a mudança ocorre, uma vez que o 

falante, ao produzir sua língua, de certa forma atua como agente da mudança, promovendo 

alterações mínimas em seu sistema e no sistema de seus interlocutores – o que motiva o 

surgimento de variantes e na frequência de uso dessas, o que mais tarde pode vir a gerar um 

novo padrão na língua. 

 Tomasello (1999) afirma que a linguagem natural é uma instituição social 

simbolicamente incorporada que surgiu historicamente de atividades sociocomunicativas 

preexistentes. A produção e o entendimento de uma língua são, por natureza, dependentes 

do contexto. Esse aspecto é entendido como complementar ao fato da inevitável 

subespecificação do significado linguístico. Nesse sentido, entende-se que o significado de 

uma forma da língua não carrega o sentido em si, mas simplesmente fornece pistas para a 

construção do significado dentro de uma situação comunicativa específica. 
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 Segundo Bybee (2010), a linguagem é fruto de processos de domínio geral (domain-

general processes), ou seja, processos e habilidade que estão ligados à cognição, 

responsáveis por modelar a estrutura e o conhecimento da linguagem, em oposição franca à 

noção formalista de que haveria um sistema específico no cérebro que desse conta somente 

da linguagem. Para Bybee, ao procurarmos por tais processos gerais, nós não só estreitamos 

a busca pelos processos específicos da linguagem, mas também a situamos dentro de um 

contexto maior do comportamento humano
10

. 

 Utilizamos capacidades humanas gerais, como habilidades de leitura de intenções 

(ou Teoria da Mente; Tomasello, 1999) e habilidades relacionadas à busca de padrões 

(como categorizar e fazer analogias) a favor da linguagem. Dentre os processos cognitivos 

gerais, citamos categorização, chunking, e analogia, além do rico armazenamento de 

memória (armazenamento rico de detalhes relacionados a experiência linguística) e 

associação transmodal (habilidade de atribuir sentido às formas), os quais são 

determinados por Bybee (2010) como aqueles que se mostraram úteis para a compreensão 

de certos aspectos da linguagem, mas que não esgotam todos os processos cognitivos 

envolvidos na produção da mesma. 

 Por categorização, entende-se a associação por identidade ou similaridade que 

ocorre quando palavras, frases, construções e suas partes componentes são reconhecidas e 

relacionadas a categorias já existentes. É de domínio geral uma vez que categorias 

perceptuais e de sentido são criadas a partir da experiência independente da linguagem. Já 

chunking, diz respeito ao processo pelo qual unidades linguísticas que são usadas juntas, 

em sequência, tendem ser compreendidas cognitivamente como uma unidade linguística 

                                                             
10

 By searching for domain-general processes, we not only narrow the search for processes specific to 
language, but we also situate language within the larger context of human behavior. (BYBEE, 2010:7). 
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complexa, um processo básico para a formação de construções. Por fim, analogia é o 

processo pelo qual novas enunciações são criadas a partir de enunciações pré-existentes, 

anteriormente experimentadas. Tanto chunking quanto analogia requerem categorização. 

Na literatura mais recente dentro dos modelos teóricos baseados no uso, é 

primordial a noção de construção. Bybee (2010:9) afirma que a ideia por trás do que 

chamamos “construção” é o pareamento direto de forma e significado (ou função), que não 

só tem uma estrutura sequencial, mas também pode incluir posições que são fixas assim 

como posições abertas (noção de construção mais ou menos esquemática). Apesar de a 

abordagem construcional e de mudança construcional, dentro da construção teórico-

metodológica que estamos propondo no presente trabalho, ser recente (Traugott, 2008; 

Bybee, 2010; Traugott & Trousdale, 2010; etc.), sabemos que a formalização da abordagem 

construcionista da gramaticalização advém das contribuições da Gramática das Construções 

(Goldberg, 1995 e 2006; Croft, 2001; Croft & Cruise, 2004), que adota a noção de que as 

construções são as unidades básicas da língua cujo significado não é dado somente pela 

soma dos sentidos dos seus componentes, e que a descrição destas deva levar em conta, 

portanto, a forma e as condições semântico-pragmáticas de construção do sentido. 

De acordo com Traugott (2008a e 2008b), a partir do modelo Croftiano para 

construções, para o tratamento de padrões construcionais, é preciso considerar três 

dimensões, da mais abstrata e geral até a mais específica e efetiva, ligada ao uso linguístico 

propriamente dito: macro, meso e microconstruções. O primeiro nível é relativo ao plano 

mais genérico e virtual, sendo composto pelas construções mais esquemáticas, altamente 

abstratas. O segundo nível é composto de grupos de construções relacionadas, ainda 

abstratas, que possuem semântica e/ou sintaxe semelhante e que se realizam de fato no 

nível microconstrucional, relativo às construções individuais (types). Neste terceiro nível, 
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temos ainda a noção de constructos, que dizem respeito aos tokens empiricamente 

comprovados, locus, por exemplo, da mudança. 

Em nossa abordagem da construção Xmente de tempo ou aspecto, referimo-nos a 

essa divisão de níveis e nomenclatura proposta por Traugott. Em nossa visão, apresentada 

na presente tese, quando aplicamos esses conceitos à construção Xmente, temos o esquema 

como representado na figura a seguir: 

 

 

Figura 2: Esquema de Níveis da Construção 

 

Percebemos no nível microconstrucional as realizações dessa construção com cada 

adjetivo (types) como frequentemente, rapidamente, finalmente, cujas ocorrências (tokens) 

são considerados constructos. Já no nível mesoconstrucional, teríamos a própria construção 

Xmente, que pode ser qualitativa, temporal, aspectual e etc e é menos esquemática, pois só 

há abertura de um slot. O slot X (adjetivo), um dos nossos focos neste trabalho, é 

preenchido especificamente por adjetivos, mas cuja alteração levaria a funções semânticas 

diferentes do advérbio no contexto de uso. Por último, no nível macroconstrucional, 

Radical + Sufixo 
Adj + mente 

(Xmente) 

Finalmente 

Frequentemente 

Eternamente 

Rapidamente 
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estaríamos fazendo referência à construção abstrata Radical + Sufixo. Tal aplicação de 

conceitos, por nós idealizada, será ponto de referência para o desenvolvimento da análise 

da construção, apresentada no capítulo 4. 

 

2.1.1. Os conceitos de Iconicidade e Marcação 

 

No modelo teórico baseado no uso, desenvolvido da linguística funcionalista, como 

abordado anteriormente, é defendida a ideia de que a estrutura da língua reflete, de algum 

modo, a estrutura da experiência. Como a linguagem é uma característica humana, a 

suposição geral é a de que a estrutura linguística revela o funcionamento da mente, bem 

como as propriedades da conceptualização humana do mundo. 

Inicialmente, a iconicidade pode ser definida como a correlação natural entre forma 

e função, entre código linguístico (expressão) e seu designatum (conteúdo)11, sendo oposta 

a arbitrariedade. Sendo assim, pode-se dizer que, de forma radical, a iconicidade pressupõe 

que para cada forma da língua há uma função correspondente. No entanto, há contextos em 

que a codificação morfossintática é opaca em termos da função que desempenha. Isso 

ocorre porque a iconicidade do código linguístico está sujeita a pressões diacrônicas 

corrosivas tanto na forma quanto na função. 

 

a) O código (forma) sofre constante erosão pelo atrito fonológico, tendo sua forma 

diminuída. 

                                                             
11

Furtado da Cunha, Oliveira &Martelotta, 2003, p.29 
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b) A mensagem (função) é constantemente alterada pela elaboração criativa através 

de processos metafóricos e metonímicos. 

 

Em sua versão menos radical, o princípio da iconicidade está relacionado a três 

subprincípios fundamentais: 

 

a) Subprincípio da quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior a 

forma, de modo que a estrutura gramatical indica a estrutura do conceito que ela 

expressa, ou seja, a informação mais simples e previsível é expressa com uma 

estrutura mais simples e a informação mais nova, menos previsível é codificada por 

mais quantidade de palavras ou estruturas mais complexas.  

b) Subprincípio da integração: conteúdos mais próximos cognitivamente também 

estão mais integrados sintaticamente. E vice-versa: o que está mais afastado 

cognitivamente também estará separado na estrutura.  

c) Subprincípio da ordenação linear: a ordem dos elementos de um enunciado 

revela a sua ordem de importância para o falante, ou ainda, revela a ordem dos 

acontecimentos.  

 

Com base nesse princípio, podemos orientar a análise da construção Xmente de 

tempo ou aspecto de forma a investigar o conjunto de fatores que possam motivar sua 

posição no enunciado. Utilizamos o princípio icônico da proximidade (subprincípio da 

integração), ao relacionar a posição do advérbio com a semântica do mesmo, por exemplo. 

Já o conceito de marcação, herdado da linguística estrutural desenvolvida pela 

Escola de Praga, postula que determinadas formas são mais marcadas na língua por serem 
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menos comuns, em alguns contextos. Givón (1990) propõe um conjunto de pressupostos 

para distinguir categorias marcadas e não marcadas. São eles: 

 

1- Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa e, por 

vezes, até maior que a sua correspondente não-marcada; 

2- Distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos frequente do 

que a não-marcada; 

3- Complexidade cognitiva: a categoria marcada requer mais atenção, um esforço 

mental maior e o tempo de processamento é mais estendido, o que a faz ser uma 

estrutura cognitivamente mais complexa. 

 

Desse modo, uma estrutura não-marcada seria aquela comum ao usuário, sendo 

frequentemente empregada no seu dia-a-dia, o que acarreta um menor esforço para a 

compreensão. Já as estruturas mais marcadas estão diretamente relacionadas à sua baixa 

frequência na língua, o que consequentemente leva o usuário a um esforço mental maior 

para a assimilação do conteúdo. 

A frequência e a simplificação da forma relacionam a um custo menor, em termos 

de esforço mental, atenção demandada e tempo de processamento. Ou seja, uma 

informação muito esperada em um determinado contexto não causa maiores problemas para 

os usuários da língua tanto em termos de produção quanto de compreensão. 

Givón (1995) admite que uma mesma estrutura pode ser marcada num contexto e 

não-marcada em outro, sendo assim, a marcação é um fenômeno que deve ser explicado 

com base em fatores comunicativos, socioculturais, cognitivos ou biológicos. Outra 

observação importante é que o conceito de marcação não se restringe às categorias 
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linguísticas, mas pode estender-se a outros fenômenos, como a distinção entre o discurso 

formal e a conversação espontânea, por exemplo. 

No que diz respeito à construção Xmente estudada, ao observarmos o português 

contemporâneo, consideramos que, para os advérbios de tempo as posições não-marcadas 

seriam às margens da oração, uma vez que a construção faz referência ao evento como um 

todo, essa seria a posição de menor complexidade cognitiva e a mais icônica. Já os 

aspectuais e polissêmicos, as não-marcadas seriam as adjacentes ao verbo, uma vez que 

estamos considerando tais advérbios como internos à situação, diretamente ligados ao 

verbo. 

 

2.1.2. O contínuo léxico-gramática 

 

Como visto, as unidades linguísticas são vistas como rotinas cognitivas, padrões 

recorrentes de ativação mental. As formas linguísticas e a estrutura sintática seriam um 

reflexo de processos cognitivos e das intenções comunicativas que o falante organiza no 

momento da interação discursiva. Segundo esta visão, a gramática está em constante 

mudança a fim de atender às necessidades comunicativas dos falantes, e categorias são 

construídas através da experiência. 

Esta visão sobre a gramática remete à noção de continuum, no sentido de que não há 

categorias gramaticais estanques, mas sim uma gradiência categorial que, ora pode 

assemelhar-se com uma categoria x, ora com a categoria y, trabalhando, portanto, com 

conceitos de prototipicalidade e fluidez categorial, pois a língua está a todo o momento se 
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reestruturando e reafirmando seu caráter mutatório, permitindo a mudança nas fronteiras 

que separam uma categoria de outra. 

Um exemplo desta fluidez categorial está relacionado à distinção de categorias 

lexicais e gramaticais, ou seja, quais categorias são consideradas pertencentes à gramática e 

quais são pertencentes ao léxico. Brinton & Traugott (2005) reforçam que não há distinção 

categórica entre léxico e gramática, uma vez que a gramática é a cristalização de formas 

que um dia estavam a serviço do discurso e tinham papéis semântico-discursivos mais 

explícitos. Dessa forma, não há como considerar estas duas categorias como estanques, só 

sendo possível defini-las dentro de um contínuo que vai do mais lexical ao mais gramatical. 

Afirmar que há uma organização gramatical fluida entre essas duas dimensões da 

língua não significa negar a existência do léxico ou da sintaxe, mas sim de assumir, com 

base na observação dos dados, que existem unidades mais “lexicais”, isto é, menos 

esquemáticas (mais preenchidas) e, por outro lado, unidades mais “gramaticais”, isto é, 

mais esquemáticas ou abstratas (Croft & Cruise, 2004). Há ainda unidades que não estão 

nem de um lado nem de outro, situando-se no ‘meio’ desses dois extremos e formando, 

assim, um contínuo entre informação lexical e informação gramatical. 

Ao tratarmos de advérbios, precisamos levar em conta essa definição de contínuo, 

uma vez que a construção Xmente é parte de uma categoria fluida, como mencionado, que 

ora tende a um polo, ora a outro. Acreditamos que a oscilação da construção entre esses 

dois extremos categoriais tem profunda relação com o que tradicionalmente é referido 

como flexibilidade posicional. Há sim diversas posições que podem ser assumidas pelos 

advérbios em –mente, mas há constructos mais gramaticais que teriam posição mais fixa na 

sentença, exercendo um papel mais coesivo. 
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De acordo com a Gramática de construções (Goldberg, 1995 e 2006), não há 

distinção entre léxico e gramática, sendo a unidade linguística mínima a construção, que 

pode ser desde um morfema preso a uma construção abstrata. Segundo Traugott (inédito), 

há construções com funções mais lexicais, como carro, bola, correr, e construções mais 

gramaticais, como re (em rever) e “SN V SN”.  

 

2.2. Considerações sobre a mudança linguística 

 

A língua está sempre em fluxo. Com o tempo, a emersão de novos padrões pode ser 

observada, sendo estes ora pequenas modificações no sistema linguístico, como quando o 

significado de um item do léxico muda, ora mudanças maiores, como quando ocorrem 

mudanças na ordem vocabular. 

Traugott & Dasher (2002) apontam alguns caminhos previsíveis de mudança 

semântica, evidenciados se estivermos atentos às estruturas conceptuais e aos domínios de 

função da linguagem. As regularidades são mudanças de um significado codificado 

linguisticamente a outro. A mudança semântica não implica necessariamente a troca de um 

item pelo outro, mas um acréscimo de sentidos desenvolvido com o tempo. 

Ainda que as taxonomias insistam que as mudanças e os significados sejam 

bidirecionais, existem estudos, fundamentados na história dos lexemas, que atestam o valor 

da unidirecionalidade nos processos de mudança linguística. Independentemente do status 

gramatical do lexema em questão, as regularidades não são absolutas, há exceções que 

podem ser influenciadas pelo estilo de vida e ideologia dos falantes. As mudanças de 

significado irregulares parecem ocorrer no domínio sujeito às especificidades 
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extralinguísticas, tais como, mudança na natureza, construção social do referente e 

identificação de grupo, por exemplo. Neste contexto, tornam-se mais propensas à 

generalização linguística. 

Os falantes internalizam um sistema ou gramática e, valendo-se de diversas 

estratégias de produção e de percepção, usam a língua e realizam várias atividades por meio 

dela. O falante/escritor e o destinatário/leitor são peças centrais nas atividades de uso da 

língua, uma vez que a interação só se dá efetivamente se estas peças estiverem engajadas no 

processo de produção e interpretação discursiva. Os locutores se propõem como sujeitos, 

são capazes de fazê-lo. 

Reconhecer a relação entre falante/escritor e destinatário/leitor como condição ou 

fundamento para que a comunicação linguística se estabeleça significa examinar a 

linguagem a partir de seu caráter interacional de forma mais efetiva. A interação é, por 

essência, o campo da intersubjetividade, porque se constitui, na maioria das vezes, como 

base na atenção ao jogo de sentidos estabelecido pelos partícipes da situação comunicativa. 

Nas interações cotidianas, os interlocutores chegam a sentidos derivados de 

combinações semântico-sintáticas oriundas do contexto de produção. Para tanto, os 

emissores valem-se de constituintes disponíveis na língua e os reorganizam, no intuito de 

tais termos expressarem sentidos mais comunicativos, como crenças, valores, atitudes, entre 

outros; trata-se do processo de (inter)subjetificação, no qual a noção de inferência sugerida 

aponta para o fato de que os movimentos de mudança ocorrem por motivações contextuais, 

no sentido de que falante e ouvinte negociam o sentido no ato da interação. 

Nas mudanças morfossintáticas e fonológicas são identificados os mecanismos da 

reanálise e da analogia. Para a mudança semântica há os mecanismos de metáfora e 

metonímia. Esta última é considerada mais básica para a cognição e a linguagem do que a 
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metáfora, no sentido de que aquela se fundamenta na conceptualização da mudança 

semântica no contexto de uso, nos contextos sintagmáticos do uso linguístico envolvendo 

associação, contiguidade e indexicalidade
12

 (Traugott & Dasher, 2002:80). Assim, é a partir 

da metonimização que se estabelecem as relações que marcam a negociação interacional, 

caracterizadas por estratégias de subjetivação e de intersubjetivação. 

 

 subjetivação: processo semasiológico em que os emissores se utilizam de termos 

referenciais para a expressão de sentidos relativos a seu estado interno, crenças, 

valores e afins;  

 intersubjetivação: utilização desses recursos para a atuação sobre o interlocutor, 

com vistas a sua adesão ou anuência ao que é declarado.  

 

A metáfora é entendida como resultado da mudança metonímica, subversão da 

tendência original na abordagem desses aspectos, passando a metonímia a prevalecer na 

análise e descrição interpretativa dos usos linguísticos. 

Como mencionado, as mudanças semânticas dentro de uma construção, como a 

Xmente, devem ser tratadas como mudanças construcionais (no sentido de Traugott 2008 e 

inédito, explicitados mais a frente).  Para os tipos de mudança abordados no presente 

trabalho, é preciso compreender dois conceitos propostos por Bybee (2010, com base em 

Langacker, 1987 e Croft & Cruise, 2004): composicionalidade e analisabilidade. O 

primeiro é a “medida semântica” (semantic measure) e se refere ao grau de previsibilidade 

                                                             
12 Focus of attention on the pragmatic meanings that arise in language use opened the way for thinking 
about “conceptual,” language-internal metonymy arising out of the syntagmatic contexts of language use, 
association, contiguity, and indexicality. (Traugott & Dasher, 2002:80) 
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do significado da construção pelo significado de suas partes componentes. Já o segundo, 

diz respeito um parâmetro morfossintático. 

 Bybee (2010:57) exemplifica o primeiro conceito com palavras derivadas no inglês 

como hopeful, careful e watchful, nas quais há a possibilidade de se prever o significado 

com base nos significados das partes (a soma dos significados da base e do sufixo). Já em 

casos como awful e wonderful, essa composicionalidade se reduz, uma vez que o primeiro 

tem valor negativo, apesar da base (awe) não apresentar essa característica, assim como o 

segundo adjetivo é uma avaliação positiva, não necessariamente presente no verbo wonder. 

 O segundo conceito (analisabilidade), inclui, segundo Bybee, o reconhecimento por 

parte do falante de cada item (palavra, morfema, etc.) da construção, assim como sua 

estrutura morfossintática. Essa medida também seria gradiente e se relaciona ao grau em 

que partes de uma expressão (construção) ativam a representação de cada uma
13

, ou seja, 

em que nível há o reconhecimento da contribuição de cada componente. Por exemplo, as 

expressões pull some strings (mexer os pauzinhos) e lend a hand (dar uma mãozinha) no 

inglês (e também no português) não são composicionais no sentido de que há um uso 

metafórico para as construções que não é dado pelos elementos que a compõem. No 

entanto, ambas apresentam um grau de analisabilidade, pois há a identificação 

“morfossintática” dos componentes (verbo e complemento). 

 

 No caso da construção Xmente, o grau de analisabilidade é baixo, ou mesmo nulo, 

uma vez que o sufixo –mente teve sua origem no substantivo e este não é mais analisável 

dentro da construção. No entanto, estamos trabalhando com a hipótese de que a perda 

                                                             
13

 This measure is also gradient and would relate to the extent to which the parts of an expression activate 
the representations of these parts (Bybee, 2010:45). 
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composicional é apenas parcial, uma vez que é na base adjetiva que temos, na maior parte 

dos construtos, a leitura do significado da construção, como já foi mencionado. 

No âmbito da mudança linguística, alguns conceitos clássicos atribuídos à 

linguística baseada no uso (antes, o modelo funcional americano) devem ser revistos e 

analisados sob as novas perspectivas, como o caso do processo de gramaticalização. 

Tradicionalmente, é caracterizado por um processo unidirecional segundo o qual itens do 

léxico e construções em determinados contextos passam a assumir funções gramaticais e, 

uma vez “gramaticalizados”, continuam a desenvolver novas funções gramaticais (cf. 

Givón, 1979; Heine et alii, 1991; Traugott, 1995; Heine, 2003; Heine & Kuteva, 2005 e 

2006), entendendo-se itens lexicais como elementos que faziam referência ao universo 

biossocial, ou seja, designavam entidades, ações e qualidades. 

Já elementos gramaticais seriam os que organizam os itens do léxico no discurso, 

por exemplo, aqueles que expressam noções gramaticais como tempo e aspecto. O termo 

gramaticalização, portanto, era tomado em dois sentidos relacionados: a gramaticalização 

stricto sensu e a lato sensu. A primeira atingiria as formas que migram do léxico para a 

gramática; já a segunda, buscaria explicar as mudanças que se dão no interior da mesma, 

compreendendo aí os processos sintáticos e/ou discursivos de fixação da ordem vocabular. 

No entanto, segundo Bybee (2003: 602), a noção tradicional do processo não é mais 

suficiente e que a literatura recente em gramaticalização a define como o processo que 

ocorre no contexto de uma construção particular, sendo mais apropriado e sensato dizer que 

a construção se gramaticaliza, e não os itens que a compõem
14

. Croft (2001) apresenta 

                                                             
14 The recent literature on grammaticization seems to agree that it is not enough to define grammaticization 
as the process by which a lexical item becomes a grammatical morpheme, but rather it is important to say 
that this process occurs in the context of a particular construction (…) In fact, it may be more accurate to say 
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algumas observações gerais no que concerne a relação entre a abordagem contrucional e o 

processo de gramaticalização: (a) no processo de gramaticalização, a construção como um 

todo muda seu significado; (b) em relação ao seu sentido original, a nova construção é 

polissêmica e sofre mudanças tanto na estrutura quanto no comportamento gramatical, 

necessárias para a manutenção da nova função; (c) a extensão das construções a novos usos 

é uma mudança na distribuição das mesmas, e tais mudanças normalmente seguem padrões 

conectados no espaço conceptual. 

Segundo Bybee (2010), sequências linguísticas que são usadas juntas tendem a 

formar unidades linguísticas complexas. A repetição frequente da estrutura adjetivo+mente, 

por exemplo, fez com que ela fosse vista como um único bloco cognitivo, isto é, esses 

elementos estão estocados juntos na memória (chunking). A frequência também contribui 

para a formação de categorias linguísticas, uma capacidade humana, ou seja, um processo 

de domínio geral (categorização), estando ambos os processos em consonância ao princípio 

da Iconicidade (cf. 2.1.1). 

Traugott (2008a e inédito) adota uma abordagem construcional de mudança 

linguística. A autora assume, com base em Croft (2000), que a mudança linguística 

acontece no uso e que as sucessivas micromudanças (micro-changes) que às vezes levam a 

trocas sistêmicas são tão importantes ou mais importantes do que as macromudanças 

(macro-changes). 

Traugott (inédito) e Traugott & Trousdale (2013) fazem a diferença entre mudança 

construcional e construcionalização, no qual o primeiro tipo faz referência às mudanças 

que afetam componentes de uma construção podendo preceder ou proceder da 

                                                                                                                                                                                          
that a construction with particular lexical items in it becomes grammaticized, instead of saying that a lexical 
item becomes grammaticized. (BYBEE, 2003:602) 
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construcionalização
15

, e o segundo se refere à criação de novas construções (pareamentos 

de novas formas com novos significados), ou seja, signos (ou novas combinações de 

signos) são criados através de uma sequência de micropassos de reanálises de forma e 

função, sendo acompanhadas por mudanças graduais em esquematicidade, produtividade e 

composicionalidade
16

. 

Os micropassos no processo de mudança incluem, mas não se limitam a, os 

seguintes: 

 

a) O ouvinte interpreta o construto de forma diferente daquela prevista pelo falante 

(Inovação) 

b) O ouvinte, que já realizou a reanálise
17

 do construto e criou uma tênue relação 

entre o mesmo e uma nova parte da rede construcional, torna-se o falante e usa o 

construto com o novo significado ou de formas distribucionalmente diferentes. 

Neste ponto, não há uma nova microconstrução, pois a nova forma associada à 

reanálise do construto ainda não foi convencionalizada. 

                                                             
15 These are changes that affect subcomponents of a construction, e.g. semantics (will- ‘intend’ > future), 
syntax (main verb will > auxiliary will), morphophonology (will > ‘ll), collocations (expansion of the way-
construction to include verbs not only denoting actions that create a path (make, dig), but also actions 
accompanying creation of a path, e.g. shoot one’s way home), etc. CCs may precede or follow 
constructionalization (Traugott, inédito). 
 
16

 More specifically, it is a change in which new (combinations of) signs are created through a sequence of 
small-step reanalyses of form and meaning; it is accompanied by changes in degree of schematicity, 
productivity, and compositionality (Traugott, inédito). 
 
17

 O termo é utilizado no sentido de Traugott & Trousdale (2010), com base em Langacker (1987), no qual  
lê-se que este termo faz referência à mudança na estrutura de uma expressão ou classe de expressões que 
não envolvem nenhuma modificação imediata ou intrínseca na estrutura superficial. Há então dois tipos de 
reanálise: (i) ressegmentação – perda, mudança ou criação de fronteiras; (ii) reformulação 
sintática/semântica. A esta segunda possibilidade Traugott tem se referido como neoanálise.  
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c) A convencionalização começa quando outros ouvintes passam por processos 

similares, o que tipicamente envolve vagamente associar uma inferência 

sugerida em um contexto de um construto com a semântica de uma construção 

existente na rede construcional, o que causa a discordância (mismatch) a 

morfossintaxe da construção original e os novos construtos. Por haver esta 

convencionalização, dizemos que há reanálise semântica (neoanálise). 

d) A construcionalização ocorre somente quando os ouvintes reanalisam a forma 

morfossintática dos construtos que surgiram em no passo (c). Quando há 

mudanças (reanalises) semânticas e morfossintáticas que são compartilhadas por 

falantes e ouvintes de uma rede social, uma nova microconstrução é adicionada 

à rede construcional, uma vez que uma nova unidade simbólica construcional foi 

criada. 

 

A mudança começa com micro-inovações no nível do constructo, mas só pode ser 

considerada mudança quando essa inovação se espalha dentre os demais falantes e é 

convencionalizada em microconstruções. Como já explicavam Traugott & Trousdale 

(2010), a gradualidade da mudança se dá na realização de micropassos discretos, de certa 

forma, abruptos em sua realização, se estivermos olhando para a sincronia. Mudanças 

podem ocorrer em níveis diferentes em momentos diferentes. A velocidade da mudança 

linguística é, em parte, resultado de outras mudanças em curso.  A construcionalização 

pode envolver gradação (diacronia) e gradiência (resultado sincrônico). 

Traugott (inédito) afirma que a abordagem constructional também é importante para 

o desenvolvimento de um modelo de mudança linguística em geral. A Gramática de 

Construções proporciona um framework para dar conta da separação artificial de forma e 
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significado/função que permeia a maior parte dos trabalhos em gramaticalização, e também 

lexicalização, mesmo que em menor escala. Um ponto importante neste tipo de abordagem 

é procurar entender e explicar como mudanças em microconstruções específicas afetam ou 

se ligam a esquemas gerais. Segundo Traugott (inédito): 

 

“Dado que as construções estão em gradiência do gramatical ao 

lexical, Construcionalização pode envolver a criação de novos signos 

que são primariamente procedurais, ao que nos referimos como 

‘construcionalização gramatical’. Construcionalização também pode 

envolver a criação de novos signos que são primariamente de 

conteúdo, ao que nos referimos como ‘construcionalização 

lexical’”.
18

 

 

A atenção para o resultado da mudança permite que a construcionalização 

gramatical incorpore casos de gramaticalização de várias origens, como casos típicos de 

mudança lexical para gramatical (ex. o caso do verbo go, no inglês); e casos como o 

desenvolvimento de estruturas tópico-foco, sentenças clefts e também sintaticização de 

ordem de palavras. 

Vale ressaltar que, na abordagem tradicional da gramaticalização, Sun & Traugott 

(2011), por exemplo, pressupõe-se que apenas a mudança na ordem vocabular, entendida 

como linearização da ordem de palavras ou constituintes, não é gramaticalização. No 

entanto, os dois estão geralmente interdependentes e essa relação merece maior atenção. A 

mudança de ordem vocabular é comumente associada à mudança de ordem dos 

constituintes em padrões altamente esquemáticos associados a S, O e V, especialmente na 

                                                             
18 Given that constructions are on a gradient from grammatical to lexical, Cxzn may involve the creation of 
new signs that are primarily procedural, and we call this “grammatical constructionalization” (GCxzn). Cxzn 
may also involve the creation of new signs that are primarily contentful, and we call this “lexical 
constructionalization”. 
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ordenação de “constituintes modificadores”, como sujeito/determinante ou auxiliar/verbo 

principal. Na visão de Traugott (2008b), Traugott (inédito) e Traugott e Trousdale (2013), a 

mudança de ordenação estaria no âmbito das mudanças construcionais. 

Segundo a autora, construções são concebidas em pelo menos dois níveis: o 

micronível da construção individual (foco do trabalho em gramaticalização); e o nível 

esquemático de slots abstratos, ambos já exemplificados. Assim, construcionalização 

gramatical, incorpora casos que estavam de fora nos estudos tradicionais de 

gramaticalização. A abordagem constructional apresentada por Traugott (inédito), Traugott 

e Trousdale (2013), etc. inclui duas das principais visões de gramaticalização: a que inclui 

somente os casos de redução e dependência das formas originais (gramaticalização 

crescente redução e dependência); e a que inclui expansão de usos pragmáticos, ou seja, 

aquela que inclui os marcadores discursivos (gramaticalização como extensão). 

Uma das nossas questões principais nessa pesquisa e a de que a construção Xmente 

é um exemplo de construcionalização. Há um processo gradual de mudança que instancia 

uma nova construção (como explicitado em Campos, 2013)
19

. A construção qualitativa 

adjetivo + mente (substantivo) no latim passa pelos micropassos propostos por Traugott 

(inédito). Primeiramente, o substantivo mente, com o sentido de pensamento, era usado em 

expressões do tipo “mente clara” ou “mente sã”, ou seja, com adjetivos que podiam atuar 

como seus modificadores. Em algum momento, há a reinterpretação por parte do ouvinte, 

como afirma Campos (2013), por analogia ao membro mais frequente (no caso, o adjetivo 

tota, um adjetivo que apresenta uma semântica bastante descritiva, como visto em 1.2) e a 

construção passa a “aceitar” adjetivos menos avaliativos e mais descritivos, dissemos que 

                                                             
19 É válido ressaltar que Campos (2013) não trabalhou com a noção de construcionalização. O que 
apresentamos é a nossa visão acerca da criação e mudança da construção Xmente com base em Traugott 
(2008), Traugott (inédito) e Traugott e Trousdale (2013), aplicada aos resultados de Campos. 
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houve uma neoanálise (reanálise semântica). A partir do momento em que há a 

convencionalização do uso e o consequente aumento de frequência de uma das ordens (na 

qual o adjetivo é pré-modificador do substantivo), há a reanálise (sintática), na qual a 

fronteira entre o adjetivo e o substantivo “mente” deixou de ser percebida como tal e as 

duas categorias gramaticais passaram a ser interpretadas como uma só palavra, finalizando 

o processo de construcionalização. 

Como mencionado, as mudanças construcionais fazem referência às mudanças que 

afetam componentes de uma construção podendo preceder ou proceder da 

construcionalização. Há construcionalização que transforma a construção adjetivo+mente 

(substantivo) na construção Xmente, mas as mudanças que ocorrem antes de depois desse 

momento de mudança são consideradas mudanças construcionais. Por exemplo, as 

mudanças que operam na junção de mente com o adjetivo base proporcionam o processo de 

criação do novo pareamento forma/função, mas como é em apenas um item, é uma 

mudança construcional (gramatical). As mudanças que ocorrem depois da instanciação de 

Xmente, como a consequente extensão do escopo de X, incluindo todos os tipos de 

adjetivos e, portanto, acrescentando novas microconstruções na rede construcional, também 

são consideradas mudanças construcionais. 

 

2.3. Gêneros e Tipos Textuais  

 

Bakhtin (1985, apud Hammes, 2004) define os gêneros como tipos de enunciados, 

relativamente estáveis e normativos, que estão vinculados a situações típicas da 

comunicação social. Essa é a natureza verbal comum dos gêneros a que o autor se refere: a 
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relação intrínseca dos gêneros com os enunciados (e não com uma dimensão linguística 

e/ou formal propriamente dita, desvinculada da atividade social, que excluiria a abordagem 

de cunho social dos gêneros); isto é, a natureza sócio-ideológica e discursiva dos gêneros. 

Como tipos temáticos, estilísticos e composicionais dos enunciados individuais, os gêneros 

se constituem historicamente a partir de novas situações de interação verbal (ou outro 

material semiótico) da vida social que vão (relativamente) se estabilizando, no interior das 

diferentes esferas sociais. Dessa forma, os gêneros estão ligados às situações sociais da 

interação: qualquer mudança nessa interação gerará mudanças no gênero.  

Uma vez que se tem a constituição do gênero, este exerce, em retorno, um efeito 

normativo sobre as interações verbais (ou não verbais). Por isso que se pode dizer que para 

Bakhtin os gêneros também são formas de ação: na interação, eles funcionam como índices 

de referência para a construção dos enunciados, pois balizam o autor no processo 

discursivo, e como horizonte de expectativas para o interlocutor, no processo de 

compreensão e interpretação do enunciado (a construção da reação-resposta ativa).  

A partir desses conceitos, Marcuschi (2002) postula que os gêneros textuais são 

fenômenos históricos vinculados à vida social e cultural, contribuindo para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São estes entidades sócio-discursivas e 

formas de ação social em qualquer situação comunicativa. Apesar de serem previsíveis, os 

gêneros não são instrumentos estáticos e imunes à ação criativa, mas sim eventos textuais 

maleáveis e dinâmicos, que se caracterizam mais pelas suas funções comunicativas, 

cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 

Embora os gêneros textuais sejam definidos por aspectos sócio comunicativos e 

funcionais, não se pode desprezar a forma, seja ela estrutural ou linguística, posto que em 

muitos casos são as formas que determinam o gênero e, em outros são suas funções. Além 
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disso, há casos em que será o próprio contexto (suporte, ambiente) no qual os textos 

aparecem que determinam o gênero presente. 

Para tanto, se faz necessária a distinção entre tipo textual e gênero textual. Parte-se, 

então, do pressuposto básico de que é impossível haver a comunicação verbal que não por 

meio de um gênero, assim como não é possível o mesmo tipo de comunicação se não por 

um texto. Essa visão pressupõe a língua como uma atividade social, histórica e cognitiva. A 

seguir, uma breve definição das noções de texto: 

 

1) Tipo textual abrange, em geral, cinco a dez categorias designadas: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção e, para alguns autores, diálogo. Trata-

se de um agrupamento pela natureza linguística do texto produzido, sendo 

designações para sequencias típicas. 

2) Gênero textual é a forma textual concretamente realizada e encontrada como 

texto empírico. O gênero tem uma existência real que se expressa em designações 

diversas (romance, bilhete, notícia jornalística, carta comercial, etc.). São formas 

textuais estabilizadas, histórica e socialmente situadas. Sua definição não é 

linguística, mas de natureza sócio comunicativa. 

3) Domínio discursivo indica uma instância de formação discursiva (domínio 

jurídico, discurso religioso, discurso jornalístico, etc.), mas não forma uma 

classificação de textos. As áreas às quais os domínios de referem não abrangem um 

gênero em particular constituem práticas discursivas mais amplas dentro das quais 

podemos identificar um conjunto de gêneros textuais. 
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Não se pode considerar texto e discurso como se tratassem da mesma coisa. É 

possível dizer que o primeiro é uma entidade concreta realizada em algum gênero textual, 

enquanto o segundo seria algo produzido pelo texto ao se manifestar em alguma instância 

discursiva. Em outras palavras, os textos realizam discursos em situações institucionais, 

históricas, sociais e ideológicas. 

Um texto é, em geral, tipologicamente variado (heterogêneo). Em um gênero 

textual, há a possibilidade de ocorrência de diversos tipos de textos concomitantemente. 

Quando denominamos um gênero textual, não denominamos uma forma linguística e sim 

uma forma de realizar linguisticamente objetos específicos em situações sociais 

particulares. Entre as características básicas de um tipo textual está o fato de ele ser 

definido por seus traços linguísticos dominantes. Por isso, um tipo de texto é dado por um 

conjunto de traços que formam uma sequencia, e não um texto. Como os gêneros são 

entidades naturais, não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe devam ser 

necessárias e suficientes. 

Apesar de serem previsíveis, os gêneros não são instrumentos estáticos e imunes à 

ação criativa, mas sim eventos textuais maleáveis e dinâmicos, que se caracterizam mais 

pelas suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. 

Baseamo-nos em conceitos de Marcuschi (2005), os quais definem os gêneros 

textuais como fenômenos históricos vinculados à vida social e cultural, como mencionado 

anteriormente. Gêneros são entidades sociodiscursivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Os corpora disponíveis eram muito variados em termos de estrutura 

de gênero, não havendo uma correspondência exata entre textos através dos séculos. 

Mesmo dentro do que se consideram “cartas” (e seus subtipos), há uma grande variedade de 
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textos, por isso optamos por fazer a seleção do corpus a partir do tipo de texto 

predominante, como será mostrado no capítulo seguinte.  

 



 

3. METODOLOGIA E PARÂMETROS PARA A ANÁLISE 

 

 Para esta pesquisa, coletamos e analisamos orações que continham a construção 

Xmente com valor temporal ou aspectual a partir de um corpus da modalidade escrita 

composto por cartas diversas de cinco séculos diferentes do português, sendo eles XVI, 

XVII, XVIII, XIX e XX. As cartas selecionadas para amostra são parte dos corpora dos 

projetos Brasiliana, PHPB, CARDS-FLY e algumas das cartas disponíveis no corpus 

TychoBrahe e acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa. 

É preciso ressaltar que sempre há dificuldades em montar um corpus coeso em um 

recorte temporal tão amplo, principalmente pelo fato de os textos disponíveis de fontes 

confiáveis serem de gêneros diversos e também por ser raramente possível encontrar o 

mesmo gênero em todas as épocas. No entanto, as cartas selecionadas para compor a 

amostra de cada século, apesar de procederem de fontes diversas e tratarem de assuntos 

variados, apresentam estruturas semelhantes e a predominância narrativo-expositiva. 

Selecionamos esses dois tipos textuais por acreditarmos que seria um ambiente propício ao 

aparecimento de advérbios de tempo ou aspecto e também por ser assim possível fazer 

algumas generalizações, como no caso da mudança de ordenação. Em relação aos demais 

aspectos, analisaremos os séculos separadamente, generalizando apenas ao tratarmos as 

microconstruções mais frequentes e relevantes no corpus estudado. 

Estamos considerando para os séculos XVI e XVII cartas escritas pelos jesuítas no 

Brasil, nas quais os autores descrevem as situações nas missões brasileiras e relatam o dia-

a-dia dos padres e dos índios, recontando diversas situações, como exemplificado no trecho 

reproduzido a seguir: 



74 
 

 

(i) “(...) Quando já assi o vimos, foi o ver o padre Nobrega, o qual lhe disse 

que aquillo era castigo do Senhor, porque dera o escravo que tomara na 

guerra a comer aos outros, o qual logo rogou ao Padre que o fosse pedir a 

quem o tinha dado, e isto tinha já dito ao padre Navarro, o qual o não pediu 

por lhe parecer por demais. Foi o padre Nobrega e disse ao que tinha o 

escravo que Deus estava muito merencorio, e por isso castigara Bastião 

Telles, que desse o escravo, o qual disse que tinha grande medo delle, que o 

daria e deu-lh'o logo. Veiu-se o Padre com o escravo a dizel-o a Bastião 

Telles, o qual folgou muito de se acabar uma cousa tão grande que se não 

viu ainda, e logo se confessou pola lingua e em portuguez com tanta 

discreção que foi para louvar a Nosso Senhor. D'ali a alguns dias falleceu e 

deixou-nos um filho seu por nome Mathias para o ensinar e termos 

comnosco. Finalmente ordenamos que viessem os Brancos com tumba e 

procissão dos meninos e muita gente e o enterramos na ermida com missa 

cantada de defunctos e desta ermida temos posto por mordomo o Principal, 

pai do defunto, onde vão todos os sabbados a salva juntamente com os 

Brancos (...)”. 

(carta do padre Vicente Rodrigues, século XVI) 

 

Todas as cartas desses séculos foram selecionadas do acervo da Biblioteca Nacional 

(BN), em Lisboa, do projeto Brasiliana USP e do corpus Tycho Brahe. Para o século XVI, 

estamos utilizando parte do tomo de Cartas Avulsas (1550 – 1568). A reedição disponível 

na BN (e também online no Brasiliana) é de 1930, sendo a original de 1887. Segundo os 

editores, não há modificações das originais manuscritas, salvo algumas atualizações 

ortográficas. O tomo é extenso, no entanto selecionamos apenas as 25 primeiras cartas, um 

total de aproximadamente 48.128 palavras. São cartas longas, extremamente detalhadas e 

com a predominância narrativo-expositiva, como mencionado. Já as cartas do século XVII 

compõe uma amostra de aproximadamente 45.638 palavras em 42 documentos. 

Selecionamos as cartas de mesmas características do século anterior, pelos motivos já 

mencionados, do corpus eletrônico Tycho Brahe e do projeto Brasiliana, com cartas escritas 
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por e para o Padre Antônio Vieira, menos extensas que as cartas do século XVI, mas não 

menos detalhadas. 

Para compor a amostra do século XVIII, fizemos uma análise dos corpora 

disponíveis em busca dos documentos que melhor atendessem nossas necessidades no que 

diz respeito ao tipo de texto. Com isso, selecionamos documentos particulares e oficiais do 

projeto PHPB (Barbosa & Lopes, 2003; Rumeu, 2004) e cartas pessoais disponíveis no 

corpus TychoBrahe, com um total de 76 documentos, aproximadamente 44.682 palavras. 

Os textos selecionados são de assuntos diversos, sendo os documentos oficiais mais 

extensos do que muitas das cartas particulares, mas procuramos considerar aquelas que 

descreviam situações ou recontavam acontecimentos, como nas cartas dos Jesuítas. Temos 

em (ii) um exemplo de carta com a ocorrência de advérbio: 

 

(ii) “(...) praxe era levar o Reo prezo até Lisboa para ser processado á vista 

da averiguação, que se tivesse feito; e que por estar interinamente 

comandando a Esquadra, logo que Manoel da Cunha desse parte de prompto, 

intentava entregar-lhe a Devaça, cujo conhecimento lhe pertencia como 

Chefe da Esquadra, não impugnei áquele meio termo, nem contrariei a sua 

pertenção; porem tão precipitado, e falto de fé se conduzio o dito Paulo Jozé, 

que ainda antes de dar parte de prompto Manoel da Cunha me dirigio a 

Carta, que tenho a honra de remeter a Vossa Excellencia, escrita do Sitio da 

Mata-Porcos, onde tem rezidido desde dous de Setembro até o dia vinte sete 

de Outubro, na qual se mostra bem pela sua impossibilidade a inconsiderada 

rezolução de Paulo Jozé, não me deixando lugar para refletir sobre este 

objecto, e recorrer ultimamente ás Leis Civis, no desengano de lhe não 

servirem as Militares. Nem me podia ocorrer que este Oficial, que para 

tomar posse do Comando da Esquadra foi necessario preceder a parte de 

doente do Comandante de propriedade, tivesse a culpavel lembrança de lhe 

entregar a Devaça, antes de se publicar na ordem ter cessado o seu 

impedimento, para ser reconhecida a sua autoridade”. 

(documento oficial, PHPB, século XVIII) 
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 Para o século XIX, assim como para o período anterior, analisamos os corpora 

disponíveis e selecionamos cartas particulares e oficiais do projeto PHPB (Barbosa & 

Lopes, 2003) com as mesmas características já mencionadas, além de cartas do projeto 

CARDS-FLY, escritas no Brasil e disponíveis online no site do projeto. Um exemplo de 

carta é reproduzido em (iii) a seguir. 

 

(iii) “Estimando muito que esta os vá encontrar de perfeita saude nos  todos 

andamos bons, comforme lhe deçemos na nossa ultima, o Padre
 
 Francisco 

faleceu, quanto aos oito contos que Vossamerce . deve não se encomode 

porque o enventario ainda leva algum tempo, se nos pudermos entrar com o 

dinheiro antes de acabar o enventario entraremos no ultimo cazo tocara para 

uma menina orpha filha do Padre
 
, o Doutor Faria e Juiz de S. José falemos 

hoje com elle particularmente diceme que um mez antes me avizaria,  

deganos se assignou credito, e o juros que tem pago e 8/0 porem suponho que 

ultimamente convencionarão para 6/0 nos dera alguma couza, os 

enventarientes e Partes João Ernesto Huiller e Franscisco Craveiro os irmãos 

estão bastante maçados pois esta falta de concederação, deixou tudo aos 

filhos e couza muito pouca a filha de Luiz Coelho, logo que faleceu o 

Maneco Bittencurt mandou me chamar e pediu me para me encaregar do 

enterro o que fiz hoje so falta no cemiterio vou tartar de aranja o pedido do 

Primeiro enventariente dizendo este que preciza ir junto com a contado 

enterro porque  despois de fazer as partilhas os filhos deitão fora tudo, 

tombem faleceu no dia 17 o Senhor Dodoca, ( o Antonio
 
 Ricardo dos 

Santos) hoje foi amiça do 7
o 

dia, o Padre Fitarone chegou aqui a dias não 

sabe se fica aqui ou para onde vai” 

(carta particular, PHPB, século XIX) 

 

Mais uma vez ressaltamos que os assuntos são variados, mas a predominância do 

tipo textual foi a âncora da nossa seleção. No total, selecionamos 65 cartas para analisar, 

contabilizando aproximadamente 46.435 palavras. 
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Por fim, para a amostra do século XX, selecionamos cartas particulares do PHPB 

(Granada, 2010 e Ataíde & Gomes, 2010), aproximadamente 46.750 palavras em um total 

de 71 documentos, sendo como exemplificado em (iv) a seguir. 

 

(iv) “Respondo sem sacrificios a sua carta fria e bem raciocinada. 

Significando portanto, que respondo porque quero. Se não lhe escrevi 

anteriormente foi devido à falta do seu endereço ou portador de minha 

confiança. Você erra redondamente em julgar que você nada significa para 

mim; ao contrario: você é alguma cousa à contar aos meus nétos quando eu 

estiver velho, bem velhinho. E se alguma vês eu lhe fiz pensar daquela 

maneira, fil-o deliberadamente. Para que tudo não crescesse em demasia, e 

quando nos aprouvésse, ou as circunstancias nos obrigasse, sem feridas 

profundas, sem grandes dôres, nós soubessemos como agir. Eu era quem 

devia, por conhecer mais a vida, pesar, medir as consequências de qualquer 

cousa entre nós, não só para seu proprio bem como devido a consideração que 

tenho à opinião da senhora sua mãe e irmão, pois como você disse bem, nada 

me atinge. Assim matei qualquer indicio capaz de lhe dar idéa do meu real 

sentimento, sabendo todavia que mais tarde você haveria de sentir odio, ou 

por mim ou por você mesma. Unicamente porquê usei a minha favorita 

mascara de impassibilidade. Eu me alegrei ao receber sua carta, ficando 

contudo “chocado” com certos trechos com os quais você pretende bancar a 

martir. E não posso imaginar você deste geito, quando penso que a estas horas 

você pode estar jogando caroço de umbú na cabeça dos outros ou pulando 

“macaco” no passeio da rua da Linha”. 

(carta particular PHPB, século XX) 

 

 Mais uma vez, ressaltamos que há maior disponibilidade de corpora para esse 

século (como para o XVI e o XIX), mas devido às limitações das outras sincronias e o 

método adotado para a seleção dos textos, restringimos o número de palavras. A partir da 

amostra organizada, coletamos e codificamos cláusulas que continham a construção 

Xmente com noção temporal ou aspectual, mesmo que estas estivessem juntas com a de 

modo (havendo predominância de uma ou de outra). Utilizamos o programa AntConc 3.2.1 
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para busca e seleção dos dados e o pacote de programas GOLDVARB (2001) para as 

análises quantitativas. Encontramos um total de 507 ocorrências de advérbios (Xmente), 

dos quais apenas 471 foram considerados dados para a pesquisa, dados em que o advérbio 

modificava o adjetivo não foram considerados, como em (5) a seguir: 

 

(5) “Faça V. R. com os novamente christãos, scilicet: Garcia de Sá e Sebastião da 

Ponte, que se ponham em ordem e policia christã Por falta de obreiros, segundo vai 

a cousa, não chegamos já muy longe daqui com o nome de Jesus; sôe Sua 

Magestade nos ouvidos e corações de todas as suas creaturas para ser de todas ellas 

amado e reverenciado. ” (século XVI) 

 

Vale ressaltar que, apesar de não estarmos considerando as ocorrências de advérbios 

pré ou pós-modificadores de um adjetivo, estamos considerando as construções com o 

verbo SER e outros verbos relacionais (cf. seção 4.1.4) como apresentado em (6): 

 

(6) “(...) fazer o contrário seria mais conveniente, ainda para se alcançar a mesma 

liga que V. Ex. a pretende. Primeiramente não é razão: porque, se considerarmos o 

uso em semelhantes ligas, quando os confederados ficam em guerra os socorros são 

recíprocos e, se há desigualdade nêles, é receberem sempre mais os que podem 

menos, e estes somos nós”. (século XVII) 

 

O advérbio, no exemplo anterior, faz referência ao evento como um todo e não está 

diretamente ligado ao predicativo ou ao sujeito. Casos de voz passiva também foram 
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analisados tal como apresentado nos exemplos (7). Nessas ocorrências, analisamos a 

posição do advérbio considerando o verbo principal da sentença. 

 

(7) “(...) isto é o que vejo o que observo a opinião publica tem mudado inteiramente, 

muita gente lamenta a tua ausencia, sou constantemente interrogado, perguntão-me 

com enteresse, quando vem o Ruy, não há mais motivo nem rasão de não vir, a dias 

corre com certa insistencia que Você está para chegar (...)” (século XIX) 

 

 É válido ressaltar que estamos levando em conta, no caso de locuções verbais, a 

posição em relação ao verbo principal, pois é neste que se expressa a noção aspectual, 

enquanto no auxiliar temos a manifestação do tempo (Bybee, 1985 apud Martelotta, 

2012:42). 

A construção Xmente, de modo geral, é muito produtiva em todos os períodos 

analisados. Por exemplo, nos textos estudados para o século XVI, encontramos 302 

ocorrências, contabilizando também as qualitativas. No entanto, as com noção de tempo ou 

aspecto (+modo) eram 104, sendo que 98 destas foram consideradas como dados para a 

pesquisa. No quadro a seguir, apresentamos a distribuição do corpus com número de 

palavras, ocorrências e média (dado de advérbio a cada 1000 palavras) por século. 

 

Quadro 1: Corpus e dados 

 Nº de palavras Xmente Dados Média 

XVI 48.128 302 98 0,20 

XVII 45.638 256 92 0,20 

XVIII 44.682 213 93 0,21 

XIX 46.435 246 97 0,21 

XX 46.750 287 91 0,19 
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 As médias variam de 0,19 a 0,21 advérbios considerados como dado para a pesquisa 

a cada mil palavras em todas as amostras selecionadas, ou seja, há mais ou menos o mesmo 

número ocorrências por corpus. Como mencionado, há muitas ocorrências da construção 

Xmente em todos os séculos, no entanto, aquelas que têm noção temporal ou aspectual 

aparecem em menor quantidade. 

 Analisamos as ocorrências da construção Xmente de tempo e aspecto segundo os 

seguintes fatores: 

 

a) Posição do advérbio em relação ao verbo: consideramos quatro posições básicas 

(duas pré-verbais e duas pós-verbais) – AdvXV, AdvV, VXAdv e VAdv. 

b) Tipo textual: como mencionado, organizamos nosso corpus em torno das 

características narrativo-expositivas das cartas. Além disso, analisamos o tipo 

textual das sequencias com ocorrência da construção Xmente estudada para 

verificarmos se haveria alguma diferença no que diz respeito à posição. Estamos 

considerando os tipos: narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo
20

. 

c) Semântica do advérbio: estamos considerando, com base em Travaglia (1994) e 

Costa Nunes (2009), três tipos semânticos básicos: temporal, aspectual e 

polissêmico. 

d) Tipo de verbo: tomamos por base a classificação de Halliday (1994), com algumas 

das modificações propostas por Scheibman (2001) e Martelotta (2004). Com isso, 

estamos trabalhando com 9 (nove) tipos de verbos, sendo eles: corpóreo, atividade 

verbal, sentimento, percepção, material, cognitivo, existencial, relacional e 

possessivo-relacional. 

                                                             
20

 Os diferentes tipos de textos serão explicitados na seção 4.1. 
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e) Tipo de modificação: com base nos apontamentos de Paiva (2007), acerca das 

funções discursivas dos adverbiais e Quirk et alii (1985 e 2007), acerca da função 

gramatical dos adverbiais, classificamos o tipo de modificação da construção 

Xmente em adjuntiva, disjuntiva, relativa e conjuntiva
21

. 

 

Além desses, verificamos a relação da construção e as margens da oração e, nos 

casos em que se fez necessário, observamos a natureza do elemento interveniente 

(considerando o X das posições AdvXV e VXAdv). Mostraremos em mais detalhes os 

cinco fatores no capítulo seguinte (cf. seção 4.1), além de expormos uma análise mais 

qualitativa de algumas das microconstruções mais frequentes, ou aquelas que mostraram 

uma trajetória de mudança semântica relevante para a nossa pesquisa (cf. seção 4.3). 

 

                                                             
21

 O tipo de modificação será explicado e exemplificado na seção 4.1. 



 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Como mencionado, foram encontradas 507 ocorrências da construção Xmente com 

valores temporais ou aspectuais, das quais apenas 471 dados foram considerados válidos 

para esta pesquisa, pelas razões apresentadas no capítulo 3. Na amostra estudada, 

encontramos 98 dados no século XVI, 92 dados no século XVII, 93 dados no século XVIII, 

97 dados no século XIX e 91 dados no século XX. 

 Neste capítulo, apresentaremos a análise de base quantitativa e qualitativa dessas 

ocorrências a partir da classificação das posições assumidas pelo advérbio na oração, a 

relação com os tipos textuais, a semântica da construção Xmente, o tipo de verbo e o tipo 

de modificação. Buscamos também fazer uma análise qualitativa da mudança de certas 

microconstruções como finalmente, ultimamente, geralmente, entre outras. 

 

4.1. Aspectos gerais da análise dos advérbios 

 

Percebemos que, para analisar o comportamento do advérbio no que concerne às 

posições assumidas, é preciso estabelecer uma base de classificação simples e clara, visto 

que, se tratando de ordem vocabular, as possibilidades nos tipos de textos analisados são 

múltiplas e complexas. Com isso, toma-se como ponto de partida a ordem da construção 

Xmente diretamente relacionada ao verbo. 
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4.1.1. Posição da construção 

 

 Por consequência, foi verificada a posição da construção nas ocorrências em relação 

ao verbo, isto é, se o dado adverbial ocorre antes ou depois do verbo principal da oração na 

qual se realiza e se há ou não material interveniente tal como sujeito, uma locução adverbial 

ou outro advérbio, um complemento etc., os quais denominamos X.  

 É importante ressaltar que, apesar de não considerarmos a natureza de X no 

momento, ou seja, em uma primeira análise, X pode corresponder aos complementos do 

verbo ou mesmo uma locução adverbial, advérbios intensificadores não são incluídos nessa 

categoria. Assim, em exemplos como (8), consideramos ambos (tanto muy quanto 

promptamente) como Adv na estrutura. 

 

(8) “(...) ao Irmão que os ensina têm muita reverencia e acatamento e obedecem-lhe 

muy promptamente, e não só aos Padres e Irmãos, mas ainda ao meirinho que elles 

têm, que o Padre ordenou que sirva para os fazer estarem attentos na egreja”. 

(século XVI) 

 

 Ainda sobre X, também não estamos considerando o advérbio de negação como 

elemento interveniente, sendo analisado como parte do verbo. Chegamos a quatro 

possibilidades, duas pré-verbais e duas pós-verbais: AdvXV, AdvV, VXAdv e VAdv. 

Sabemos que tais posições não são transparentes no que diz respeito às margens da oração, 

as quais serão analisadas separadamente mais adiante. Dessa forma, as ocorrências dos 

advérbios de tempo/aspecto se apresentam em quatro posições diferentes, como 

apresentadas a seguir: 
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1- Advérbio em posição pré-verbal, mas não imediatamente antes do verbo, ou seja, há 

presença de material interveniente (AdvXV); 

 

(9) “Eu lhe disse que tinha dificuldade em lhe escrever. Esta dificuldade reduziu-se 

ao minimo. Talvés porque antigamente eu tivesse receio de me mostrar diferente da 

idea que eu julgava você tivesse de mim”. (século XX) 

  

2-  Advérbio em posição pré-verbal, imediatamente antes do verbo (AdvV); 

 

(10) “(...) enfim não me descuidei um estante do que me recomendastes e das 

poucas cousas tuas a meo cargo, sobre o  tal credito que desejavas  mandei dias 

depois que recebi  tua unica carta uma pessoa a elle lhe fallar nisso, promptamente 

disse que sim e que me mandaria resposta, tendo-se demorado, mandei novamente 

lá, isto tantas veses sem obter resposta e até hoje nada (...)”. (século XIX) 

 

3- Advérbio em posição pós-verbal com presença de material interveniente (VXAdv); 

 

(11) “Movido das razoés ponderadas; e conciderando, que hum Mandiocal estando 

de vês rende cem sacos de farinha, e não estando apenas 25, que os Lavradores 

desmanchando as mandiocas intempestivamente para conseguirem o alto preço das 

farinhas, a fome de necessidade devia seguir-se pelo diante (...)” (século XVIII) 

 

4- Advérbio em posição pós-verbal, imediatamente após o verbo (VAdv) 
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(12) “Os dois papéis impressos são propostas que aqui Mr. de laTulherie, contra as 

quais se têm escrito furiosíssimos papéis, em que se dizem grandes males do rei e 

ministros de França, nomeando-os por seu nome, e se tem por sem dúvida que a paz 

se ratificará brevemente.”. (século XVII) 

 

A partir dessas quatro posições estabelecidas, analisamos as ocorrências 

encontradas em cada século e temos os resultados como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Posição do Advérbio em Relação ao Verbo 

 
Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

AdvXV 42 43% 34 37% 24 26% 19 19% 18 20% 

AdvV 30 31% 25 27% 29 31% 36 37% 11 12% 

VXAdv 7 7% 15 16% 10 11% 15 16% 13 14% 

VAdv 19 19% 18 20% 30 32% 27 28% 49 54% 

Total 98 100% 92 100% 93 100% 97 100% 91 100% 

 

 Ao analisarmos a tabela, observamos que há uma relativa diminuição de ocorrências 

na posição AdvXV, de 43% dos dados para 20% ao longo dos séculos. O número de 

ocorrências da construção Xmente com valor temporal ou aspectual em posição adjacente 

ao verbo (somatório das posições AdvV e VAdv) aumenta, de 49 (50%) dados no século 

XVI para 60 (66%) dados no século XX, sendo esta mudança unicamente relacionada ao 

aumento da posição pós-verbal VAdv, que parte de 19% dos dados até atingir, 

http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/cgi-bin/getversion.pl#v_002_em_547
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gradualmente, 54% do total de ocorrências do século XX, enquanto que a posição AdvV, 

na realidade diminui. 

 Nos séculos XVIII e XIX, observamos pouca variação no quadro geral das posições 

que a construção Xmente pode ocupar na cláusula. Em relação à posição Adv, observamos 

que há um sensível aumento no século XIX, se compararmos, por exemplo, com os 

resultados do século XVII. Há o crescente aumento da frequência de ocorrência da posição 

VAdv (32% no século XVIII e 28% no século XIX) se comparados às sincronias anteriores. 

Podemos perceber que nos séculos XVI e XVII há predominância da posição pré-

verbal, com 74% dos dados no primeiro e 64% no segundo, sendo estes o somatório das 

posições AdvXV e AdvV. Já quando observamos o século XX, o quadro de certa forma se 

inverte, pois há um aumento do número de ocorrências na posição pós-verbal, sendo 68% 

dos dados, somatório das posições VXAdv e VAdv. Voltaremos a esses resultados mais 

adiante. 

4.1.2. Tipos textuais 

 

Outro ponto a ser abordado diz respeito ao tipo de texto. Segundo Marcuschi 

(2002), um texto é tipologicamente heterogêneo, ou seja, apresenta um número variado de 

sequências linguísticas (ou de enunciados) cuja nomeação abrange um conjunto limitado de 

categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempos 

verbais.  

Para a nossa análise, estamos considerando cinco tipos de texto: narrativo, 

descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Ao analisarmos a amostra, percebemos os 

tipos descritivo e expositivo como muito próximos em suas características estruturais. Em 
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ambos não há sucessão de acontecimentos no tempo, além de não haver transformações de 

estado da pessoa, mas sim a apresentação do estado do “ser” descrito em um determinado 

momento, portanto optamos pela amálgama. Para melhor controlar as ocorrências, 

analisamos um campo de aproximadamente 150 caracteres e classificamos as sequências 

nas quais os advérbios se inseriam: 

 

a) Sequência narrativa: enunciado indicativo de ação no qual a progressão temporal é 

essencial para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se necessariamente numa linha e num 

determinado espaço. Predominância de formas verbais que fazem referência a ação, no eixo 

do pretérito, além do uso comum da primeira ou da terceira pessoa. 

 

(13) “D'ali a alguns dias falleceu e deixou-nos um filho seu por nome Mathias para 

o ensinar e termos comnosco. Finalmente ordenamos que viessem os Brancos com 

tumba e procissão dos meninos e muita gente e o enterramos (...)” (século XVI) 

 

b) Sequência expositiva: não há sucessão de acontecimentos no tempo, mas sim a 

apresentação de uma imagem que busca reproduzir um estado ou identificar fenômenos, 

conceitos e definições. Predominância de formas verbais que fazem referência a estado, 

normalmente no presente ou pretérito imperfeito, sendo mais comum o uso da terceira 

pessoa. 

 

(14) “Fui avisado pela Comarca desta Vila, como eleitor de Parochia, que sou, para 

eu ir a essa Capital a Eleição do Novo Governo Politico: porem eu tenho 
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Commando da Ordenança desta Termo: e presentemente está o Icó apparelhando-se 

para mandar contra o Piauhi, que não quer seguir (...)” (século XIX) 

 

c) Sequência argumentativa: caracteriza-se pela progressão lógica de ideias, um 

enunciado de atribuição de qualidade. Regularmente, há predominância de elementos 

modalizadores e verbos introdutores de opinião. 

 

(15) “Na carta que me referi, (a 2ª que se extravia!!) no seu termino, eu indagava 

cousas à você. Porem, como não as encontrei no rascunho, julgo melhor, não as 

fazer novamente”. (século XX) 

 

e) Sequência injuntiva: normalmente se refere a prescrições de comportamento e tem 

como marca fundamental o verbo no imperativo ou outras formas que indicam ordem, 

orientação, como o infinitivo ou futuro do presente. 

 

(16) “Finalmente, Amados em Christo, vinde nos ajudar que somos poucos e a terra 

grande, os demônios muitos, a caridade muy pouca”. (século XVI) 

 

 A partir disto, analisamos as ocorrências da construção Xmente de tempo/aspecto 

para verificar em qual destes contextos ela mais ocorreria. Esperávamos, em virtude das 

características predominantes dos textos escolhidos para compor a amostra, que obviamente 

encontrássemos mais advérbios em sequências narrativas e descritivas. Temos, então, a 

distribuição como na tabela a seguir: 
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Tabela 2: Distribuição das ocorrências por sequência tipológica
22

 

 XVI XVII XVIII XIX XX 

Narrativa 48 (49%) 43 (47%) 49 (53%) 43 (44%) 29 (32%) 

Expositiva 38 (39%) 38 (41%) 34 (37%) 46 (47%) 54 (59%) 

Argumentativa 10 (10%) 11 (12%) 5 (5%) 7 (7%) 6 (7%) 

Injuntiva 2 (2%) 0 5 (5%) 1 (2%) 4 (2%) 

 

 Temos em nossa amostra, como já mencionado, a predominância narrativo-

expositiva. As ocorrências estão distribuídas, em sua maioria, nesses dois tipos textuais. 

Analisando este aspecto, pretendíamos verificar se as mudanças que acreditávamos terem 

ocorrido, em relação à posição do advérbio, eram gerais ou se condicionadas à ocorrência 

da construção Xmente de tempo e aspecto condicionada a um tipo de texto. 

Cruzamos então o tipo textual com a posição do advérbio em relação ao verbo, com 

a intenção de verificar se haveria alguma diferença nas tendências por sequência tipológica 

e temos os resultados como apresentados a seguir: 

 

Tabela 3: Tipo Textual X Posição do Advérbio 

 Narrativa Expositiva Argumentativa Injuntiva Total 

XVI 
Pré 41 22 7 2 72 

Pós 9 14 3 0 26 

XVII 
Pré 26 24 9 0 59 

Pós 17 14 2 0 33 

XVIII 
Pré 28 18 2 5 53 

Pós 21 16 3 0 40 

XIX 
Pré 22 26 6 1 55 

Pós 21 20 1 0 42 

XX 
Pré 11 13 4 1 29 

Pós 18 39 2 3 62 

 

                                                             
22

 A porcentagem é dada a partir do total de ocorrências por século 
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A partir dos dados da tabela, é possível dizer que há a mesma tendência tanto em 

construções que ocorrem em sequências narrativas como expositivas. No século XVI há 

mais dados no tipo narrativo: 41 ocorrências de advérbios pré-verbais (AdvXV e AdvV), 

enquanto 9 são pós-verbais. No tipo expositivo, são 22 ocorrências pré-verbais e 14 pós-

verbais. A mesma tendência se repete no século XVII com 26 dados de pré-verbais no tipo 

narrativo e 24 dados no expositivo, e também no século XVIII, com 28 dados no tipo 

narrativo e 18 dados no tipo expositivo. Já no século XX, no tipo narrativo há 13 dados de 

advérbio em posições pré-verbais e 18 em pós-verbais e no tipo expositivo são 39 dados de 

pós-verbal enquanto 13 são pré-verbais; mudança essa que já pode ser observada, mesmo 

que discretamente, no século XIX. É válido ressaltar que, como observamos anteriormente, 

há um grande número de advérbios adjacentes ao verbo (AdvV e VAdv) em ambos os tipos 

textuais em todos os séculos.  Acreditamos que essas são as posições preferenciais dos 

advérbios aspectuais. 

Em relação à aparente mudança de tendência de posição da construção Xmente de 

tempo ou aspecto do século XVI ao XX, estabelecemos que não há diferenças significativas 

entre os tipos textuais mais frequentes (narrativo e expositivo). Dessa forma, a partir da 

amálgama das posições (ou seja, a partir do esquema geral de posições: pré e pós-verbal) 

calculamos o peso relativo, como mostra a tabela 3, para que pudéssemos confirmar nossa 

hipótese acerca da mudança geral de posição da construção Xmente para pós-verbal ao 

longo dos séculos estudados. 
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Tabela 4: Ocorrências de posição pré-verbal23 

  XVI XVII XVIII XIX XX 

Nº  72/ 98 59/ 93 53/ 92 55/ 97 29/ 91 

%  74 64 57 56 31 

Peso  0.676 0.574 0.489 0.497 0.261 

 

 A conclusão a que podemos chegar é a mesma que já apontavam os percentuais na 

tabela 3 anteriormente apresentada, de que em estágios anteriores a construção Xmente, de 

forma geral, ocupava preferencialmente a posição pré-verbal. No entanto, ao longo dos 

cinco séculos estudados, houve diminuição dos usos nessa ordem, como mostra a 

diminuição gradual dos pesos relativos no período que compreende os séculos XVI ao XX. 

Consequentemente, houve aumento do uso da posição pós-verbal. 

Nossa hipótese inicial era a de que a construção Xmente, enquanto advérbio de 

tempo ou aspecto, teria passado das posições pré-verbais às pós-verbais ao longo dos 

séculos, acompanhando o mesmo tipo de mudança observado por Moraes Pinto (2008) e 

Vlcek (2011) em relação à construção Xmente com uso qualitativo, além dos trabalhos de 

Martelotta (2004) e Albani (2007) e em relação a outros advérbios que não os formados 

pelo sufixo -mente. Observamos, ainda, que essa mudança ocorreria principalmente nos 

aspectuais e nos chamados polissêmicos, por serem os advérbios que mais se assemelham 

aos qualitativos, uma vez que também são mais integrados à cláusula, acrescentando ou 

reforçando um aspecto do verbo. Além disso, estes advérbios tenderiam às posições 

adjacentes ao verbo (AdvV e VAdv, anteriormente apresentadas), o que será mostrado no 

correlação de fatores nas subseções 4.2.1 a 4.2.3. 

                                                             
23

 Em oposição à Pós-verbal 
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4.1.3. Semântica da construção 

 

Em relação à mudança de posição pré para pós-verbal, as tabelas anteriores nos 

mostram que, para a amostra estudada, a hipótese se faz verdadeira. Passaremos a verificar 

a semântica da construção para que possamos identificar as posições preferenciais de cada 

uma, além de analisarmos algumas das microconstruções separadamente. 

Como ponto de partida para o estudo da semântica dos advérbios de tempo e 

aspecto, consideramos que a análise do mesmo sempre tem estreita relação com a 

compreensão do contexto no qual se apresenta. É valido ressaltar que a semântica de um 

advérbio tem relação tanto com o adverbial em si, quanto com o contexto no qual o mesmo 

se insere, isto é, um mesmo advérbio pode ter diferentes classificações semânticas de 

acordo com seu uso. 

Como visto anteriormente, segundo Travaglia (1994), a categoria tempo situa o 

momento de ocorrência da situação em relação ao momento da fala como anterior 

(passado), simultâneo (presente) ou posterior (futuro) a esse momento. Trata-se, então, de 

uma categoria dêitica, uma vez que indica o momento da situação de enunciação; 

associaríamos normalmente à datação. Já a categoria aspecto, uma vez que não é uma 

categoria dêitica, se refere à situação em si, ou seja, se apresenta como as diferentes 

maneiras de ver a constituição temporal interna da situação, sua duração.  

 Aspecto é considerado, então, uma categoria verbal de TEMPO (ideia geral e 

abstrata, sem consideração de sua indicação pelo verbo), não dêitica, através da qual se 

marca a duração da situação e/ou suas fases, sendo que estas podem ser consideradas sob 

diferentes pontos de vista, a saber: o do desenvolvimento, o do completamento e o da 

realização da situação.  
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O estudo do papel semântico dos advérbios de tempo e aspecto em -mente permite 

três possibilidades básicas de interpretação: tempo, aspecto e polissemia tempo/aspecto + 

modo. A categoria de aspecto pôde ser subdividida em duas, reiterativo e durativo, 

enquanto a de tempo dá margem para duas interpretações: temporal e sequencial. Algumas 

diferenças neste último serão apontadas ao se analisar o tipo de modificação. Assim, 

dividimos os advérbios em: 

 

a) Temporais – em sua maioria, diz respeito aos constructos que localizam o evento antes 

(passado), durante (presente) ou depois (futuro) do momento da fala. Ex: antigamente, 

presentemente, posteriormente etc. 

 

(17) “(...) tem esta povoação, com estes e com outros que a derredor de si tem 

annexos, 250 vizinhos, antes mais que menos, dos quaes os 50 são de christãos 

casados em a egreja; si não ha mais christãos casados, é porque não bautizamos os 

grandes sinão em artigo de morte, e ainda haver aqui tantos é por se ajuntarem 

alguns dos que antigamente se fizeram christãos e por haver já bom quinhão 

casados dos moços da escola, e das moças da doutrina, dos quaes temos mais 

esperança, por irem bem fundados na doutrina, e fora dos seus costumes, e assi nos 

mostram muito amor com respeito como a pães, e ha delles que os mais dos dias nos 

vêm visitar, por folgarem de fadar comnosco”. (século XVI) 

 

 No exemplo, o advérbio localiza a ação em algum momento do passado. A ação é 

pontual, portanto o advérbio passa ser interpretado como um dêitico. Como os advérbios 
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em –mente são muito menos específicos do que advérbios simples como “ontem”, hoje”, 

etc., não estamos chamando os constructos analisados de dêiticos, mas sim de temporais. 

 Dentro da categoria de temporais, identificamos um subtipo, o qual denominamos 

sequencial. Os constructos assim classificados são utilizados na enumeração cronológica de 

eventos, como mostrado no exemplo a seguir. 

 

(18) “Veiu-se o Padre com o escravo a dizel-o a Bastião Telles, o qual folgou muito 

de se acabar uma cousa tão grande que se não viu ainda, e logo se confessou pola 

língua e em portuguez com tanta discreção que foi para louvar a Nosso Senhor. D'ali 

a alguns dias falleceu e deixou-nos um filho seu por nome Mathias para o ensinar e 

termos comnosco. Finalmente ordenamos que viessem os Brancos com tumba e 

procissão dos meninos e muita gente e o enterramos na ermida com missa cantada 

de defunctos e desta ermida temos posto por mordomo o Principal, pai do defunto, 

onde vão todos os sabbados a salva juntamente com os Brancos”. (século XVI) 

 

 No exemplo, o advérbio analisado finaliza uma sequência de ações 

cronologicamente colocadas (“confessou”, “faleceu”, “deixou-nos um filho seu” e por fim a 

especificação do enterro). Ocorrências como essa são comuns com as microconstruções
24

 

primeiramente e finalmente, as quais serão melhor analisadas na seção 4.3. No entanto, é 

válido ressaltar no momento que há dois tipos de sequenciais: temporal e textual. De 

                                                             
24

 Vale lembrar que consideramos, de acordo com Traugott (2008), que para construções, para o tratamento 
de padrões construcionais, é preciso considerar três dimensões, da mais abstrata e geral até a mais 
específica e efetiva, ligada ao uso linguístico propriamente dito: nível macroconstrucional (radical + sufixo), 
nível mesoconstrucional (Xmente) e nível microconstrucional (os advérbios em si, como frequentemente, 
eternamente e etc).  Neste terceiro nível temos ainda a noção de constructos, que dizem respeito aos 
tokens (ocorrências) empiricamente comprovados. 
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acordo com nossa hipótese, essas duas interpretações estão historicamente relacionadas, 

sendo a última mais procedural (seguindo os passos relacionados nas mudanças 

construcionais, cf. seção 2.2). Ao analisarmos o tipo de modificação, percebemos que tais 

construções se aproximam do caráter coesivo, podendo ser interpretados como conectivos, 

como mostra o exemplo a seguir. 

 

(19) “É já subida a Sua Majestade a consulta da Mesa da Conciência; constante 

cousa foi dizerem todos que lá se haviam estranhado de que os juizes, havendo ano 

e meio que o eram e proviam como tais nos autos, agora duvidavam se o podiam 

ser. Eles tinham nos mesmos autos a resolução donde estão estas sentenças contra 

mim, havendo eu posto a um deles a própria suspeição. Finalmente, senhor António 

Luis de Azevedo, o que eu peço a Vossa Mercê sem lho eu pedir sei que fizera: que 

Vossa Mercê por sua pessoa e pelos meios que lhe forem possíveis queira ajudar 

esta minha pobre pretensão, lembrando ao senhor Secretário dirija e alembre e 

disponha o despacho dela, porque de outra sorte eu ficarei aqui até que o eco da 

trombeta do juizo universal nos chame a todos e confunda, como confundirá aos que 

assim me tem julgado e não acabam ainda agora”. (século XVII) 

 Na ocorrência apresentada, o advérbio finaliza uma sequência assim como no 

exemplo (18), no entanto, já não há referência ao tempo “externo” ao texto, sendo assim um 

sequencial textual, introduzindo uma conclusão.  

 

b) Aspectuais - são esses os advérbios que fazem referência à duração da situação e/ou 

suas fases (desenvolvimento, completamento ou realização). Ex.: perpetuamente, 

frequentemente, diariamente, etc. 
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(20) “Meus sentimentos, Otto tôdo, se convulsionou naquela noite. O máximo de 

alegria e o maximo de tristêza se misturaram em mim, paradoxalmente. Eis porque 

eu bebi. E quizera ter bebido, tanto, que nunca mais eu pudesse me reencontrar 

novamente. (século XX) 

 

No exemplo, a construção faz referência à realização do evento/ação, ou a sua 

repetição. Dentre as ocorrências analisadas, identificamos dois tipos possíveis de aspecto 

para os advérbios estudados: durativos e reiterativos. Os durativos são aqueles advérbios 

que ressaltam a duração do evento, da situação, como mostrado no exemplo (21). Já o 

reiterativo seria aquele que ressalta a frequência do evento, da situação, como em (22). 

 

(21) “A noticia do que houve entre você e seu pai, me abalou profundamente. 

Somente porque eu receio por você, velhinho. Mas era inevitavel. Seria impossivel 

você sufocar toda a revolta que sentia eternamente”. (século XX) 

 

(22) “(...) Eu pagarei mensalmente a quantia de 350.000, que corresponde a quantia 

annual de 4.200; não tendo eu direito a indemnisação alguma pelas bem feitorias 

que fizer depois de esgotado o prazo, isto é, na ocasião da entrega (...)”. (século 

XIX) 

 

Em (21), o advérbio expressa o período em que o evento ocorre, isto é, sua duração. 

O aspecto do verbo é não-perfectivo e a base adjetiva da construção traz consigo a ideia de 

permanência, estabilidade, constância. Já em (22), o adverbial assinala a frequência da 
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ação. O aspecto do verbo é não-perfectivo e também a base adjetiva traz consigo a ideia de 

repetição, assiduidade. 

 

c) Polissêmicos (aspecto + modo) – aquele item que apresenta tanto um caráter aspectual 

quanto qualitativo, ressaltando a duração do evento assim como a forma com que foi 

realizado. Ex: intempestivamente, ligeiramente, rapidamente e etc. 

 

(23) “Hontem pelas dez horas da noite, recolhendo-me a caza na companhia de 

Joaquim Joze Gomes dos Santos, montados a cavalo, e com hum Page que nos 

acompanhava taõ bem de cavalo, vindo pelo corredor, que vem da Solidade para o 

Sitio do Mondego, gritou o dito Page porque o atacaraõ Senhores, Ladroẽs o que 

ouvindo seu Senhor o do. Joaquim Jozé Gomes, deo vozes, dizendo atire-lhe Senhor 

D. Antonio. Voltei rapidamente o cavalo sobre a maõ da redea com a infelicidade 

de se lhe ensarilhárem as furnas de sorte, que cahio de garupa, e me fez saltar fora 

da séla...” (século XVIII) 

 

O advérbio em (23) pode ser interpretado tanto como um qualitativo (expressando a 

forma com que a ação foi realizada), quanto um aspectual (focalizando a duração da ação). 

Dessa forma, estamos considerando tais advérbios como híbridos (polissêmicos), tendo 

predominância de uma característica ou de outra.  

Na observação das ocorrências identificadas no corpus estudado, percebemos que 

cada dado deve ser observado cuidadosamente para que se evitem influências de estudos 

posteriores na escrita contemporânea, por exemplo. Ainda, uma mesma microconstrução 
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pode ser analisada dentro de dois tipos semânticos diferentes, a depender de seus 

constructos, como ilustrado nos exemplos abaixo: 

 

(24) “Recebi tambem ultimamente em datas de 5 e 10 do passado dôes novos 

pedidos; porem estou ainda na duvida; e mesmo acho singular que tendo recebido a 

carta inclusa que me parecêo da Secretaria, sem data e sem assinatura” (século XIX) 

 

(25) “Abraça por mim o nosso Christiano, que ultimamente tem tido muita preguiça 

de escrever-nos; elle que naõ se-esqueça de nós (...)” (século XIX) 

 

Em (24), o verbo “receber”, cujo aspecto perfectivo está relacionado ao 

completamento da ação (situação completa), permite a interpretação do advérbio 

“ultimamente” como um temporal (algo que aconteceu recentemente, anterior ao momento 

da enunciação). A ação é pontual, portanto não há abertura na semântica do verbo para que 

entendamos o advérbio de outra forma. Já em (25), temos no verbo o aspecto referente à 

realização da situação (não acabada), ou seja, aspecto não-perfectivo. O advérbio 

“ultimamente” é interpretado com um aspectual, que provavelmente faz referência à 

duração do evento (é constante o estado “ter preguiça”).  

Podemos dizer que a interpretação semântica de uma microconstrução é em parte 

responsabilidade da base adjetiva e em parte do aspecto verbal. Casos em que a base tem 

em seu frame semântico apenas a interpretação de duração ou repetição (eternamente e 

frequentemente, por exemplo) não há possibilidade de interpretar o advérbio como outro 

senão aspectual. Nestes casos, não há competição entre o aspecto do verbo e da construção, 
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ou seja, não seria possível encontrar uma ocorrência como *Frequentemente fiz um bolo. 

Nessas ocorrências, a composicionalidade da construção é parcial. 

Ao analisarmos a amostra selecionada para este trabalho e classificarmos os 

advérbios em temporais ou aspectuais, levamos em conta todo o contexto de ocorrência. 

Isso não só inclui, mas confere especial tratamento e atenção ao aspecto do verbo ao qual o 

constructo está relacionado, como mostrado nos exemplos (24) e (25). Nesses casos, a base 

não tem em si uma interpretação fixa de duração ou reiteração, sendo a construção 

suscetível ao aspecto atribuído ao evento ao qual se relaciona. É possível argumentar que 

em casos como (25), a perda de composicionalidade é total. Mostraremos nas seções em 

que analisamos os resultados por século que, nos casos em que o tipo de modificação dos 

advérbios é conjuntiva, ambas as relações se enfraquecem, uma vez que a construção mais 

procedural assume o papel de conectivo textual. 

Em primeira análise, não separamos os subtipos de temporais, pois estes subtipos 

serão analisados ao tratarmos do tipo de modificação. As diferenças entre os aspectuais não 

têm relação direta com a modificação, mas aqui apresentaremos apenas o macrogrupo, 

fazendo as ressalvas quanto aos dois subtipos, se necessárias, ao apresentarmos os 

resultados dos cruzamentos.  Dessa forma, no total de ocorrências do corpus analisado, 

temos os dados distribuídos como na tabela a seguir: 
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Tabela 5: Semântica do advérbio  

 
Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Temporal 62 63% 62 67% 41 45% 45 46% 30 33% 

Aspectual 24 25% 25 28% 22 23% 35 36% 48 53% 

Polissêmico 12 12% 5 5% 30 32% 17 18% 13 14% 

Total 98 100% 92 100% 93 100% 97 100% 91 100% 

 

Na tabela, percebemos que, na amostra selecionada dos séculos XVI e XVII, há um 

número maior de advérbios temporais, sendo 63% e 67% dos dados, respectivamente. Do 

século XVIII ao XIX há um aumento no número de ocorrências de advérbios aspectuais, de 

23% a 36% do total de dados. Enquanto que no século XX, boa parte das ocorrências é de 

advérbios de aspecto, sendo 53% do total de dados. A variação das microconstruções 

estudadas de um século a outro é grande, como mostraremos nas subseções mais adiante, 

portanto, vale ressaltar que não estamos falando em mudança neste caso. No entanto, 

avaliaremos ainda a mudança semântica de alguns desses advérbios na seção 4.3, como já 

mencionado. 

4.1.4. Tipos semânticos de verbos 

 

Outro aspecto abordado diz respeito ao tipo de verbo. Para analisarmos a relação 

entre a semântica do advérbio e o tipo de verbo, tomamos como base as classificações de 

Scheibman (2001) e Martelotta (2004), os quais, por sua vez, têm como base Halliday 

(1994) e Dixon (1991), e analisamos os verbos com os quais a construção Xmente de tempo 

e aspecto se relaciona. Dessa forma, estamos trabalhando com nove tipos de verbos, sendo 

eles: 
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a) Verbos corpóreos - indicam ações ou processos que, de um modo direto ou indireto, 

implicam uma atividade fisiológica ou corpórea. Esses verbos podem expressar processos 

ou ações que implicam atividades fisiológicas propriamente ditas, ou seja, implicam 

movimentação interna do organismo e não apenas atitudes externas (comer, beber, bocejar, 

tossir, etc.); processos que indicam reações corpóreas ao ambiente (gripar, adoecer, etc.); 

processos que indicam manifestações corporais consequentes de aspectos psicológicos 

(chorar, rir, ruborizar, etc.). 

 

(26) “Destes são muitos os que andam pola terra dentro, assi homens como 

mulheres, que se perdem por falta de soccorro, cousa para todos chorarmos 

continuamente”. (século XVI) 

 

b) Verbos de atividade verbal - indicam toda e qualquer ação que implique necessariamente 

a utilização de palavras faladas ou escritas (falar, dizer, resmungar, reclamar, conversar, 

responder, anunciar, escrever, etc.). 

 

(27) “Respondo sem sacrifícios a sua carta fria e bem raciocinada. Significando, 

portanto, que respondo porque quero. Se não lhe escrevi anteriormente foi devido 

aà falta do seu endereço ou portador de minha confiança”. (século XX) 

 

c) Verbos de sentimento - expressam emoções e desejos: com sujeito como experienciador 

(gostar, amar, querer, precisar, etc.) e com alvo como experienciador (amedrontar, 

enraivecer, preocupar, intimidar, envergonhar, etc.). 
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(28) “(...)logo no mesmo dia prega ás mulheres e no mesmo á escravaria e gasta 

nisto muito tempo que lhe não lembra comer e muitas vezes reza o terço lá muito de 

noite: finalmente, a todos nos envergonha”. (século XVI) 

 

d) Verbos de percepção - indicam percepção pelos sentidos corporais (olhar, perceber, 

sentir, notar, cheirar, etc.) e a percepção que se tem de um sujeito não agente (ela cheira 

mal, ela parece bem, etc.). 

 

(29) “Côrte, senhor, cidade uma vez; donde, se é verdade que vivem os espadeiros, 

que fazem as espadas, que matam os homens, vivem os boticários, que engenham os 

unguentos, que saram as feridas. E finalmente nunca vimos por cá morrer nenhum à 

míngua de vida, como lá se vive à míngua de morte, porque nem a morte quer ir ao 

campo para estar ociosa”. (século XVII) 

 

e) Verbos materiais - indicam ações e processos concretos e abstratos. Esses processos se 

relacionam com atividades humanas e culturais, o que os diferencia dos processos que 

caracterizam os verbos existenciais (a serem apresentados em g). Podem ser: ações (fazer, 

ir, trabalhar, viver, etc.) e processos (o arroz cozinhou, a porta bateu, o carro enguiçou, 

etc.). 

 

(30) “Lhe mando todos os trechos de jornaes, publicando a conversão dos fundos 

Russos. Tambem o Egypto vai converter a sua divida Previlegiada em 4%. 

Proximamente lhe mandarei o que fôr publicado”. (século XIX) 
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f) Verbos cognitivos - indicam atividade cognitiva (saber, pensar, lembrar, etc.). 

 

(31) “Primeiramente saberá Vossa Paternidade que sempre entendemos 

com a diligencia que se pode em trazer estes Gentios ao verdadeiro 

conhecimento da nossa Santa Fé (...)”. (século XVI) 

 

g) Verbos existenciais - indicam processos naturais, que ocorrem independentemente da 

vontade ou da atuação humana (existir, chover, acontecer, etc.). 

 

(32) “Sim, velhinho, o inverno já vem chegando aqui também. Chove 

constantemente e a chuva parece que molha a minha alma, lavando, limpando(...)”. 

(século XX) 

 

h) Verbos relacionais – podem ser intensivos (X é A) ou circunstanciais (algo que é 

circunstancial, que muda: ela está em casa). 

 

(33) “O Grande trabalho, em que prezentemente me acho, não permitte que eu 

agora possa Ser mais extenço; Vossa merce metem Sempre muito prompto para em 

tudo lhe mostrar aminha Estimação”. (século XVIII) 

 

i) Verbos possessivo-relacionais - indicam posse material ou abstrata (possuir dinheiro, ter 

habilidade, etc.). 
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(34) “(...) porque lá não vemos mais que as grandezas de França, e aqui vêem-se as 

suas dependências, os seus receios, as suas contemporizações e as suas rogativas. E 

finalmente, boa experiência tem V. Ex.a de quanto mais obra com esta gente o 

medo que a obrigação”. (século XVII) 

 

 Com isso, analisamos as ocorrências em nosso corpus e temos a distribuição como 

mostrado na tabela 6 a seguir: 

 

Tabela 6: Tipo de Verbo 

 
Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Corpóreo 3 3% 4 5% 2 2% 1 1% 2 2% 

Atividade verbal 5 5% 17 18% 11 12% 10 10% 22 24% 

Sentimento 4 4% 3 4% 1 1% 1 1% 6 7% 

Percepção 3 3% 4 5% 2 2% 0 0 4 4% 

Material 46 47% 36 37% 54 59% 42 44% 29 33% 

Cognitivo 5 5% 4 5% 4 4% 3 3% 11 12% 

Existencial 2 2% 1 2% 4 4% 3 3% 4 4% 

Relacional 25 26% 22 22% 14 15% 32 33% 12 13% 

Poss.-Relacional 5 5% 1 2% 1 1% 5 5% 1 1% 

TOTAL 98 100% 92 100% 93 100% 97 100% 91 100% 

 

Em primeiro lugar, é válido ressaltar que há maior número de ocorrências da 

construção Xmente com verbos materiais e relacionais em todos os séculos (com exceção 

do século XX, no qual há mais verbos materiais e de atividade verbal). Atribuímos este 

resultado ao caráter narrativo-expositivo da nossa amostra, uma vez que esses tipos de 

verbos são característicos das sequencias narrativas e descritivo-expositivas. Em relação ao 

século XX, o grande número de verbos de atividade verbal diz respeito ao teor das cartas, 
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em sua maioria pessoais, nas quais os escritores fazem diversas referências a 

correspondências passadas. 

Nossa hipótese com relação à ordenação era a de que a mudança de ordenação se 

daria com os tipos verbais menos frequentes, com base em Bybee (2003a e 2010), que 

postula que na morfologia e na sintaxe frequência alta pode manter estruturas mais antigas 

e pode formar agrupamentos (clusters). Assim, para opor duas épocas mais distantes, 

vamos comparar neste fator os resultados da correlação de fatores (semântica do verbo e 

posição da construção) do século XVI com os resultados do século XX (seção 4.2.4). 

4.1.5. Tipo de modificação 

 

Por fim, para análise do advérbio em –mente, um último aspecto se tornou 

importante: o tipo de modificação, ou seja, estamos especificando a relação que o advérbio 

mantém com a estrutura (se integrado ou não) e como se relaciona com o contexto em geral 

(função discursiva).  

Nossa classificação tem por base os achados de Paiva (2007) acerca da função 

discursiva dos adverbiais em geral e a classificação de Quirk et alii (1985 e 2007) sobre a 

função gramatical dos advérbios em geral. Na análise inicial do corpus, percebemos que os 

advérbios em –mente de tempo ou aspecto não exercem o mesmo número de funções que 

outras formas adverbiais, conforme análise feita por Paiva. Como apenas a função 

gramatical não é suficiente para explicar certas relações que a construção Xmente 

estabelece no discurso, reformulamos as classificações como apresentamos a seguir: 
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a) Adjuntivo – advérbio integrado à estrutura. Tais advérbios tendem a ser modificadores 

diretos dos verbos, reforçando ou acrescentando seu aspecto. 

 

(35) “(...) por enquanto nada ainda obtive, dis-me elle pelo estado dos negocios 

aqui, Bijuca sabe e acompanhou tudo isto, hoje logo que recebi tua carta procurei-o 

immediatamente, afim de mostrar-lhe sómente a parte em que me fallas nesse 

negocio (...)”. (século XIX) 

 

No exemplo temos um advérbio que, ao mesmo tempo em que faz referência à 

forma com que se concretiza a ação, ressalta a duração da mesma, diz respeito à sua 

essência. Citamos Martelotta (2012:38): 

 

“(...) devemos inicialmente propor uma delimitação da noção 

de modificação para o caso específico dos advérbios. Os 

advérbios modificam o verbo no sentido de que (i) qualificam 

a ação (qualitativo: trabalhar bem), (ii) amoldam a ação 

(advérbio aspectual: trabalhar continuamente), (iii) delimitam 

os meios de concretização da ação (meio e instrumento: 

trabalhar com o martelo) ou (iv) intensificam a ação 

(intensificador: trabalhar muito)”. 

 

No exemplo, a construção Xmente polissêmica ressalta, modifica ou acrescenta 

aspectos ao verbo. Da mesma forma, a maior parte dos advérbios aspectuais mantém o 

mesmo tipo de relação com o verbo. Portanto, colocamos dentro do tipo de modificação 

adjuntiva esses dois tipos semânticos, sendo que em alguns casos específicos de 

ocorrências de aspectuais, o advérbio é disjuntiva e a depender da microconstrução 

analisada, relativa, como será mostrado.  
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b) Disjuntivo – não-integrado  à estrutura, uma vez que tem relação com o evento como um 

todo.  

(36) “(...) escritos estaõ já trezentos; mas delles alguns, que saõ de mero negocio, 

haveraõ de ficar para guardar a casa. Farei com tudo o numero prometido 

brevemente.” (século XVII) 

 

 No exemplo, o advérbio temporal localiza o evento em uma ocasião depois do 

momento da enunciação. Faz referência ao evento como um todo e não modifica o verbo, 

diretamente. Diferente dos relativos, que apresentaremos a seguir, as construções com tipo 

de modificação disjuntiva fazem referência ao tempo extratextual, mas não estabelecem 

relações entre orações. Os advérbios disjuntivos são em sua maioria temporais, mas há 

alguns casos de aspectuais, como mencionamos e mostraremos nas subseções seguintes. 

Vale ressaltar que consideramos as construções Xmente com tipo de modificação 

disjuntiva ou adjuntiva como advérbios que apenas especificam a predicação
25

, ou seja, que 

apenas situam o evento num determinado momento no tempo ou ressaltam sua 

duração/repetição, não se acrescentando a estas funções relacionais, como seria o caso dos 

advérbios conjuntivos, apresentados a seguir. 

 

c) Conjuntivo – advérbios não-integrados à estrutura, mas que possuem papel importante 

na coesão textual. Dividimos os conjuntivos em dois tipos: relativos e conjuntivos 

propriamente ditos. 

 

                                                             
25

 Cf. Paiva, 2007. 
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c.1) Relativos – são aqueles advérbios que de alguma forma relacionam orações, 

retomando informações ou exercendo a função de contraste. No entanto, ainda fazem 

referência ao tempo externo ao texto.  

 

(37) “São taes os bautizados que perseveram, que é muito para dar graças ao Senhor, 

porque, ainda que dos seus são deshonrados e vituperados, não deixam de perseverar 

em bons costumes. O povo gentio ao principio nos dava pouco credito e lhe parecia que 

lhe mentiamos e o enganávamos, porque os clérigos e também os leigos ministros de 

Satanaz, que ao principio a esta terra vieram, lhes pregavam e fadavam por interesse de 

seus abomináveis resgates. Novamente começam a conhecer a verdade e o continuo 

amor com que os Padres os tratam e conversam, e o trabalho que pela salvação de suas 

almas recebem, vão cahindo na conta e querem ser christãos com muito mór vontade e 

mais firme intenção que ao principio”. (século XVI) 

 

No exemplo, o advérbio temporal novamente (= agora) faz referência ao momento 

da enunciação, enquanto que “ao princípio” faz menção há um momento anterior. Pode-se 

dizer que as duas construções estão em oposição, ou seja, há um contraste entre as 

informações das duas orações nas quais estão contidos. Casos mais salientes de relativos 

são daqueles que exercem função de sequenciador temporal, como em (38). 

  

(38) Mandaram-me, Padre caríssimo, que lhe escrevesse e contasse algumas cousas 

que cá pela bondade do Senhor succederam, para que se alegre com ellas e lhe dê 

muitas graças. Primeiramente nosso padre Nobrega, querendo entrar pela terra a 

dentro, enviou adiante um irmão que sabia algum tanto da lingua, ao qual, como 
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quer que ia por obediência, livrou Nosso Senhor de muy grandes perigos, e, depois 

de haver elle entrado cincoenta ou sessenta léguas, foi o padre Nobrega. (século 

XVI) 

 

 No exemplo, o advérbio inicia uma sequência temporal, marcando o primeiro 

evento na progressão (o segundo é marcado pelo advérbio depois). Ao mesmo tempo em 

que contribui para a coesão textual, o advérbio também faz referência a um momento 

anterior à enunciação, tempo externo ao texto. 

 

c.2) Conjuntivos – elementos que não mais fazem referências externas ao texto, 

atuando como conectivos textuais. 

 

(39) “Digo pois, senhor, que darmos dinheiro, navios, ou outro qualquer socorro a 

França, porque faça comnosco liga, suposto o estado a que as coisas têm chegado, 

me parece que nem é razão nem possível, nem conforme à mente de S. M., e que 

fazer o contrário seria mais conveniente, ainda para se alcançar a mesma liga que V. 

Ex. a pretende. Primeiramente não é razão: porque, se considerarmos o uso em 

semelhantes ligas, quando os confederados ficam em guerra os socorros são 

recíprocos e, se há desigualdade nêles, é receberem sempre mais os que podem 

menos, e estes somos nós”. (século XVII) 

 

Temos, no exemplo, uma sequência de texto, isto é, o advérbio dá início a uma 

concatenação lógica de ideias e não de tempo, ou seja, é uma referência dentro do próprio 

texto. A tabela o seguir mostra a distribuição das ocorrências de cada função: 
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Tabela 7: Tipo de Modificação 

 
Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Adjuntivo 33 34 22 24 48 52 35 39 50 55 

Disjuntivo 12 12 39 43 26 28 32 33 26 29 

Relativo 48 49 22 24 15 16 24 21 11 12 

Conjuntivo 5 5 9 9 4 4 6 7 4 4 

Total 98 100% 92 100% 93 100% 97 100% 91 100% 

 

No século XVI, há mais advérbios com tipo de modificação relativa. No caso, na 

amostra que estudamos para o século, há um grande número de advérbios que indicam 

sequência temporal, como será mostrado mais adiante. Já no século XVII, há mais 

advérbios disjuntivos, uma vez que há mais ocorrências da construção apenas especificando 

a predicação. No século XVIII, vimos que há um grande número de polissêmicos (30 

ocorrências, o maior número de constructos dentre os séculos), daí tantos advérbios 

adjuntivos. Já no século XX, temos mais advérbios adjuntivos. Vimos que há mais 

aspectuais e polissêmicos neste século, daí o grande número de construções com este tipo 

de modificação. Há mais sequências expositivas neste século, o que é ambiente favorável 

para esses dois tipos semânticos de advérbios. 

Mais uma vez, é válido ressaltar que as microconstruções e respectivos constructos 

não são exatamente os mesmos, ou seja, não temos exatamente os mesmos advérbios (como 

mostraremos nas subseções seguintes) em cada século estudado, por isso há diferença no 

tipo de modificação de um período a outro. Os casos de mudança semântica e consequente 

mudança no tipo de modificação serão estudados na seção 4.3. 
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4.2. Análise das sincronias e cruzamento dos fatores
26

 

 

 Como mencionamos anteriormente, fizemos a análise quantitativa a partir da 

classificação das posições assumidas pelo advérbio na oração, a relação com os tipos 

textuais, a semântica da construção Xmente, o tipo de verbo e o tipo de modificação. Nesta 

seção, apresentaremos os resultados destes cruzamentos em cada sincronia estudada. 

Apresentaremos tais resultados de modo a contemplar dois séculos de cada vez, com 

exceção do século XX, que será apresentado sozinho. Por fim, apresentaremos a análise do 

tipo de verbo na comparação de duas sincronias distantes, como aludido anteriormente. 

 4.2.1. A construção Xmente nos séculos XVI e XVII 

 

Nas cartas analisadas nos séculos XVI, encontramos um total de 98 constructos, ou 

seja, dados com valor de tempo ou aspecto, de um total de 302 ocorrências da construção 

Xmente em geral (incluindo-se os qualitativos, por exemplo). No século XVII, encontramos 

um total de 92 constructos da construção Xmente de um total de 256 ocorrências. As 

microconstruções analisadas na amostra para os dois séculos são como apresentadas no 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

                                                             
26

 Fizemos generalizações, muitas vezes, a partir de poucos dados em certas células. Sabemos que esta não é 
a circunstância ideal, mas o tipo do fenômeno estudado não permitiu a ocorrência alta de dados. 
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Quadro 2: Microconstruções estudadas nos séculos XVI e XVII 

SÉCULO XVI SÉCULO XVII 
Microconstrução Nº Microconstrução Nº Microconstrução Nº Microconstrução Nº 

Actualmente 2 Ordinariamente 3 Actualmente 3 Novamente 4 

Antigamente 4 Pacientemente 1 Antigamente 5 Ordinariamente 3 

Brevemente 2 Presentemente 4 Apressadamente 1 Primeiramente 7 

Commummente 12 Primeiramente 10 Brevemente 8 Promptamente 4 

Constantemente 1 Promptamente 3 Continuamente 9 Perpetuamente 5 

Continuamente 6 Pausadamente 1 Eternamente 4 Repetidamente 1 

Continuadamente 2 Raramente 1 Emfenitamente 6 Ultimamente 10 

Dificultosamente 1 Subitamente 3 Geralmente 2   

Finalmente 35 Ulteriormente 4 Finalmente 19   

Novamente 3   Lentamente 1   

 

Percebemos que as microconstruções não são as mesmas para os dois séculos, mas 

há algumas que são constantes, como finalmente, primeiramente, continuamente e 

novamente. Mostramos anteriormente que há variação na semântica e na função que a 

construção Xmente apresenta através dos séculos. Em alguns casos de microconstruções 

específicas (como comumente, novamente e finalmente) realmente podemos falar de 

mudança, como abordaremos na seção 4.3. Nos demais, estamos atribuindo a variação na 

semântica e na função aos diferentes advérbios temporais ou aspectuais estudados em cada 

século. 

Para a análise do século XVI, primeiramente cruzamos os fatores de semântica e 

posição, analisando os subtipos de aspectual separadamente, tendo os resultados como 

mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 8: Relação semântica e posição no século XVI 

 AdvXV AdvV VXAdv VAdv Total 

Temporal 34 (55%) 25 (40%) 1 (2%) 2 (3%) 62 

Durativo 2 (28%) 1 (14%) 1 (14%) 3 (44%) 7 

Reiterativo 2 (11%) 4 (24%) 0 11 (65%) 17 

Polissêmico 4 (33%) 0 5 (42%) 3 (25%) 12 

 

Na tabela, podemos perceber que a tendência dos advérbios temporais é pré-verbal, 

com 55% das ocorrências em posição AdvXV e 40% de ocorrências em posição AdvV. Em 

relação aos aspectuais, principalmente os reiterativos, a tendência são as posições 

adjacentes ao verbo, como mostrado anteriormente. Além disso, os resultados são um 

pouco diferentes dos temporais, uma vez que os advérbios de aspecto na amostra estudada 

aparecem mais nas posições pós-verbais. 

Nos casos polissêmicos encontrados, apesar de haver também mais dados na 

posição pós-verbal (VXAdv e VAdv), ao contrário do que postulamos em nossa hipótese de 

integração desses tipos de advérbios com o verbo (assim como os aspectuais), a construção 

Xmente aparece mais com material interveniente do que nas posições adjacentes ao verbo. 

Ao observarmos essas 9 ocorrências, percebemos que, em 8 delas, o material interveniente 

corresponde ao complemento pronominal, como mostrado em (40) e (41), exemplos de 

AdvXV e VXAdv respectivamente. 

 

(40) “Todos estes fizeram muito acolhimento ao Padre, dizendo que onde quizesse 

Sua Reverendissima ajuntar povoação, que para ali muy promptamente se 

mudariam”. (século XVI) 
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(41) “Um moço de 12 annos foi ao mar e deu-lhe subitamente a morte, e trouxeram-

m'o logo correndo em uma rede á egreja, e o padre Antônio Pires o baptizou (...)”. 

(século XVI) 

 

O caso em que X não era um pronome se apresentou como em (42) a seguir, no qual 

o material interveniente é um adjunto: 

 

(42) “(...) estando elle assi revestido depois do offertorio, assentado pera fazer os 

casamentos, tendo já a um dos casaes pela mão, alevantou antre elles supitamente 

um reboliço que, assi como si em um mesmo instante fadara a cada um á orelha, se 

alevantaram todos a fugir sem olhar por porta (...)”. (século XVI) 

 

Nos casos em que X era um pronome com função de complemento, achamos 

pertinente considerar que o advérbio ainda assim é adjacente. Percebemos o mesmo nos 

casos de advérbios aspectuais em posição não-adjacente ao verbo, nas quais o elemento X é 

também um pronome, como mostrado em (43), a seguir. 

 

(43) “Já temos nesta casa pela bondade do Senhor mais de duzentos meninos 

Indiosinhos, que continuamente se occupam na doutrina e cousas pertencentes á Fé 

(...)”. ( século XVI) 

 

Na tabela seguinte, apresentamos o resultado do cruzamento dos fatores posição e 

tipo de modificação. 
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Tabela 9: Relação tipo de modificação e posição no século XVI 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo 

AdvXV 8 (24%) 2 (16%) 29 (61%) 3 (60%) 

AdvV 5 (15%) 7 (60%) 16 (33%) 2 (40%) 

VXAdv  5 (15%) 1 (8%) 1 (2%) 0  

VAdv 15 (46%) 2 (16%)  2 (4%) 0  

Total 33 12 48 5 

 

Como é possível observar na tabela, a maior parte dos advérbios adjuntivos ocupa 

as posições adjacentes ao verbo, com 61% das ocorrências (AdvV e VAdv). Os casos em 

que isso não ocorre recaem nos adendos da tabela 7, anteriormente apresentados, a respeito 

da natureza do elemento X nos casos que encontramos de advérbios polissêmicos e 

aspectuais. 

As construções disjuntivas tendem às posições pré-verbais, com 76% das 

ocorrências. Em relação aos relativos e conjuntivos, aquelas construções com função 

coesiva, ocupam, principalmente, as posições AdvXV e AdvV. Observamos apenas os 

advérbios primeiramente e finalmente com este tipo de modificação, como no exemplo 

(44). 

 

(44) “(...) somente vos sei dizer, meus Irmãos, que não sei como ha tanta paciência 

em vos aguardar, porque o fervor é tão grande em irmos avante a descobrir terra que 

ás vezes estamos para deixar tudo, e o que nos detém é esperarmos por vós que 

venhaes a sustentar este pouco que está ganhado e também por dar principio ás 

casas das capitanias onde se hão de crear os guerreiros de Christo, e por isso vinde, 

porque 3a será razão que estendamos as azas da caridade, e voemos á gente que nos 
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espera, e açudamos a guerra que o Demônio põe ao sangue de Christo; mas, pois 

Deus é por nós, quem nos contradirá? Finalmente, Amados em Christo, vinde nos 

ajudar que somos poucos e a terra grande, os demônios muitos, a caridade mui 

pouca. Vinde mui cheios delia e nella trareis toda a livraria do collegio; mais acaba 

esta que todos os meios humanos”. (século XVI) 

 

Neste, o advérbio finaliza uma sequência lógica de ideias e, como mencionado 

anteriormente, não faz referência ao tempo externo ao texto. Estamos partindo do princípio 

de que os advérbios conjuntivos, isto é, a construção Xmente que mais se aproxima da 

função de conectivo, são mais procedurais (gramaticais) do que os relativos. Comentaremos 

sobre esta relação ao analisarmos as microconstruções mais frequentes na seção 4.3.  

Sabíamos que nossa classificação inicial das posições não era transparente em 

relação às margens da oração, portanto reanalisamos as ocorrências e temos os resultados 

como na tabela a seguir: 

 

Tabela 10: Margens da oração X tipo de modificação, século XVI 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo Total 

ME 3 (9%) 1 (8%) 40 (83%) 5 (100%) 49 

MD 5 (15%) 0 0 0 5 

Fora da Margem 25 (76%) 11 (92%) 8 (17%) 0 44 

Total 33 12 48 5 98 

 

Observamos a partir da tabela que os advérbios adjuntivos tendem às posições fora 

da margem, sendo 76% das 33 ocorrências. Como vimos na tabela anterior, a maior parte 

destas construções é adjacente ao verbo, pois este tipo de modificação tem relação direta 
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com o verbo. No corpus estudado para o século XVI, as construções com tipo de 

modificação adjuntiva correspondem a maior parte dos advérbios aspectuais (21 

ocorrências) e todas as ocorrências de polissêmico (12 ocorrências). Os casos de adjuntivos 

em ME foram como apresentado nos exemplos (45) e (46) a seguir. 

 

(45) “Ficou lá um Crucifixo em uma caixa, do qual se disse dahi a pouco tempo que 

foram umas velhas pera o tirar da caixa para os seus lhe quebrarem a cabeça a seu 

modo e supitamente cahiram mortas (...)”. (século XVI) 

 

(46) “Continuamente se vende pão de trigo, vinho, azeite, etc. e a terra em si é mui 

farta e de muito gado (...)”. (século XVI) 

 

No primeiro caso, o advérbio, apesar de estar na margem, é ainda adjacente ao 

verbo. No segundo caso, o advérbio não é adjacente, mas o X é o complemento pronominal 

e, como especificado ao descrevermos a tabela 7, achamos plausível ainda assim considerar 

a adjacência. 

As construções com tipo de modificação disjuntiva, no século XVI, se apresentam 

majoritariamente nas posições fora das margens da oração, com 92% dos dados. São estes, 

assim como os adjuntivos, advérbios que apenas especificam a predicação, ou seja, que 

apenas situam o evento num determinado momento no tempo ou ressaltam sua 

duração/repetição. Postulamos em nossas hipóteses que os advérbios disjuntivos seriam 

mais livres quanto à posição, mas esperávamos que eles aparecessem mais às margens. No 

século XVI, essa afirmação não é verdadeira. Ainda sobre os disjuntivos, das 12 

ocorrências que encontramos na amostra estudada, todas eram de temporais. 
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Postulamos que os advérbios que exercessem função outra que não a de 

especificação de predicação (adjuntivos ou disjuntivos) tenderiam à margem esquerda da 

oração. Este é o caso tanto dos relativos quanto dos conjuntivos, e percebemos, através dos 

resultados da tabela, que nossa hipótese se confirma, uma vez que 83% das ocorrências do 

primeiro são de ME e 100% de ocorrências do segundo. Ambos exercem, em algum nível, 

um papel coesivo relacionando orações, mas os conjuntivos são aqueles que efetivamente 

atuam como conectivos. Como postulamos em nossas hipóteses iniciais, estes elementos, 

por apenas estabelecerem relações intratextuais, apareceriam na margem esquerda, o que se 

confirma. A maior parte dos relativos são casos de sequência temporal (39 dados) e todos 

eles são de ME, como no exemplo (47), a seguir. 

 

(47) “Foi-se então, colloeado ainda entre esperança e temor, e instou a todos os 

christãos que tinham vindo a esta festa que rogassem ao Padre Provincial que o 

fizesse christão e elles mesmos que o encommendassem a Deus, e o mesmo 

encarregou o Padre aos Irmãos, e ulteriormente foi julgado capaz dos sacramentos, 

do que ficou elle em extremo alegre e contente”. (século XVI) 

 

Apesar de ser uma ocorrência da posição AdvV, a construção Xmente se apresenta 

na margem esquerda (mesmo com a presença da conjunção “e”, uma vez que não há como 

o advérbio estar mais à esquerda). Na amostra do século XVI, as microconstruções que 

exerciam a função de sequenciador temporal foram finalmente, primeiramente e 

ulteriormente as duas primeiras as mais frequentes. Falaremos mais destas na seção 4.3, ao 

abordarmos a questão das mudanças construcuionais, assim como as microconstruções que 

exercem função conectiva. 
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Na análise da amostra do século XVII, cruzamos a posição da construção em 

relação ao verbo com a semântica e obtivemos os resultados como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 11: Relação semântica e posição no século XVII 

 Temporal Durativo Reiterativo Polissêmico 

AdvXV 28 (46%) 4 (27%) 2 (20%) 0 

AdvV 14 (22%) 6 (40%) 2 (20%) 3 (60%) 

VXAdv 10 (16%) 4 (27%) 0 1 (20%) 

VAdv 10 (16%) 1 (6%) 6 (60%) 1 (20%) 

Total 62 15 10 5 

 

Assim como nos resultados para o século XVI, podemos perceber pela tabela 11 que 

a tendência dos advérbios temporais é pré-verbal, com 68% das ocorrências (AdvXV e 

AdvV). Das 25 ocorrências de advérbios aspectuais (reiterativos e durativos), 14 são pré-

verbais (6 ocorrências de AdvXV e 8 ocorrências de AdvV). Há mais casos de advérbios 

durativos nas posições anteriores ao verbo, sendo 67% dos casos. Em relação aos 

reiterativos, percebemos que estes tendem às posições adjacentes ao verbo, com 80% das 

ocorrências. Os dois casos de aspectual reiterativo em posição não adjacente foram de 

disjuntivos, como será mostrado na análise da tabela 12. 

No caso dos polissêmicos, a única ocorrência da construção Xmente em posição não 

adjacente é como mostra o exemplo (48). 

 

(48) “O senhor Embaixador tinha determinado mandar visitar o Duque, e ainda 

fazê-lo em pessoa, se não passasse muito longe desta côrte; mas desviou-se tão 
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apressadamente dela, e passou de tão súbito, que nem um gentil-homem de Mr. de 

la Tulherie, que foi aguardá-lo ao caminho, o pôde alcançar”. (séculoXVII) 

 

O caso apresentado encaixa-se nos mesmos apresentados para o século XVI, nos 

quais o elemento X é um clítico. Como mencionado, achamos pertinente considerar que o 

advérbio ainda assim é adjacente. Vale ressaltar que não estamos considerando o advérbio 

intensificador como X. Nos casos de durativos em posição VXAdv, o mesmo se pode 

observar, como mostrado no exemplo (49). 

 

(49) “Nada me deixou em pé esta tormentosa fortuna, senão o desejo de ser muito 

agradecido. A qualquer das palavras com que V. Ex.a. nesta carta me honra e de mi 

se confia, não pago nem posso pagar, salvo lembrando-me eternamente delas”. 

(século XVII) 

 

Relacionamos, então, a posição com o tipo de modificação e temos os resultados 

como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 12: Relação tipo de modificação e posição no século XVII 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo 

AdvXV 0 15 (40%) 10 (45%) 9 (100%) 

AdvV 9 (41%) 4 (10%) 12 (55%) 0 

VXAdv 5 (23%) 10 (25%) 0 0 

VAdv 8 (36%) 10 (25%) 0 0 

Total 22 39 22 9 
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Como é possível observar na tabela, a maior parte dos advérbios adjuntivos ocupa 

as posições adjacentes ao verbo, com 77% das ocorrências (AdvV e VAdv), sendo a maior 

parte das ocorrências pós-verbais.  Já as construções disjuntivas estão tanto nas posições 

pré-verbais quanto pós-verbais, diferente da análise da amostra do século XVI, quando 

apresentaram uma clara tendência pré-verbal. A construção Xmente com tipo de 

modificação tanto relativa quanto conjuntiva tendem às posições pré-verbais, como já era 

esperado. 

Na amostra do século XVII, encontramos duas ocorrências de reiterativos com tipo 

de modificação disjuntiva, ambas da microconstrução ordinariamente, como mostrado no 

exemplo (50). 

 

(50) “Ser no mundo mais ditoso, não é ser mais ditoso, é padecer mais tempo a 

ocasião de ser mofino. Quiçá vem de aí que ordináriamente os grandes são mais 

gloriosos; porque os grandes soem ser de ordinário os a quem se prepara maior 

penalidade”. (século XVII) 

 

No exemplo, temos a construção Xmente (= normalmente) na oração com verbo ser, 

uma construção com verbo relacional. Em casos como este estamos considerando que o 

advérbio faz referência ao evento como um todo e não ao verbo especificamente, como já 

mencionado. Vale notar que o advérbio ordinariamente, assim como seu correspondente 

mais atual (normalmente), é um caso no qual a posição que a construção ocupa na oração 

altera sua interpretação. Os casos em que essas microconstruções foram consideradas 

durativas eram sempre pré-verbais, o que mostraremos na seção 4.3. Mais uma vez, 

analisando as margens da oração temos os resultados como mostram a tabela a seguir: 
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Tabela 13: Margens da oração X tipo de modificação, século XVII 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo Total 

ME 0 10 (26%) 22 (100%) 9 (100%) 41 

MD 2 (9%) 7 (18%) 0 0 9 

Fora da Margem 20 (91%) 22 (56%) 0 0 42 

Total 22 39 22 9 92 

 

Os advérbios adjuntivos tendem às posições fora da margem, 91% do total de 

ocorrências, com apenas duas ocorrências em MD. Das ocorrências de advérbios 

adjuntivos, temos todos os cinco casos de polissêmicos e a maior parte dos advérbios 

aspectuais (23 ocorrências). Esses são os advérbios que tendem a ser adjacentes ao verbo, 

como mostramos na análise do século XVI. Tais resultados para o século XVII estão de 

acordo com nossas hipóteses gerais. 

A construção Xmente com tipo de modificação disjuntiva, como visto na tabela 

anterior, tem suas posições pré e pós-verbais equilibradas. Há mais ocorrências fora das 

margens, com 56% do total. No entanto, diferente do que encontramos no século XVI, há 

um bom número de ocorrências às margens da oração, 44% do total. 

Os conjuntivos, mais uma vez, ocupam 100% de margem esquerda. Dos relativos, 

todos temporais, temos 100% das ocorrências na margem esquerda. Todos os casos de 

sequência temporal eram de ME. No século XVII, as microconstruções para este tipo de 

modificação foram finalmente e primeiramente.  

Concluindo, percebemos que há semelhanças no comportamento da construção 

Xmente de tempo e aspecto nos séculos XVI e XVII. No quadro geral, com base na amostra 

estudada, podemos dizer que há predominância da posição pré-verbal. Em ambos os 

períodos os advérbios disjuntivos parecem tender às posições fora da margem, sendo que na 
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primeira sincronia há mais advérbios neste tipo de modificação em posição pré-verbal 

enquanto na segunda sincronia, há um equilíbrio entre as posições pré e pós-verbais. Além 

disso, os advérbios com tipo de modificação disjuntiva, em ambos os séculos, tendem às 

posições fora da margem, principalmente nas posições adjacentes ao verbo, sendo que há 

mais ocorrências da posição VAdv. 

Os advérbios adjuntivos aparecem, em sua maioria, nas posições fora da margem, 

como pode ser observado na tabela 13. Além disso, a construção com esse tipo de 

modificação tende a ocorrer, já nos primeiros séculos estudados (XVI e XVII), na posição 

pós-verbal. 

Em relação aos relativos, percebemos que há um número razoável de ocorrências da 

construção Xmente como sequenciador de tempo. Há mais ocorrências da construção nestes 

séculos em sequências narrativas, daí um bom número de relativos com esta função. A 

tendência parece ser a margem esquerda em ambos os períodos, sendo que no século XVII 

a ocorrência em ME é de 100% dos dados analisados no presente trabalho. Já em relação 

aos conjuntivos, encontramos casos já no século XVI e com posição estabelecida, pois 

todas as ocorrências encontradas em nosso corpus são de margem esquerda, assim como no 

século seguinte. Abordaremos esta questão novamente ao analisarmos as microconstruções 

finalmente e primeiramente, na seção 4.3. 

4.2.2. A construção Xmente nos séculos XVIII e XIX 

 

Nas cartas analisadas no século XVIII encontramos um total de 93 dados da 

construção Xmente com valor de tempo ou aspecto, de um total de 213 ocorrências da 

construção Xmente em geral (incluindo-se os qualitativos, por exemplo). Já no século XIX, 
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encontramos um total de 97 ocorrências com valor de tempo ou aspecto, de um total de 

246. As microconstruções analisadas na amostra para os dois séculos são como 

apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Microconstruções estudadas nos séculos XVIII e XIX 

SÉCULO XVIII SÉCULO XIX 

Microconstruções Nº Microconstruções Nº Microconstruções Nº Microconstruções Nº 

Antigamente 5 Instantemente 1 Annualmente 2 Lentamente 1 

Actualmente 6 Novamente 5 Atualmente 14 Mensalmente 1 

Antecedentemente 1 Ordinariamente 3 Antecipadamente 2 Novamente 6 

Antecipadamente 1 Primeiramente 5 Brevemente 6 Oportunamente 1 

Bevemente 2 Pontualmente 3 Consequentemente 1 Primeiramente 3 

Constantemente 7 Precedentemente 1 Constantemente 5 Proximamente 1 

Diariamente 5 Promptamente 6 Brevemente 6 Presentemente 6 

Eternamente 3 Presentemente 3 Detidamente 1 Promptamente 3 

Emfenitamente 4 Rapidamente 8 Diariamente 3 Pontualmente 1 

Frequentemente 3 Repentinamente 2 Eternamente 1 Rapidamente 2 

Finalmente 11 Ultimamente 5 Finalmente 5 Semanariamente 1 

Geralmente 2   Gradualmente 1 Ultimamente 14 

Intempestivamente 1   Immediatamente 10   

 

Assim como observado no quadro das microconstruções para os séculos XVIII e 

XIX, as construções novamente, finalmente, primeiramente, atualmente e ultimamente, por 

exemplo, são mais frequentes e aparecem em ambos os séculos. Há algumas diferenças no 

que diz respeito à interpretação semântica destas de um século para outro. Faremos alguns 

apontamentos a este respeito ao observarmos as tabelas, mas a análise será mais bem 

detalhada na seção seguinte, como já mencionado. 

 Cruzamos os fatores de semântica e posição tanto no século XVIII quanto no 

século XIX, mais uma vez analisando os subtipos de aspectual separadamente, tendo os 

resultados como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 14: Relação semântica e posição nos séculos XVIII e XIX 

 
Século XVIII Século XIX 

AdvXV AdvV VXAdv VAdv AdvXV AdvV VXAdv VAdv 

Temporal 15 (36%) 13 (32%) 0 13 (32%) 17 (38%) 15 (33%) 5 (11%) 8 (18%) 

Durativo 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 0 7 (54%) 2 (15%) 4 (31%) 

Reiterativo 3 (18%) 7 (41%) 4 (23%) 3 (18%) 2 (10%) 8 (36%) 4 (18%) 8 (36%) 

Polissêmico 4 (13%) 8 (27%) 5 (17%) 13 (43%) 0 6 (36%) 4 (23%) 7 (41%) 

 

 Observamos na tabela que tanto no século XVIII quanto no XIX, há mais temporais 

nas posições pré-verbais, assim como nos séculos anteriores, com 68% de 41 ocorrências 

de temporais (posições AdvXV e AdvV) para o primeiro período e 71% de 45 ocorrências 

para o segundo. Também no século XVIII destacamos os casos de sequência temporal, 

como será mostrado ao analisarmos os resultados da tabela 13. Quanto aos aspectuais (tanto 

reiterativos quanto durativos), a adjacência também é tendência em ambos os períodos 

estudados, sendo 12 ocorrências no século XVIII (55% do total de 22 ocorrências de 

aspectuais) e 27 ocorrências no século XIX (77% do total de 35 ocorrências de aspectuais). 

 Já nos casos polissêmicos encontrados, primeiro observamos que há mais 

ocorrências do mesmo no século XVIII. Destes, 70% são adjacentes ao verbo e a tendência 

geral é pós-verbal, com 60 % dos casos (posições VAdv e VXAdv). No século XIX, há a 

mesma tendência para a construção Xmente polissêmica, com 64% das ocorrências. Nos 

casos em que não há adjacência, percebemos para a anteposição (no século XVIII apenas, 

pois não há casos de AdvXV, dentre os polissêmicos, no século XIX) que o elemento X é 

um clítico, como mostrado em (51). 
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(51) “(...) fui ao lugar para onde se tinha resguardado, e achei ao dito Piloto com 

hum lapes na maõ escrevendo em hum papel que logo imidiatamente o guardou 

dentro de huma Carteira (...)” (século XVIII) 

 

Assim como para os mesmos casos nos séculos anteriores, achamos pertinente ainda 

considerar adjacência da construção Xmente em ocorrências como estas. Já para posposição 

com material interveniente, temos um caso no século XVIII e um no século XIX, nos quais 

o elemento X é o objeto. 

 

(52) “(...) e considerando, que hum mandiocal estando de vês rende cem sacos de 

farinha, e não estando apenas 25, que os Lavradores desmancham as mandiocas 

intempestivamente para conseguirem o alto preço das farinhas (...)” (século XVIII) 

 

(53) “Continuem a escrever em portugues, e fallem portugues constantemente para 

naõ esquecer a lingoa pátria; para francês basta o Collegio (...)” (século XIX) 

 

 No caso dos aspectuais em posições não adjacentes, há advérbios disjuntivos como 

será mostrado mais adiante e casos em que o elemento X também é um clítico, como no 

exemplo (54) a seguir. 

 

(54) “De mim só da minha saúde pouco poço dizer a Você de que não paço peor, 

mas nunca paço bem, porque quando as moléstias me deixão novamente me 

atormentam; oz trabalhos e cuidados (...)” (século XVIII) 
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Também dentre as posições não adjacentes, no que diz respeito aos advérbios 

aspectuais (principalmente durativos), há casos de tipo de modificação disjuntiva. Na tabela 

seguinte, apresentamos o resultado do cruzamento dos fatores posição e tipo de 

modificação para o século XVIII. 

 

Tabela 15: Relação tipo de modificação e posição no século XVIII 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo 

AdvXV 6 (13%) 7 (27%) 7 (47%) 4 (100%) 

AdvV 13 (27%) 8 (31%) 8 (53%) 0 

VXAdv 10 (20%) 0 0 0 

VAdv 19 (40%) 11 (42%) 0 0 

Total 48 26 15 4 

 

Como é possível observar na tabela, as construções disjuntivas tendem às posições 

pré-verbais, com 58% dos constructos. Já a maior parte dos advérbios adjuntivos ocupa as 

posições adjacentes ao verbo, com 67% das ocorrências (AdvV e VAdv). Os casos em que 

isso não ocorre recaem nos adendos anteriormente apresentados, a respeito da natureza do 

elemento X. Como mencionamos ao apresentarmos o tipo de modificação em 4.1, há mais 

casos de advérbios polissêmicos no século XVIII, portanto há um número maior de 

adjuntivos. 

Das ocorrências de advérbios aspectuais na amostra estudada para o século XVIII, 

quatro ocorrências foram consideradas de advérbios com tipo de modificação disjuntiva, 

como mostra o exemplo (55) a seguir. 
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(55) “(...) que Vossa Senhoria me dê licença para proceder como elas determinaõ, 

naõ só a respeito dos que se axaõ actualmente. Criminosos, como a respeito dos 

mais, que para o futuro o forem, apezar de serem dos Corpos das Ordenanças (...)” 

(século XVIII) 

 

No exemplo, observamos que o verbo “achar” indica um estado, ou seja, é um verbo 

relacional, e o advérbio actualmente é interpretado como um aspectual através do contexto 

no qual se insere, ressaltando a duração do evento. Neste, “se acham criminosos” seria o 

mesmo que “são criminosos”, o advérbio então não modifica a essência do verbo. 

 Em relação aos relativos e conjuntivos, aquelas construções com função coesiva, 

percebemos que estes tendem às posições pré-verbais, sendo 100% em ambos os tipo de 

modificação, sendo este total a soma das posições AdvXV e AdvV. Como mencionado, 

compreendíamos que nossa classificação inicial das posições não era transparente em 

relação às margens da oração, portanto reanalisamos as ocorrências e temos os resultados 

como na tabela a seguir: 

 

Tabela 16: Margens da oração X tipo de modificação, para o século XVIII 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo Total 

ME 4 (8%) 7 (27%) 15 (100%) 4 (100%) 30 

MD 4 (8%) 1 (4%) 0 0 5 

Fora da Margem 40 (84%) 18 (69%) 0 0 58 

Total 48 26 15 4 93 

 

  Todas as ocorrências de advérbios relativos e conjuntivos são de margem 

esquerda. Em nosso corpus, viemos observando que, em todos os períodos apresentados, 
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aqueles advérbios que atuam como sequenciadores temporais e os que funcionam como 

conectivos tendem sempre à posição ME. Não é diferente no caso do século XVIII. 

Neste século, as microconstruções que atuam como relativas foram ultimamente, 

antigamente, primeiramente e finalmente, sendo as duas últimas as únicas em casos 

conjuntivos de modificação. Quanto aos disjuntivos, mais uma vez observamos que estes 

tendem às posições fora das margens, com 69% das ocorrências, assim como os advérbios 

adjuntivos, com 84% das ocorrências. 

 Nos casos nos quais o advérbio em –mente de tipo de modificação adjuntiva está às 

margens da oração são como mostramos anteriormente no exemplo (51),  no qual temos o 

advérbio na posição AdvXV, cujo material interveniente é um clítico, e também como 

mostrado em (52) para os casos de MD. Além disso, há casos como apresentado em (56), 

nos quais o advérbios, apesar de em ME, ainda é adjacente ao verbo (posição AdvV). 

 

(56) “(...) e em hum papelinho da mesma bolsa, humas que chamava reliquias, 

algodão dos Santos oleos, e pedra de Ara, continuamente ajuntaõ às mandingas 

(...)”. (século XVIII) 

 

Já para o século XIX, temos os resultados do cruzamento da posição da construção 

Xmente em relação ao verbo e o tipo de modificação como mostrado na tabela seguinte: 
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Tabela 17: Relação tipo de modificação e posição no século XIX 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo 

AdvXV 2 (5%) 1 (3%) 12 (50%) 4 (67%) 

AdvV 10 (35%) 12 (37%) 12 (50%) 2 (33%) 

VXAdv 7 (18%) 8 (25%) 0 0 

VAdv 16 (42%) 11 (35%) 0 0 

Total 35 32 24 6 

 

 Mais uma vez, percebemos a tendência dos advérbios adjuntivos às posições 

adjacentes ao verbo, com 77% das ocorrências em AdvV e VAdv, sendo que há mais 

ocorrências em VAdv, ou seja, pós-verbal. No caso dos disjuntivos, percebemos que há 

mais ocorrências nas posições pós-verbais, um dado diferente dos séculos anteriores, com 

60% das ocorrências. Neste período, há ocorrências de advérbio aspectual disjuntivo, como 

actualmente e ultimamente, como exemplificado em (57) a seguir. 

 

(57) “Por ora tem 2 cavallos em que eu e ele sahimos quasi todas as manhaãs: quer 

trazer mais animais, e projecta comprar carro, se o escriptorio continuar rendoso o 

que Deos permitta. Actualmente naõ temos em casa ninguem doente: assim seja 

sempre lá”. (século XIX) 

 

 A construção adquire a interpretação aspectual durativo através do contexto, no 

entanto, não há como admitir que houvesse uma relação forte entre o advérbio e o verbo, 

como nos casos de continuamente. Dessa forma, achamos justo considerar esses casos 

como advérbios disjuntivos, uma vez que fazem referência temporal vaga relacionados ao 

evento como um todo. Ainda em relação à microconstrução atualmente, na amostra 
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estudada para o século XIX, encontramos casos em que o advérbio parece fazer um 

contraste temporal, portanto, deixa de ser disjuntivo e passa a ser relativo, como em (58). 

 

(58) “(...) todas de Francisco que é homem de poucas palavras, é chefe de numerosa 

familia e constantemente visita o estabelecimento de Vossa Mercê na freguesia 

onde antes exerceu cargos policiaes de magistratura de paz, e tambem actualmente 

é membro da Assembleia legislativa provincial”. (século XIX) 

 

Não estamos afirmando aqui que essa não seria uma possibilidade nos outros 

séculos, apenas que encontramos ocorrências desse tipo a partir do século XIX, uma vez 

que há mais constructos de atualmente (14 ocorrências) do que para os outros períodos. 

Discorreremos mais acerca desta microconstrução na seção 4.3. 

Voltando à tabela, percebemos que a construção Xmente em tipo de modificação 

relativa ou conjuntiva, mais uma vez se apresenta em 100% de ocorrências de pré-verbal. 

Analisando as posições marginais da oração, temos os resultados como na tabela 18. 

 

Tabela 18: Margens da oração X tipo de modificação, para o século XIX 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo Total 

ME 4 (12%) 5 (16%) 20 (83%) 6 (100%) 35 

MD 3 (8%) 6 (19%) 0 0 9 

Fora da Margem 28 (80%) 21 (65%) 4 (17%) 0 53 

Total 35 32 24 6 97 
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Todas as ocorrências de conjuntivos são de margem esquerda. Além disso, quanto 

aos relativos, a maior parte das ocorrências é de margem esquerda, sendo 83% das 

ocorrências. Os advérbios adjuntivos e também os disjuntivos tendem às posições fora da 

margem, com 80% e 65% das ocorrências, respectivamente.  Dentre os adjuntivos estão 

todas as ocorrências de polissêmicos e a maior parte dos aspectuais. Dentre estes, as cinco 

ocorrências de ME são como apresentadas em (59), na qual apesar de o advérbio estar em 

ME, a posição ainda é AdvV, portanto a construção é adjacente. 

 

(59) “(...) todas de Francisco que é homem de poucas palavras, é chefe de numerosa 

familia e constantemente visita o estabelecimento de Vossa Mercê (...)” (século 

XIX) 

 

Finalmente, no levantamento e análise dos dados dos séculos XVIII e XIX, 

percebemos que, no quadro geral das posições, há predominância da posição pré-verbal 

para os advérbios relativos em ambos os períodos, com base no corpus estudado, sendo 

100% das ocorrências em ambos. Quanto aos disjuntivos, percebemos que a tendência é 

pós-verbal no segundo período, mas em ambos há mais advérbios adjacentes ao verbo. 

Mais uma vez, a tendência na amostra estudada é das posições fora da margem. 

Por fim, as ocorrências identificadas de advérbios adjuntivos são em sua maioria 

adjacentes ao verbo, ocupando as posições AdvV e VAdv, com 67% das ocorrências no 

século XVIII e 77% das ocorrências no século XIX. Em ambos os séculos a predominância 

destes elementos é pós-verbal. Os advérbios conjuntivos, como já era esperado, aparecem 

apenas na margem esquerda da oração, sendo ocorrências das microconstruções 

primeiramente e finalmente, sobre as quais falaremos na próxima seção. 
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4.2.3. A construção Xmente no século XX 

 

 

Nas cartas analisadas no século XX encontramos um total de 91 constructos com 

valor de tempo ou aspecto, de um total de 287 ocorrências da construção Xmente em geral 

(incluindo-se os qualitativos, por exemplo). As microconstruções analisadas na amostra 

para os dois séculos são como apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Microconstruções estudadas no século XX 

SÉCULO XX 

Microconstrução Nº Microconstrução Nº Microconstrução Nº 

Anteriormente 3 Finalmente 5 Primeiramente 2 

Atualmente 6 Frequentemente 3 Prontamente 1 

Antigamente 4 Gradativamente 1 Recentemente 3 

Antecipadamente 1 Geralmente 3 Rapidamente 4 

Apressadamente 1 Inicialmente 1 Raramente 2 

Bruscamente 2 Incessantemente 1 Regularmente 2 

Constantemente 5 Imediatamente 3 Repentinamente 1 

Continuamente 4 Indefinidamente 1 Religiosamente 1 

Definitivamente 1 Momentaneamente 1 Subitamente 3 

Diariamente 3 Novamente 6 Temporariamente 2 

Eternamente 5 Normalmente 3 Ultimamente 7 

 

Em nosso corpus, a variedade de microconstruções com valor temporal ou aspectual 

é maior no século XX do que nos outros períodos estudados. Percebemos que advérbios 

como finalmente, primeiramente, constantemente, continuamente e eternamente estão 

presentes em praticamente todos os períodos da amostra estudada. Como mencionado, em 

alguns casos percebemos alterações na semântica e consequentemente no tipo de 

modificação. Há algumas variações por sincronia, como temos mostrado, mas trataremos 

melhor desse tipo de mudança na seção seguinte. Além das 91 ocorrências contabilizadas e 

analisadas no século XX, encontramos quatro casos da microconstrução finalmente que não 
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se encaixaram em nossas classificações. Não incluímos na análise do século, mas as 

mencionaremos na seção 4.3, ao falar da mudança semântica deste advérbio. 

A partir dos dados analisados para o século XX, temos os resultados do primeiro 

cruzamento como mostrado na tabela a seguir. 

 

Tabela 19: Relação semântica e posição no século XX 

 AdvXV AdvV VXAdv VAdv Total 

Temporal 8 (26%) 2 (7%) 2 (7%) 18 (60%) 30 

Durativo 6 (33%) 3 (17%) 1 (6%) 8 (44%) 18 

Reiterativo 4 (13%) 1 (3%) 9 (30%) 16 (54%) 30 

Polissêmico 0 5 (38%) 1 (8%) 7 (54%) 13 

  

Podemos observar através da tabela que a maior parte das ocorrências da construção 

Xmente com valor temporal é pós-verbal, com 67% dos dados, somatório das posições 

VXAdv e VAdv. Os polissêmicos também são pós-verbais, com 62% das ocorrências. Da 

mesma forma, notamos que os advérbios aspectuais reiterativos tem a mesma tendência, 

com 84% das ocorrências em pós-verbal. Já a construção com valor durativo se apresenta 

em equilíbrio. A única ocorrência de polissêmico não adjacente é como mostrado no 

exemplo a seguir, na qual X é o objeto. 

 

(60) “Vovô tinha morrido. Estava de novo num estado de espírito lamentável. E 

recorri a você. Não julgue que eu tenha compreendido tudo isto rapidamente. Não! 

Só agora, neste momento”. (século XX) 
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Já em relação aos aspectuais não adjacentes, temos casos como mostrado em (61), 

no qual o X é o pronome, no qual consideramos a adjacência, como já mostrado nas outras 

sincronias.  

 

(61) “Fico pensando – e pensando assim, eu sofro – que entro no seu quarto e você 

não me vê; eu toco em seu rosto querido, minha face na sua e depois eu beijo, beijo 

com todo o amor, com toda a ternura que tenho para você, seus olhos malcriados 

que raramente se fecham (...)” 

 

Dentre os advérbios em posição não adjacente ao verbo destacamos também os 

casos de normalmente. Percebemos, no corpus estudado, que essa microconstrução tem 

tanto constructos qualitativos quanto aspectuais. A diferença está na posição que ocupa na 

oração, como mostram os exemplos (62) e (63). 

 

(62) “Esta semana, não sei como a vivi normalmente. Alguma parte de mim não 

tinha se convencido de que teriamos que viver longe um do outro(...)”. (século XX) 

 

(63) “Antes, reconheça que você sempre me julgou uma “creança” e eu não o 

contradigo pois realmente o sou, mas este pensamento nunca me preocupou e 

normalmente só faço repetir para mim: seja só o que é (...)”. (século XX) 

 

Quando em posição pós-verbal, como no primeiro exemplo, a interpretação é de um 

advérbio de modo e quando em posição pré-verbal, como no segundo, a interpretação é 

aspectual. No corpus estudado, apenas encontramos casos em que o advérbio era aspectual 
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reiterativo, mas consideramos os constructos deste com tipo de modificação disjuntiva, 

como veremos mais adiante. 

Dando continuidade à análise das ocorrências da construção Xmente no século XX, 

cruzamos mais uma vez os fatores e temos os resultados como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 20: Relação tipo de modificação e posição no século XX 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo 

AdvXV 3 (6%) 1 (4%) 10 (91%) 4 (100%) 

AdvV 6 (12%) 4 (15%) 1 (9%) 0 

VXAdv 11 (22%) 2 (8%) 0 0 

VAdv 30 (60%) 19 (73%) 0 0 

Total 50 26 11 4 

 

 Observando a tabela, percebemos que tanto os advérbios adjuntivos quanto os 

disjuntivos tendem à posição VAdv, com 60% das ocorrências no primeiro e 73% no 

segundo. Além disso, a tendência de ambos é pós-verbal, o somatório das posições VXAdv 

e VAdv, com 82% das ocorrências da construção adjuntiva e 81% das disjuntivas. No caso 

dos relativos, temos todos em posição pré-verbal, como mostra o exemplo a seguir. 

 

(64) “Eu lhe disse que tinha dificuldade em lhe escrever. Esta dificuldade reduziu-se 

ao minimo. Talvés porque antigamente eu tivesse receio de me mostrar diferente da 

idea que eu julgava você tivesse de mim. Hoje, não importa”. (século XX) 

  

Em (64), o advérbio antigamente está em oposição a “hoje”, estabelecendo um 

contraste temporal. Voltando aos advérbios disjuntivos, destacamos os constructos de 
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anteriormente, uma vez que todos os constructos foram pós-verbais, como mostrado nos 

exemplos (65) e (66) apresentados a seguir. 

 

(65) “Há alguns dias remeti para o seu endereço, por intermédio de Ivan Seixas, 

publicações, deste Arquivo, inclusive uma coleção completa da Revista. Muito 

lamento que não tenha recebido as que lhe remeti anteriormente”. (século XX) 

 

(66) “Respondo sem sacrificios a sua carta fria e bem raciocinada. Significando 

portanto, que respondo porque quero. Se não lhe escrevi anteriormente foi devido à 

falta do seu endereço ou portador de minha confiança”. (século XX) 

  

 Consideramos as ocorrências desta microconstrução como temporais disjuntivas, no 

corpus estudado para o século XX, uma vez que os advérbios fazem referência ao momento 

anterior ao evento/ação, mas não fazem parte de uma sequência temporal, como os 

exemplos já apresentados de finalmente e primeiramente (cf. 4.2.1 e 4.2.2). No entanto, 

sabemos que há possibilidade da mesma apresentar outros tipos de modificação, como 

mostrado em Costa Nunes (2009 e 2012), no qual a microconstrução aparece tanto nas 

posições pré-verbais quanto nas pós-verbais, mas a tendência da mesma é fora da margem. 

 Para observar este comportamento nos advérbios encontrados e analisados em nosso 

corpus, mas uma vez cruzamos o tipo de modificação com a reanálise das posições para 

abranger as margens da oração e temos os resultados como mostra a tabela 21 a seguir: 
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Tabela 21: Margens da oração X tipo de modificação, para o século XX 

 Adjuntivo Disjuntivo Relativo Conjuntivo Total 

ME 5 (10%) 0 9 (75%) 4 (100%) 18 

MD 20 (40%) 8 (31%) 0 0 28 

Fora da Margem 25 (50%) 18 (69%) 2 (25%) 0 45 

Total 50 26 11 4 91 

 

 Mais uma vez, a tendência da construção Xmente de tempo e aspecto é fora da 

margem, sendo 50% dos advérbios (45 ocorrências). Percebemos que a maior parte dos 

advérbios disjuntivos é fora da margem (69%) também, e como vimos na tabela anterior a 

posição comum para estes é a pós-verbal. Os advérbios relativos tendem à margem 

esquerda da oração, assim como 100% dos conjuntivos. 

Dentre os advérbios reiterativos, é necessário fazer uma ressalva em relação à 

microconstrução novamente. Na maior parte das ocorrências do mesmo no corpus 

estudado, a interpretação é de um reiterativo com tipo de modificação adjuntiva, como 

mostrado em (67). 

 

(67) “Por isso termino aqui. Alias, não faz muita diferença porque se você vem para 

cá não irá ficar muito tempo sem minhas noticias. Em todo o caso, se até sabado 

sentir a cabeça em melhor estado, escreverei novamente”. (século XX) 

 

No exemplo, o advérbio faz referência à repetição da ação, portanto um reiterativo, 

e modifica o aspecto do verbo, assim interpretado como um adjuntivo. No entanto, em 

cinco das ocorrências de novamente, temos como apresentado no exemplo (68). 
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(68) “A confusão era tamanha que eu tinha a impressão de ter caido numa 

correnteza onde a impetuosidade das aguas tornavam inuteis os meus esforços para 

equilibrar-me. Ja conseguia encarar os fatos com mais discernimento e coragem 

quando recebí sua carta... E novamente fico perplexa!” (século XX) 

 

 Percebemos que, apesar de ainda fazer referência à repetição de um evento, há uma 

relação estabelecida com as informações anteriormente mencionadas. Consideramos essas 

ocorrências como relativas, e percebemos que há diferença de posição entre os constructos 

de novamente: quando adjuntivos, tendem à pós-verbal, normalmente adjacentes. Quando 

relativos, tendem à pré-verbal. 

No levantamento e análise dos dados do século XX, percebemos que, no quadro 

geral das posições, há predominância da posição pré-verbal para os advérbios relativos 

como nas sincronias anteriores. Quanto aos disjuntivos, percebemos que a tendência é pós-

verbal assim como no século XIX, sendo 81% dos casos encontrados. 

 

 4.2.4 - Tipo do verbo e a construção: comparação de duas sincronias distantes. 

 

Com o objetivo de verificar se o tipo semântico do verbo influencia a posição da 

construção e de verificar se há relação entre frequência de tipo de verbo e mudança da 

posição da construção na história do português, compararemos os resultados do fator tipo 

semântico do verbo e posição da construção nos dois séculos mais distantes entre si das 

amostras estudadas: século XVI e XX. A tabela abaixo apresenta os resultados da análise 

dos dados século XVI: 
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Tabela 22: Relação tipo do verbo e da semântica da construção no século XVI 

 AdvXV AdvV VXAdv VAdv TOTAL 

Corpóreo 0 2 (67%) 0 1 (33%) 3 

Ativ. Verbal 3 (60%) 1 (20%) 0 1 (20%) 5 

Sentimento 2 (50%) 0 2 (50%) 0 4 

Percepção 3 (100%) 0 0 0 3 

Material 22 (47%) 16 (35%) 1 (2%) 7 (16%) 46 

Cognitivo 3 (60%) 2 (40%) 0 0 5 

Existencial 1 (50%) 0 0 1 (50%) 2 

Relacional 7 (28%) 7 (28%) 4 (16%) 7 (28%) 25 

Possessivo 1 (20%) 2 (40%) 0 2 (40%) 5 

 

Observando a tabela, podemos perceber que há mais ocorrências da construção 

Xmente em análise com verbos materiais, como mostrado no exemplo a seguir. 

 

(69) “Esta parece que quiz Nosso Senhor que vivesse pera matar a imaginação ás 

outras, mas muitas morriam com sua pertinácia. Finalmente que morreu muita 

gente, mas, segundo em o Senhor nos parece, a cuja Divina Providencia e saber 

deixamos a certeza, entre outras muitas, 70 almas, assim por sua innoceneia como 

por mostras, cremos vivem com o Senhor”. 

 

Percebemos na tabela que há predominância da posição pré-verbal com este tipo de 

verbo, sendo 82% dos dados (AdvXV e AdvV). Como foi mostrado, há um bom número de 

advérbios relativos na amostra para este século, e as construções com este tipo de 

modificação aparecem, em sua maioria, em sequências narrativas. Percebemos que tais 

sequências são compostas predominantemente de verbos materiais e que os advérbios 
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relativos tendem a ocupar, com maior frequência, a margem esquerda da oração, e, 

portanto, as posições pré-verbais. 

Outro tipo de verbo com frequência mais alta de ocorrência com a construção 

Xmente é o relacional. Percebemos, a partir da tabela 22, que a construção tende, de certa 

forma, a ocupar as posições pré-verbais, com 56% dos dados. Assim, generalizando 

também a partir dos poucos dados das demais células, podemos dizer que a construção 

Xmente tende a ocupar, assim como mostrado em 4.1.1 e 4.1.2, as posições pré-verbais, 

independente do tipo de verbo. A tabela a seguir apresenta os resultados da análise dos 

dados do século XX: 

 

Tabela 23: Relação tipo do verbo e da semântica da construção no século XX 

 AdvXV AdvV VXAdv VAdv TOTAL 

Corpóreo 0 0 0 2 (100%) 2 

Ativ. Verbal 0 2 (9%) 1 (4%) 19 (87%) 22 

Sentimento 3 (100%) 0 0 0 3 

Percepção 1 (25%) 1 (25%) 0 2 (50%) 4 

Material 7 (25%) 3 (10%) 6 (20%) 13 (45%) 29 

Cognitivo 2 (18%) 4 (36%) 3 (28%) 2 (18%) 11 

Existencial 1 (25%) 0 0 3 (75%) 4 

Relacional 4 (34%) 0 3 (25%) 5 (41%) 12 

Possessivo 0 1 (100%) 0 0 1 

 

Encontramos, em nossa amostra para o século XX, mais ocorrências da construção 

Xmente de tempo e aspecto relacionada a verbos materiais e verbos de atividade verbal. 

Quanto ao segundo caso, podemos atribuir a frequência mais alta ao fato de estarmos 

trabalhando com cartas e, portanto, há possibilidade de se tratar de assuntos relativos ao ato 
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de ler/escrever ou pedir favores. Na amostra de cartas para o século XX, o conteúdo é mais 

pessoal, portanto, casos como apresentado no exemplo (70), no qual temos um advérbio 

reiterativo modificando um verbo de atividade verbal, são mais comuns. 

 

(70) “Por isso termino aqui. Alias, não faz muita diferença porque se você vem para 

cá não irá ficar muito tempo sem minhas noticias. Em todo caso, se até sábado sentir 

a cabeça em melhor estado, escreverei novamente”. 

 

 Das ocorrências com este tipo de verbo, percebemos que a frequência mais alta é a 

da posição pós-verbal, especificamente da posição VAdv (87% dos dados). Encontramos 

um número menor de ocorrências da construção com verbo de atividade verbal no século 

XVI, mas há mais advérbios em posição pré-verbal. Além disso, a maior parte das 

ocorrências da construção com verbo material no século XX é pós-verbal, um outro ponto 

divergente. No entanto, vale ressaltar que essa mudança foi apontada em 4.1.1 e 4.1.2, o 

que nos leva a crer que os advérbios sofreram a mudança na posição, independentemente 

do tipo semântico do verbo ao qual a construção se relacionava, com exceção das 

ocorrências com verbos cognitivos, no entanto, não havia dados suficientes para que 

pudéssemos explorar a questão. 

 Nossa hipótese era a de que a mudança de ordenação se daria com os tipos verbais 

menos frequentes, com base em Bybee (2003a e 2010), que postula que na morfologia e na 

sintaxe frequência alta pode manter estruturas mais antigas. Ou seja, agrupamentos 

(clusters) formados por advérbios e um tipo semântico de verbo seriam mais fracos nos 

tipos de verbos menos frequentes. Percebemos, através dos resultados apresentados 

anteriormente, que esta nossa hipótese não se aplica, uma vez que a mudança ocorre nos 
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tipos verbais mais frequentes, assim como nos menos frequentes, ou seja, as construções 

em análise, de modo geral, migraram para a posição pós-verbal ao longo do tempo, 

independentemente do tipo de verbo. 

 

4.3. Análise das microconstruções e mudança semântica 

 

Campos (2013) mostra que a construção [adjetivo+mente] já era constante no Latim 

(com noções qualitativas) e, nos períodos estudados para este trabalho, o sufixo –mente era 

extremamente produtivo, como mostrado anteriormente. Mais do que a produtividade do 

sufixo, a mudança interna, ou seja, extensão e consequente mudança semântica das formas 

já existentes, em alguns casos, passam a contribuir para o aumento das ocorrências desses 

elementos. 

Fizemos uma analise dos tipos de microconstruções diferentes (por exemplo, 

novamente, normalmente, subitamente) em cada século, como registra a tabela 24, a seguir. 

A literatura que usamos postula que há tendência de haver aumento na produtividade de 

uma construção na história de uma língua. Os números apresentados na tabelas são 

referentes  ao número de microconstruções encontradas em cada período, como 

apresentados nos quadros 3, 4 e 5, anteriormente. 

 

Tabela 24: Frequência de tipos de microconstruções27 

Século XVI Século XVII Século XVIII Século XIX Século XX 

19 17 25 24 33 

 

                                                             
27

 Tipos diferentes de elementos que preenchem o slot X da construção Xmente. 
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Percebemos pela tabela que houve um aumento no número de tipos diferente de 

elementos que preenchem o slot X da construção Xmente de tempo ou aspecto, sobretudo 

no século XX. Como as amostras têm praticamente o mesmo tamanho e as médias de usos 

dessas construções em 1000 palavras (cf. quadro 1) são praticamente iguais, podemos dizer 

que houve aumento da produtividade da construção ao longo da história da língua 

portuguesa. 

No corpus estudado, algumas das microconstruções encontradas precisam ser 

analisadas e descritas separadamente, pois há regularidade de mudança semântica percebida 

na comparação dos constructos através dos séculos estudados. Tomemos como modelo a 

microconstrução regularmente. Encontramos constructos em que este advérbio tem um 

valor qualitativo no século XVIII. Observemos o exemplo:  

 

(71) “Depois disso respondi-lhe, que eu considerava a minha rezolução, e a minha 

vontade inhabilitadas para proseguir este negocio; porque não sendo aplicaveis os 

Artigos de Gerra, nem existindo na Marinha methodo algum, que regularmente se 

observasse, devia elle recorrer á prática (...)” (século XVIII) 

 

No exemplo (71), o sentido do adjetivo regular (de regra), base do item adverbial, 

preserva ainda seu sentido inicial. Sendo assim, o item não carrega a noção temporal, mas 

sim qualitativa. No entanto, precisamos atentar para a noção de inferência sugerida 

(Traugott & Dasher, 2002 e Traugott, 2010), a qual aponta para o fato de que os 

movimentos de mudança desses itens ou dessas construções ocorrem por motivações 

contextuais, ou seja, falante e ouvinte negociam o sentido no ato da interação. O adjetivo 

“regular” já pressupõe algo que pode acontecer com frequência, uma vez que significa que 
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há imposições que impeçam que algo ocorra de forma diferente, pois estão prescritas nas 

“regras”. Em contextos onde o verbo apresenta o aspecto “durativo”, há o momento de 

ambiguidade onde é possível ampliar o escopo do advérbio, como no exemplo a seguir. 

 

(72) “Com quanto continue satisfatorio o seu estado geral, não ten tido nos ultimos 

dias ninhuma melhora. Continúa alimentando-se regularmente e dormindo mais ou 

menos bem, com auxilio da morfina”. (século XIX) 

 

O contexto com uma perífrase verbal de aspecto tão marcado como 

[continuar]+[gerúndio]  poderia modificar a interpretação do advérbio em –mente, uma vez 

que a base já lhe atribuía estas possibilidades, como foi citado. Nas cartas estudadas no 

século XX, encontramos casos como em (73): 

 

(73) “Estive realmente de cama e o meu mal era mais moral que físico. Entretanto 

estou passando regularmente, embora esteja sujeita a repetidas crises de desânimo e 

algumas vezes de desespero”. (século XX) 

 

Há alguns casos como esse, iniciando ou fechando as cartas, nos quais o advérbio é 

interpretado como qualitativo (regularmente = bem). Entretanto, parece ser um uso restrito 

para essa interpretação, uma vez que sempre ocorre como pós-modificador do verbo 

passar, ou seja, uma construção fixa e de localização fixa nas cartas. 

O que parece acontecer não é o desaparecimento de um dos significados, mas 

apenas a restrição do uso do advérbio como qualitativo e um aumento significativo do seu 

uso como um aspectual. Em um corpus do final do século XX composto de textos 
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jornalísticos (artigos, editoriais e notícias), Costa Nunes (2009 e 2012) não encontrou casos 

em que o advérbio regularmente fosse qualitativo, apenas casos como mostrado no 

exemplo abaixo: 

 

(74) “Thomas é um dos jornalistas mais bem informados do país. Conversa 

regularmente com políticos e empresários para municiar sua coluna, Janela 

Indiscreta, com informações exclusivas” (Costa Nunes, 2009, editorial). 

 

No exemplo, o advérbio é aspectual, pois faz referência a frequência da ação/evento. 

No entanto acreditamos que ocorrências como em (74), nas quais pode haver ambiguidade, 

são perfeitamente possíveis no português contemporâneo. Apesar de identificarmos a 

ambiguidade, não podemos dar certeza de até que ponto o falante/escritor se dá conta da 

mesma.  

Postulamos nossa tese de que a construção Xmente com valor de tempo ou aspecto, 

apesar de ter perdido analisabilidade, ainda mantém composicionalidade parcial, ou seja, o 

sufixo -mente pode não ser mais identificado como um substantivo, mas os valores da base 

adjetiva se mantém, em muitos dos constructos. Com a construção Xmente formada após a 

integração de “mente” neste contexto, ou seja, com o processo de construcionalização 

atingindo seu estágio “final” para este pareamento forma/função, concluímos que, ao 

tratarmos da mudança semântica desses advérbios e suas consequências, estamos tratando 

de mudanças construcionais.  

Percebemos que a influência semântica da base é gradiente e não é a mesma entre as 

construções. Mencionamos anteriormente que a interpretação semântica de uma 

microconstrução é em parte responsabilidade da base adjetiva e em parte do aspecto verbal. 
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Quando a base tem em seu frame semântico apenas a interpretação de duração ou repetição 

não há possibilidade de interpretar o advérbio como outro senão aspectual. Tomemos como 

exemplo, o advérbio eternamente. 

 

(75) “Nada me deixou em pé esta tormentosa fortuna, senão o desejo de ser muito 

agradecido. A qualquer das palavras com que Vossa Senhoria nesta carta me honra 

e de mi se confia, não pago nem posso pagar, salvo lembrando-me eternamente 

delas”.  (século XVII) 

 

(76) “A noticia do que houve entre você e seu pai, me abalou profundamente. 

Somente porque eu receio por você, velhinho. Mas era inevitavel. Seria impossivel 

você sufocar toda a revolta que sentia, eternamente”. (século XX) 

 

Em nosso corpus, para todos os períodos estudados, encontramos ocorrências do 

advérbio exemplificado, sendo este sempre interpretado como um durativo, como mostram 

(75) e (76). Da mesma forma, percebemos que advérbios como continuamente, 

constantemente e frequentemente, justamente por terem na base adjetiva da construção as 

mesmas características, não sofrem mudanças internas à construção por força do contexto. 

Consideramos estes advérbios os aspectuais prototípicos e não encontramos, no corpus 

estudado, constructos que fossem de outra natureza que não adjuntiva, portanto a tendência 

da posição destes advérbios não só é pós-verbal, mas também adjacente ao verbo.  

A constância de algumas microconstruções não é especificamente exclusiva 

daquelas que tem valor aspectual. Há casos como o de antigamente, no qual temos sempre 

um advérbio temporal, independente do contexto no qual está inserido. 
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(77) “(...) tem esta povoação, com estes e com outros que a derredor de si tem 

annexos, 250 vizinhos, antes mais que menos, dos quaes os 50 são de christãos 

casados em a egreja; si não ha mais christãos casados, é porque não bautizamos os 

grandes sinão em artigo de morte, e ainda haver aqui tantos é por se ajuntarem 

alguns dos que antigamente se fizeram christãos (...)”. (século XVI) 

 

(78) “Eu lhe disse que tinha dificuldade em lhe escrever. Esta dificuldade reduziu-se 

ao minimo. Talvés porque antigamente eu tivesse receio de me mostrar diferente da 

idea que eu julgava você tivesse de mim. Hoje, não importa” (século XX) 

 

Em ambos, o advérbio faz referência ao momento anterior ao da enunciação, sendo, 

portanto, um temporal. Em todas as ocorrências dessa microconstrução, temos um advérbio 

com o mesmo valor semântico, mas, em alguns casos, como já mostrado, o advérbio exerce 

função (tipo de modificação) relativa como no exemplo (78), já desde o século XVI. 

É mportante notar que estamos não só falando de mudanças entre as sincronias, mas 

também de interpretações dentro de um só período. A exemplo disto, temos o advérbio 

atualmente, que ora pode ser lido como um temporal, ora como um aspectual durativo, 

como mostrado nos exemplos (79) e (80) 

 

(79) “Recebi atualmente carta sua que me fez refletir que em nada serviram nossas 

horas juntas naquela tarde em casa. Este negócio de pensar muito sério dóe na 

cabeça (...)”. (século XX) 
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(80) “Interrompí aqui porque Rege me pediu para ir com ela para se encontrar com 

o rapaz que atualmente a namora. Mas ja estou qui, velhinho, para conversar com 

você”. (século XX) 

 

No primeiro exemplo, apesar de a expressão de tempo ser extremamente vaga, o 

aspecto pontual do verbo e o evento como um todo permitem a interpretação do advérbio 

como um temporal. Já no segundo, a ação é continua, portanto o aspecto do evento 

influencia a interpretação do advérbio, atribuindo-lhe um caráter durativo. 

Em casos como este, percebemos que a base é plurissêmica, uma vez que o adjetivo 

atual não tem a especificidade de adjetivos como continuo, por exemplo. Isso significa 

dizer que a base não é definida, não expressando nem a ideia de duração de 

continuadamente ou eternamente, nem a ideia de reiteração e frequência como 

repetidamente ou frequentemente. O que podemos atestar, na verdade, é que advérbio 

“atual” significava “em ato”, ou seja, seria intrinsecamente progressivo, algo que “estaria 

acontecendo” no momento da fala. Há a mudança no adjetivo e assim a construção Xmente, 

por associação à semântica ampliada de sua base, amplia também o seu escopo. 

Com base nos constructos da microconstrução, podemos supor que a mudança na 

base ou foi anterior ou ao mesmo tempo em que a mudança na própria microconstrução.  

Acreditamos que tenha sido anterior por estarmos trabalhando com a hipótese de que a base 

influencia na interpretação semântica do advérbio e pelo fato de que, na amostra estudada, 

encontramos casos de advérbio temporal apenas no século XX.  Nas ocorrências deste 

século, percebemos que, quando aspectual, atualmente tende a ocupar a posição pré-verbal, 

tendendo às margens da oração e, como já apontado na seção 4.1, é um advérbio com tipo 

de modificação disjuntiva. Além disso, encontramos casos em que o advérbio parece fazer 
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um contraste temporal, portanto, deixa de ser disjuntivo e passa a ser relativo, como 

mostrado em 4.1.2, e representado no exemplo a seguir: 

 

(81) “(...) todas de Francisco que é homem de poucas palavras, é chefe de numerosa 

familia e constantemente visita o estabelecimento de Vossa Mercê na freguesia onde 

antes exerceu cargos policiaes de magistratura de paz, e tambem actualmente é 

membro da Assembleia legislativa provincial”. (século XIX) 

 

Em nosso corpus, encontramos constructos como esse a partir do século XIX, e, 

como já mencionado, não estamos afirmando necessariamente que não seja possível uma 

construção como essa em séculos anteriores, apenas que somente na amostra dos século 

XIX e XX temos dados suficientes da microconstrução atualmente. No entanto, podemos 

afirmar que, apenas com a mudança contextual da microconstrução e a eventual 

reinterpretação semântica de um advérbio temporal a um aspectual (e consequentemente a 

mudança no tipo de modificação), há a abertura da interpretação do advérbio como um 

relativo, e não um disjuntivo. A construção Xmente com valor estritamente aspectual (como 

os casos de eternamente, continuamente, etc.) não sofre mudança e não assume função 

outra que não a de especificação da predicação, não havendo contraste ou retomada 

anafórica, como muitos casos de advérbios que regularmente exercem função disjuntiva. 

Examinaremos, nas duas subseções seguintes, dois grupos de microconstruções 

frequentes em nosso corpus ou que apresentaram uma trajetória de mudança similar o 

oposta às microconstruções já exemplificadas. O primeiro grupo diz respeito à mudança de 

interpretação e semântica, com consequências no tipo de modificação (advérbios que 

passam de temporais a aspectuais, ou de qualitativos a aspectuais), tendo por base os 
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constructos de novamente, ultimamente e geralmente. Já o segundo diz respeito a mudança 

de função sem perda semântica, na análise das microconstruções primeiramente e  

finalmente. 

4.3.1. Novamente, Ultimamente e Geralmente 

 

Apresentamos anteriormente, a título de exemplo, o caso do advérbio regularmente 

(além de atualmente), um saliente caso de mudança semântica encontrado na seleção de 

cartas analisadas. Nesse, como em outros casos, há mudanças construcionais, mas não há 

instanciação de uma nova construção (construcionalização). O advérbio passa de 

qualitativo a aspectual em virtude do contexto e das características de parte da construção 

(a base do advérbio), mas não há mudanças nem na meso nem na macroconstrução. 

Mudanças como essas foram observadas em outras microconstruções como ultimamente, 

novamente e geralmente. 

Primeiro, podemos observar a questão da microconstrução ultimamente. Temos um 

caso de um advérbio inicialmente temporal, como aponta o exemplo (82), ampliando seu 

escopo e passando a ser interpretado como um durativo, como em (83). 

 

(82) “No correio passado avisei a V. Ex.a da necessidade que aqui há de dinheiro, 

em caso que com efeito se trate de concluir a nossa paz, e o menos que logo-logo 

podem ser necessários são os vinte mil cruzados, que o senhor Embaixador diz que 

faltam para inteirar os trinta mil, que S. M. ùltimamente escreveu lhe mandara 

remeter de França”. (século XVII) 
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(83) “Mesmo agora, quando tomei a deliberacão ‘vou escrever’, nada me ocorre que 

mereça ser dito. Ultimamente tenho pensado com certa assiduidade em você. E 

póde se alegrar; tambem tenho sentido uma cousa vaga que bem pode ser ‘saudade’ 

(...)” (século XX). 

 

Em nossa amostra, os constructos aspectuais aparecem a partir do século XIX. 

Nestes, como mostra o exemplo (83), há no evento o aspecto durativo marcado pelo verbo. 

Assim como no caso de atualmente, a interpretação da microconstrução depende do 

contexto para as sincronias recentes. A base adjetiva tinha uma noção temporal marcada, 

tanto que no século XVII o advérbio ultimamente fechava sequências temporais assim 

como (e no sentido de) finalmente. 

 

(84) “Do primeiro temos exemplos antigos, quando os franceses começaram a 

conquistar primeiro o Rio de Janeiro, depois o Maranhão, e ùltimamente, em tempo 

do Cardial Richelieu, tiveram em pensamento a ilha de S. Lourenço (...)” (século 

XVII) 

 

No exemplo, a marcação de tempo é em parte atribuída à locução “em tempo do 

Cardial Richelieu”, operando o aspecto pontual do evento enquanto a construção Xmente 

exerce a função relativa. Há no contexto uma redundância na marcação de tempo o que 

poderia acarretar na mudança da função relativa para a conjuntiva (cf. 4.3.2 para os 

advérbios finalmente e primeiramente) desta microconstrução, mas não é o que ocorre 

nesse caso. Estamos partindo do princípio de que há a mudança em virtude das 

possibilidades semânticas atribuídas pela base mesmo com a noção de tempo tão marcada, 
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pois ao contrário do adjetivo “antiga”, “última” abre o escopo semântico para momentos 

outros que não necessariamente anteriores à enunciação. Por exemplo, é possível usar o 

adjetivo (e por consequência, o advérbio) para identificar algo finalizando uma sequência 

temporal no futuro, algo que não seria possível com antiga/antigamente. Dessa forma, a 

base também é plurissêmica, portanto mais uma vez em parte responsável pela ampliação 

do alcance semântico da microconstrução. 

Já no caso de novamente, temos a primeira ocorrência em nosso corpus já no século 

XVI, com o uso temporal, no sentido de “recentemente”, mas sempre fazendo referência ao 

momento anterior ao da enunciação, pontual, como mostrado no exemplo a seguir. 

 

(85) “Porque o numero dos Gentios crescia, e a casa estava ocupada com outros 

índios christãos, deu-se modo com que estes que eram já instruídos em a Fé se 

puzessem a officios, e os outros que novamente se queriam converter entrassem em 

seu logar, e assim se fez”. (século XVI) 

 

O mesmo pode ser observado em outros usos do advérbio, como quando modifica 

um adjetivo, ocorrências que não foram contabilizadas em nossa análise mostrada em 4.1, 

como o exemplo (86). 

 

(86) “Este agasalho que elle me fez, fizeram outros também movidos pelo seu 

exemplo: louvores ao Senhor com tão boas mostras. Faça V. R. com os novamente 

christãos, scilicet: Garcia de Sá e Sebastião da Ponte, que se ponham em ordem e 

policia christã”. (século XVI) 
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No corpus estudado, a microconstrução tem apenas esta interpretação tanto no 

século XVI quanto no XVII. A partir do século XVIII, em meio aos usos temporais, 

percebemos usos do advérbio como mostrado no exemplo a seguir. 

 

(87) “He falso com a experiencia de doze ou quatorze annos de aciztencia de Minaz, 

alem de outros averes que não faltam por aquelle Sertam, e a seu tempo se mostrarâ. 

Agora nova mente tem sucedido nas minas hum levantamento que la fizeram os 

Povos ou quizeram, como constará das noticias do Conde, a cauza, dizem a hua voz 

todos, que he porque se faz o lansamento para az trinta arrobas cada anno, e se tiram 

sesenta; que não aparecem nem sabe o caminho que levão (...)” (século XVIII) 

 

No exemplo, percebemos uma ocorrência passível de despertar a ambiguidade entre 

temporal e aspectual. O construto é equivalente a recentemente, neste caso, portanto ainda 

um advérbio temporal, mas o contexto fornece possibilidades para que haja uma neoanálise. 

O adjetivo “nova” relaciona algo com um período recente e, nos séculos XVI e XVII, 

apenas encontramos construtos com o verbo [+pontual], ora indicado pelo semantema do 

verbo, ora pelo tempo verbal. No caso do exemplo (87), há o aspecto [+contínuo] no 

contexto (dado pela perífrase verbal) e, além disso, há a presença de outro advérbio 

temporal que faz referência ao momento da enunciação. No entanto, ao invés de termos um 

caso de mudança temporal > durativo, apesar de ainda termos um aspectual, encontramos 

casos como (88), no qual a microconstrução parece apresentar um valor reiterativo (ainda 

no século XVIII). 
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(88) (...) a Recompença com que Você me satisfaça, aquelle justo e verdadeiro amor 

que tanto me deve, Você desculpe o conselho, e a persuasão porem aquele Coração 

com que tanto o amo me faz indispensável destas Rogativas. De mim só da minha 

saúde pouco poço dizer aVocê de que não paço peor, mas nunca paço bem, porque 

quando as moléstias me deixão novamente me atormentão; oz trabalhos e 

Cuidados(...)”. (século XVIII) 

 

No exemplo, o uso da construção Xmente parece fazer um contraste de tempo, 

relacionando os dois eventos (acontecem em sequência ou são causa/consequência). O 

adjetivo “nova”, como relaciona algo que “acaba de ser feito”, permite a interpretação do 

advérbio como a repetição de um ciclo, de um evento, associado ao contexto de realização. 

No estudo de cartas de comércio do século XVIII, Costa Nunes (2007) observou os usos da 

construção (de)novamente, analogia à construção de novo, com sentido reiterativo, como 

mostra o exemplo a seguir: 

 

(89) “Mano e Senhor as minhas ultimas a Vossa Merce forão em o 1º do Corrente 

que os Seus contheudos lhe confirmo, e de novo sou a dizer lhe que em 5 do 

corrente receby a sua estimada de 5 de Março e do seu contheudo fico entendido, 

também tenho prezente a de Vossa Merce de 6 de Janeiro deste anno, o qual já 

respondo nas minhas particulares do 1º corrente o que denovamente confirmo (...)” 

(carta de comércio, Costa Nunes, 2007) 

 

Podemos inferir que a mudança na semântica da microconstrução novamente é 

também por analogia ao uso da construção “de novo”. Na amostra estudada, do século XIX 
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em diante, apenas encontramos casos em que a microconstrução tem valor aspectual 

reiterativo, ora reforçando um aspecto já apresentado pelo verbo, como em (90), ora sendo 

a única pista da repetição do evento como em (91). 

 

(90) “Meus sentimentos, Otto tôdo, se convulsionou naquela noite. O maximo de 

alegria e o maximo de tristêza se misturaram em mim, paradoxalmente. Eis porque 

eu bebi. E quizera ter bebido, tanto, que nunca mais eu pudesse me reencontrar 

novamente”. (século XX) 

 

(91) “Ouço o Concerto de “Vassovia”. E cedo a um impulso. Digo impulso porque 

não pretendia, depois do que aconteceu, por-me no seu caminho novamente. E estou 

certa que se a música cessar, eu o impulso também cessará”. (século XX) 

 

Há em (90) uma redundância de aspecto, que é marcado no verbo (com um afixo) e 

novamente com o advérbio. Casos como esse são muito comuns no século XX, como 

mostraram Freitas (2004) e Costa Nunes (2006, 2009 e 2012). 

Por fim, temos a microconstrução geralmente. Como no caso de regularmente, há 

na base a indicação de algo “comum”, pois se algum evento é geral (ou seja, genérico) há 

possibilidade de ser repetido da mesma forma, daí a possibilidade já no preenchimento do 

slot X de uma interpretação aspectual. O ponto inicial da mudança é anterior ao século 

XVI, pois na amostra estudada encontramos casos de ambas as interpretações semânticas 

como apresentado em (92), para o advérbio qualitativo (de forma geral) e (93), para o 

advérbio aspectual reiterativo (como regularmente ou normalmente). 
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(92) “(...) uma é que um destes moços que os annos passados creamos e se ensinou a 

tecelão, esta com seu tear em S. Paulo e já faz panno, e o cuidado que antes tinham 

todos nas festas da carne humana e em suas guerras e cerimonias, o convertem em 

plantar algodão, e fiarem-no e vestirem-se, e este é agora seu cuidado geralmente, e 

é começo para todos se vestirem e de feito muitos o andam já”. (século XVI) 

 

(93) Isto é, mui Reverendo Padre em Christo, o que passa entre a gente anciã, que 

ter nestas cousas tanto d'instincto é muito para maravilhar, porque geralmente não 

têm espiritos e entendimento tão delicados como as outras nações. 

 

Mesmo em (92) já é possível observar a ambiguidade. A interpretação do 

ouvinte/leitor tanto poderia tender para o qualitativo quanto para o aspectual. Observamos 

que os construtos se diferenciam principalmente na questão da posição (assim como nos 

casos do advérbio normalmente, mostrado na seção 4.1.3), isto é, quando em posição pré-

verbal, haveria a possibilidade de interpretação da construção como aspectual. Já no século 

XX, apenas encontramos constructos como em (93), no qual o advérbio é reiterativo, mas 

as ocorrências eram pós-verbais. Vale ressaltar que o mesmo se observou para a 

microconstrução comumente, no entanto, encontramos ocorrências da mesma apenas no 

século XVI. 

4.3.2. Primeiramente e Finalmente 

 

 Duas das microconstruções mais frequentes da amostra são os advérbios finalmente 

e primeiramente, o primeiro com um total de 85 ocorrências e o segundo com 27 
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ocorrências. O estudo de ambas é interessante no sentido de que a trajetória de mudança é 

diferente da mudança dos outros advérbios de tempo ou aspecto em –mente. Em ambos os 

casos a mudança é relacionada à função (de disjuntivo a conjuntivo) e não a semântica, 

dentro das sincronias estudadas. 

 Partimos do princípio de que em um momento anterior, ambos passaram de um 

advérbio locativo para um temporal. Fazemos tal afirmação com base em alguns dos 

exemplos ambíguos que encontramos no corpus, como o constructo de primeiramente 

mostrado no exemplo a seguir: 

 

(93) “(...) todavia, estando o pae presente, lhe disse que por sua alma e para lhe 

dizerem missas dessem ao Padre Vigário uma certa peça, a qual o pae depois d'elle 

morto deu. Fomos buscal-o com grande pompa e solemnidade: primeiramente o 

Padre Vigário levava um Crucifixo nas mãos coberto de luto, como ás sextas-feiras 

na quaresma se costuma fazer, e sua cruz diante e a dos meninos, e o Governador na 

procissão com toda a demais gente da terra, e assim, nós cantando e elles 

pranteando, o trouxemos á nossa egreja (...)” 

 

Na ocorrência, tanto podemos fazer a leitura do locativo (a posição do padre era “na 

frente de todos”) quanto de um temporal (considerando o intervalo de tempo entre o 

“primeiro da procissão” e os demais). Para tanto, nos apoiamos na questão da metáfora 

proposta por Heine et alii (1991). Observemos o seguinte quadro
28

: 

 

                                                             
28 Heine et alii (1991: 182), quadro proposto na representação do processo de gramaticalização característico 

do uso dos operadores argumentativos. 
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Figura 3: Metáfora 

 

Este apresenta um modelo de escala para o processo (+concreto) > (-concreto), em 

que a expressão de dados espaciais é mais básica e mais concreta que a expressão de dados 

temporais, que por sua vez é mais básica e mais concreta que a expressão das relações 

discursivas. Existem, no texto, elementos de organização interna, que são provenientes da 

mudança construcional de dados espaciais, que podem ou não, seguindo um processo 

escalar de abstração, expressar de forma intermediaria expressões temporais. 

Não se pode, portanto, analisar a expressão da circunstância de tempo sem pensar 

diacronicamente, uma vez que ela tende a ocupar uma posição intermediária numa 

mudança do menos gramatical para o mais gramatical espaço > (tempo) > texto, ou sem 

levar também em consideração outras noções analogicamente semelhantes às quais a noção 

temporal pode se adaptar no uso sincrônico da língua, em função das conveniências 

comunicativas características do diálogo. 

Segundo Traugott & Trousdale (2010), a gradiência sincrônica (ou polissemia 

sincrônica) e a ideia de gradualidade são coerentes com o conceito dos micropassos que 

proporcionam a mudança, já que a gradualidade seria a dimensão diacrônica da gradiência. 

LUGAR 
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Observando a gradiência das microconstruções no século XVI, buscamos identificar as 

possibilidades do início na trajetória de mudança, sendo que ainda estamos considerando 

mudanças construcionais. 

A mudança, no caso de ambas microconstruções, teve seu início em algum 

momento anterior aos por nós estudados, pois já no século XVI podemos observar a 

gradiência tanto de finalmente quanto de primeiramente, uma vez que há construtos 

disjuntivos (que incluem ambiguidade espaço/tempo como mostrado no exemplo anterior), 

construtos relativos (os quais podem ser considerados uma fase intermediária tempo>texto, 

pois há referência tanto do tempo extratextual como intratextual, como mostrado em 4.1) e 

ainda construtos conjuntivos (aqueles que exercem função de conectivos textuais, não mais 

fazendo referência ao tempo externo ao texto, também como mostrado em 4.1). Dessa 

forma, temos ocorrências do segundo tipo como mostrado em (94) seguir. 

 

(94) “Veiu-se o Padre com o escravo a dizel-o a Bastião Telles, o qual folgou muito 

de se acabar uma cousa tão grande que se não viu ainda, e logo se confessou pola 

lingua e em portuguez com tanta discreção que foi para louvar a Nosso Senhor. 

D'ali a alguns dias falleceu e deixou-nos um filho seu por nome Mathias para o 

ensinar e termos comnosco. Finalmente ordenamos que viessem os Brancos com 

tumba e procissão dos meninos e muita gente e o enterramos na ermida com missa 

cantada de defunctos (...)” (século XVI) 

 

Na passagem de um advérbio disjuntivo, como mostrado no exemplo (93) 

anteriormente, para um relativo como mostrado em (94), a ampliação do escopo semântico 

é dado tanto pelo contexto e pela posição do advérbio (quase sempre em ME). Há um 
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desencadeamento de ações/eventos e o constructo de finalmente fecha com o último fato da 

cadeia linear e progressiva. Ao mesmo tempo em que temos um advérbio temporal, fazendo 

referência a um momento anterior ao da enunciação, a construção estabelece uma relação 

textual, pois exerce a função de marcador de sequência, um sequenciador temporal. Dessa 

forma, acreditamos ter aqui um estágio intermediário entre o uso de tais microconstruções 

como advérbios temporais e advérbios conjuntivos (conectivos). 

Pensando na semântica da base adjetiva, tanto final quanto primeiro já apresentam a 

noção de sequência (a questão da ambiguidade espaço/tempo já contribui para esse tipo de 

interpretação). O mesmo é possível perceber para construções como ulteriormente (que em 

nossa amostra aparece apenas no século XVI) e mais tarde, anteriormente. Em nossa 

amostra, a maior parte das ocorrências de relativos aparece nas sequências narrativas, ou 

seja, com verbos de aspecto [+pontual] e [+perfectivo], como mostrado no exemplo 

anterior. Também no século XVI já encontramos casos em que a construção pode ser 

interpretada como conjuntiva, como mostrado no exemplo (95) a seguir. 

 

(95) “Obra Nosso Senhor por muitas maneiras nesta terra; os Padres o escreverão 

com o espirito com que obraram: somente vos sei dizer, meus Irmãos, que não sei 

como ha tanta paciência em vos aguardar, porque o fervor é tão grande em irmos 

avante a descobrir terra que ás vezes estamos para deixar tudo, e o que nos detém é 

esperarmos por vós que venhaes a sustentar este pouco que está ganhado e também 

por dar principio ás casas das capitanias onde se hão de crear os guerreiros de 

Christo, e por isso vinde, porque 3á será razão que estendamos as azas da caridade, 

e voemos á gente que nos espera, e açudamos a guerra que o Demônio põe ao 

sangue de Christo; mas, pois Deus é por nós, quem nos contradirá? Finalmente, 
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Amados em Christo, vinde nos ajudar que somos poucos e a terra grande, os 

demônios muitos, a caridade mui pouca”. (século XVI) 

 

No exemplo, o construto de finalmente finaliza uma sequência lógica de ideias. No 

trecho, o autor da carta faz um apelo por ajuda e lista os motivos pelos quais esta é 

necessária. Não há referência ao que dever “ser feito primeiro” ou “por último”, portanto o 

advérbio introduz uma conclusão. Analisando os dois tipos de modificação, é saliente o 

fato de que essa inferência de síntese está presente na sequência temporal, uma vez que o 

advérbio finaliza a sequência linear, onde uma ação/evento pode ser visto como 

concatenador do próximo elemento. Uma possibilidade de contexto crítico seria como 

apresentado em (96). 

 

(96) “Isso é o que ao presente se me offerece pera lhe escrever das egrejas, e do 

fruito que o Senhor nesta terra começou a plantar: o que agora desejamos é que em 

suas orações todos peçam a Nosso Senhor: primeiramente que nos faça verdadeiros 

e fieis ministros, e solicitos em cultivar esta nova planta; o que, segundo, lhes hão 

de pedir, que ao menos por alguns annos nos conceda nesta terra o Senhor 

Governador porque, como a cousa é ainda fresca, si vier outro que tenha outro zelo 

ou outras opiniões, mui facilmente se tornará a perder o que se começava a ganhar; 

o terceiro e ultimo é que mova aos Superiores da Companhia a que mandem muitos 

obreiros a nos ajudar, porque, si nesta vida formos participantes de seus trabalhos, 

na outra o seremos da sua gloria”. (século XVI) 
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No exemplo há uma sequência temporal, mas o contexto não é o mesmo dos 

exemplos anteriores uma vez que não há o aspecto [+perfectivo] da sequência narrativa, há 

a indicação de futuro. Além disso, a posição atípica do advérbio antes da conjunção 

integrante pode influenciar na interpretação da construção como um conectivo. Na amostra 

do século XVI, encontramos alguns casos de “finalmente que” e “primeiramente que” e em 

todas há essa questão ambígua entre sequência de tempo e síntese/conclusão. 

Se formos representar um cline
29

 de mudança construcional para ambas as 

microconstruções aqui apresentadas, deveríamos levar em conta a questão da mudança 

construcional gramatical, como apresenta Traugott (inédito). Observamos o percurso, 

através da metáfora espaço>(tempo)>texto, de uma construção [+lexical] a [- lexical] de um 

advérbio disjuntivo a relativo e finalmente de [-lexical] a [+gramatical] do advérbio relativo 

ao conjuntivo. Dessa forma, afirmamos (como em 4.1.3) que o advérbio que exerce função 

de concatenador, de sequenciador de texto, ou seja, tem função mais procedural do que o de 

sequência temporal. Observamos o mesmo com o advérbio anteriormente, como 

mencionado em 4.2.3. 

Observamos, em nosso corpus, uma redução do uso de ambas microconstruções 

(primeiramente e finalmente) na comparação do século XVI ao século XX. Há mais 

sequências narrativas na primeira sincronia em relação à última, portanto é normal que não 

tenhamos tantos casos de relativos (sequência temporal), mas no século XX não há casos de 

finalmente ou primeiramente que não sejam conjuntivos. Não estamos afirmando que não 

possamos encontrar tais microconstruções com constructos relativos no português 

contemporâneo, apenas que a partir da análise dos nossos dados e em comparação ao que 

                                                             
29 Usamos o cline apenas de forma didática, pois uma vez que a construção muda por herdar de diferentes 
partes de uma mesma rede (Traugott, 2008a), a “passagem” de uma função a outra, segundo o modelo da 
construcionalização/mudança constructional, não é unidirecional como nas propostas de gramaticalização. 
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Costa Nunes (2006, 2009 e 2012) e Freitas (2004) encontraram para diferentes gêneros 

(incluindo a fala), tais construções são mais frequentes como conectivos. 

A função de conectivo dá o traço [+procedural] à construção Xmente, 

especificamente às microconstruções apresentadas nesta seção. Neste caso, uma vez que há 

a associação a outro tipo elemento da rede construcional, argumentamos que há 

possibilidade de uma nova construcionalização.  Ainda estamos falando de mudanças 

construcionais quando falamos da passagem de disjuntivo a relaciona, pois há o acréscimo 

de uma função sem perda ou qualquer modificação no acesso cognitivo da estrutura. No 

entanto, quando colocamos a construção Xmente no âmbito dos conectivos, há de se avaliar 

se as referências construcionais não são as mesmas. Ao mesmo tempo, quando pensamos 

na questão da influência da base, não há como afirmar que nesses casos houve finalmente a 

perda de composicionalidade total, pois como mencionado anteriormente, “final” e 

“primeira” trazem em si essa noção de sequência, ainda analisável mesmo quando se trata 

de uma referência textual. 

Nos séculos XIX e XX, encontramos casos de finalmente que não se encaixavam 

em nenhuma de nossas definições para a construção Xmente de tempo e aspecto, como 

apresentado em (97). 

 

(97) “E você sabe velhinho que só você pode fazer alguma coisa por mim! Acho 

que me será dificil agora, livrar-me da depressão em que estava. Finalmente eu 

agora estou esperando alguma coisa! E era o que eu precisava: esperar!” (século 

XX) 
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No exemplo, o constructo de finalmente não só conclui a sequência textual, mas 

assume características ainda mais subjetivas, pois marca uma atitude do falante/escritor. 

Nesse caso, consideramos que o advérbio é um modalizador. Dos advérbios que apresentam 

também o tipo de modificação conjuntiva, apenas a microconstrução finalmente se 

apresentou com essa função em nossa amostra. Há aqui mais um passo para fixação de 

funções mais gramaticais. 

 



 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, procuramos observar e analisar o comportamento da 

construção Xmente de tempo e aspecto em diferentes sincronias do português escrito. 

Apresentamos no capítulo anterior os aspectos que influenciam a ordenação da mencionada 

construção, bem como a relação entre eles em cada um dos séculos estudados.  

Na Linguística Funcional Baseada no Uso, como foi mencionado, assinala-se que o 

sistema linguístico do falante é fundamentalmente criado a partir dos eventos de uso e que a 

relação da representação mais abstrata da gramática do falante e esses mesmos eventos de 

uso por ele experienciado é mais direta do que normalmente se assume. Com base nessa 

premissa dispomos da análise da microconstrução Xmente com base em fatores semântico-

pragmáticos, como apresentado no capítulo anterior. 

Não consideramos os resultados categóricos, no entanto, argumentamos que a média 

de ocorrências não é baixa se retomarmos o quadro 1, apresentado no capítulo 3,  no qual 

percebemos que há muitas ocorrências da construção Xmente no corpus, em todos os 

séculos, no entanto, aquelas que têm noção temporal ou aspectual aparecem em menor 

quantidade. Costa Nunes (2009) já havia argumentado que a frequência dos advérbios em –

mente de tempo e aspecto é mais baixa se considerarmos o “potencial” da construção, no 

geral. A partir destas considerações, tentaremos, neste capítulo final, responder às questões 

propostas anteriormente, as quais repetimos aqui: 

 

1. Quais são as possibilidades de ordenação da construção Xmente e quais as suas 

motivações?  
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2. Qual o comportamento da construção Xmente no português do século XVI? 

3. Qual a trajetória de mudança dessas construções e quais são as motivações para tal? 

4. Estavam as posições de advérbios encontradas no português brasileiro contemporâneo já 

estabelecidas nos séculos XVIII e XIX? 

5. Como ocorre a passagem de um advérbio de modo (qualitativo) a um advérbio de 

aspecto? 

6. É possível estabelecer um contínuo de uso dos advérbios em mente, tendo em vista o 

contínuo léxico ↔ gramatica? 

 

Tendo em vista as quatro primeiras questões, vale analisar alguns dos resultados 

apresentados no capítulo 4. Nos primeiros resultados apresentados, concluímos que a 

construção Xmente de tempo e aspecto passou por uma mudança no que diz respeito à 

ordenação, partindo de majoritariamente pré-verbal para pós-verbal. Notamos que nossos 

resultados estão de acordo com os resultados apresentados em pesquisas anteriores, ou seja, 

acompanhando o mesmo tipo de mudança observado por Moraes Pinto (2008) e Vlcek 

(2011) em relação à construção Xmente com uso qualitativo, além dos trabalhos de 

Martelotta (2004) e Albani (2007) e em relação a outros advérbios que não os formados 

pelo sufixo -mente. 

Nas subseções, ao analisarmos a relação entre os fatores, percebemos a mudança é 

condicionada ao tipo de modificação (e semântica) que a microconstrução exerce. Se 

comparados os resultados obtidos para o século XX aos resultados do século XVI e XVII, 

percebemos que há uma pequena mudança na construção com tipo de modificação 

disjuntiva, uma vez que nas sincronias anteriores a tendência era pré-verbal. 
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Na análise dos séculos XVI e XVII, percebemos algumas semelhanças no 

comportamento da mencionada construção, por exemplo, a predominância da posição pré-

verbal no corpus estudado. Em ambos os períodos os advérbios disjuntivos tenderam às 

posições fora da margem, sendo que na primeira sincronia há mais advérbios neste tipo de 

modificação em posição pré-verbal enquanto na segunda sincronia, há um equilíbrio entre 

as posições pré e pós-verbais. Além disso, os advérbios com tipo de modificação disjuntiva, 

em ambos os séculos, tendem às posições fora da margem, principalmente nas posições 

adjacentes ao verbo, sendo que há mais ocorrências da posição VAdv. 

Em relação aos relativos, percebemos que há um grande número de ocorrências da 

construção Xmente como sequenciador de tempo. Vimos em 4.1 que há mais ocorrências 

da construção nestes séculos em sequências narrativas, daí o grande número de relativos 

com esta função. A tendência é a margem esquerda em ambos os períodos, sendo que no 

século XVII a ocorrência em ME é de 100%. Já em relação aos conjuntivos, encontramos 

casos já no século XVI e com posição estabelecida, pois todas as ocorrências são de 

margem esquerda, assim como no século seguinte. 

Percebemos também que, no levantamento e análise dos dados dos séculos XVIII e 

XIX, há predominância da posição pré-verbal para os advérbios relativos em ambos os 

períodos, com base no corpus estudado, sendo 100% das ocorrências no século XVIII e 

83% no século XIX. Quanto aos disjuntivos, percebemos que a tendência é pós-verbal no 

segundo período, mas em ambos há mais advérbios adjacentes ao verbo. Mais uma vez, a 

tendência é das posições fora da margem.  

Os advérbios adjuntivos são em sua maioria adjacentes ao verbo, ocupando as 

posições AdvV e VAdv, com 67% das ocorrências no século XVIII e 77% das ocorrências 

no século XIX. Em ambos os séculos a predominância destes elementos é pós-verbal. Já no 
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levantamento e análise dos dados do século XX, percebemos que, no quadro geral das 

posições, há predominância da posição pré-verbal para os advérbios relativos como nas 

sincronias anteriores. Quanto aos disjuntivos, percebemos que a tendência é pós-verbal 

assim como no século XIX, sendo 81% dos casos encontrados.  

No geral, a disposição dos advérbios encontrados no corpus é fora da margem, 

principalmente nos advérbios polissêmicos e aspectuais (em geral), os quais tendem a ser 

adjacentes ao verbo, devido a sua natureza e por apresentarem, em sua maioria, tipo de 

modificação adjuntiva. Ocupam as margens da oração aquelas microconstruções que têm 

função específica. Isso pode ser observado em relação aos relativos e conjuntivos em todas 

as sincronias, sendo a preferência da margem esquerda. 

Com estes resultados, podemos retomar a questão do Princípio de Iconicidade, 

apresentado no capítulo 2, especificamente os subprincípios da integração e da ordenação 

linear. Se partirmos do princípio que conteúdos mais próximos cognitivamente estão mais 

próximos sintaticamente, é de se esperar que os advérbios adjuntivos estejam mais 

integrados à cláusula, mais próximos ao verbo, por atuarem diretamente no feixe semântico 

do verbo, como foi mostrado em todas as sincronias estudadas. A estrutura do sistema 

linguístico não é separada, de nenhuma forma significativa, dos atos de processamento 

mental envolvidos no uso linguístico, uma vez que os eventos orientam a formação e o 

funcionamento interno desse sistema. 

Já em relação às duas últimas questões propostas, remontamos principalmente à 

análise apresentada em 4.3. Partindo de uma análise que mais se aproxime do modelo 

constructional proposto por Traugott (2008a), Traugott (inédito) e Traugott & Trousdale 

(2013), sabemos que a proposta da gramaticalização da construção Xmente não se 

encaixaria no esquema de mudança constructional, ao qual tentamos nos referir ao 
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analisarmos as mudanças das microconstruções, principalmente nos casos de finalmente e 

de primeiramente.  

Uma vez que as construções mudam com analogia há outros membros de uma 

mesma rede, podemos dizer que as microconstruções que exercem funções relativas, por 

exemplo, herdam tanto de construções procedurais quanto de conteúdo. Dessa forma, a 

representação de um cline de mudança seria improvável, já que não estamos mais 

trabalhando com a questão da unidirecionalidade. No entanto, há como se representar a 

gradiência das mesmas, além dos micropassos de mudança, como propostos em Traugott 

(2008a e inédito). 

Vimos que uma das nossas questões principais nessa pesquisa era a de que a 

construção Xmente é um exemplo de construcionalização. A construção qualitativa adjetivo 

+ mente (substantivo) no latim passa pelos micropassos propostos por Traugott (inédito), 

apresentados na seção 2.2 da presente tese. Com base nos resultados de Campos (2013), e 

aplicando a teoria de Traugott e Trousdale (2013), partimos do princípio de que o 

substantivo mente, com o sentido de pensamento, era usado com adjetivos que podiam 

atuar como seus modificadores (ex. mente sã). Há a reinterpretação por parte do ouvinte, 

por analogia ao membro mais frequente (no caso da pesquisa de Campos, o adjetivo tota, 

que apresenta uma semântica bastante descritiva, como visto na seção 1.2) e a construção 

passa a ser construída a partir de adjetivos menos avaliativos e mais descritivos. Neste caso, 

há o processo de chunking (Bybee, 2010, cf. capítulo 2). Com base em Traugott e 

Trousdale, dizemos houve uma neoanálise (reanálise semântica). Como mencionamos 

anteriormente, a partir do momento em que há a convencionalização do uso e o 

consequente aumento de frequência de uma das ordens, há a reanálise (sintática) e as duas 
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categorias gramaticais passaram a ser interpretadas como uma só palavra, finalizando o 

processo de construcionalização.  

Como mencionado, percebemos que a influência semântica da base é gradiente e 

não é a mesma entre as construções. A interpretação semântica de uma microconstrução é 

em parte responsabilidade da base adjetiva e em parte do aspecto verbal. Quando a base 

tem em seu frame semântico apenas a interpretação de duração ou repetição não há 

possibilidade de interpretar o advérbio como outro senão aspectual. Partimos do princípio 

de que a mudança semântica não prevê a troca de uma microconstrução (cf. seção 2.2) pela 

outra de forma categórica, mas sim um acréscimo de sentidos desenvolvido com o tempo a 

partir do processo de (inter)subjetificação, no qual a noção de inferência sugerida aponta 

para o fato de que os movimentos de mudança ocorrem por motivações contextuais, como 

foi mostrado em 4.3, na análise das microconstruções mais frequentes. 

A mudança semântica, e consequente mudança no tipo de modificação, ao que nos 

parece, ocorre em contextos críticos ou atípicos, mas apenas quando a base da 

microconstrução permite mais de uma interpretação. Isso significa dizer que se a base é 

monossêmica, o advérbio também é, e quando plurissêmica, grandes são as chances de 

haver mais de uma interpretação para a construção, a depender do contexto. Observamos os 

casos dos advérbios eternamente e antigamente, por exemplo, cujas bases têm o aspecto 

marcado, portanto, monossêmicas. Alegamos, entretanto, que, se a semântica do adjetivo 

base muda, há a abertura para a mudança do uso da microconstrução também (cf. caso do 

advérbio atualmente, apresentado em 4.3).  

As microconstruções apresentadas em 4.3.2 apresentaram uma trajetória de 

mudança semântica específica e em muitos aspectos diferentes das anteriores, e estas 

podem nos servir de exemplo para ilustrar a questão 6. Já no século XVI, observamos a 
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gradiência tanto de finalmente quanto de primeiramente, uma vez que há construtos 

disjuntivos (que incluem ambiguidade espaço/tempo como mostrado no exemplo anterior), 

construtos relativos (os quais podem ser considerados uma fase intermediária tempo>texto, 

pois há referência tanto do tempo extratextual como intratextual, como mostrado em 4.1) e 

ainda construtos conjuntivos (aqueles que exercem função de conectivos textuais, não mais 

fazendo referência ao tempo externo ao texto, também como mostrado em 4.1.3). 

Consideramos que seria complicado tentar colocar os advérbios em um contínuo de 

acordo com sua semântica, visto que apenas este fator não é o suficiente para explicar a 

natureza da construção. Portanto, precisamos considerar o tipo de modificação e assim 

temos: disjuntivos > adjuntivos > relativos > conjuntivos, com os primeiros mais se 

aproximando do polo lexical (ou de conteúdo) e os últimos do polo gramatical (ou 

procedural). Não implicamos aqui que este deveria ser um cline de mudança (cf. 4.3.2). 

Reforçamos que, quando pensamos na questão da influência da base, não há como 

afirmar que nesses casos houve a perda de composicionalidade total, pois “final” e 

“primeira” trazem em si essa noção de sequência, ainda pode ser recuperada mesmo quando 

se trata de uma referência textual. Traugott & Trousdale (2013) argumentam que para haver 

a construcionalização, ou seja, a criação de uma nova construção, é preciso que haja 

mudança tanto na forma quanto na função. No caso tanto de finalmente, quanto de 

primeiramente, apenas a segunda é verdadeira.  

Ainda estamos falando de mudanças construcionais quando falamos da “passagem” 

de disjuntivo a relacional, pois há o acréscimo de uma função sem perda ou qualquer 

aparente modificação no acesso cognitivo da estrutura. No entanto, quando colocamos a 

construção Xmente no âmbito dos conectivos, há de se avaliar se as referências 

construcionais podem não ser mais as mesmas. A função de conectivo dá o traço 
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[+gramatical] ou [+procedural] à construção Xmente. Neste caso, uma vez que há a 

associação a outro tipo elemento da rede construcional, há possibilidade de uma nova 

construcionalização. 

Esperamos que esta tese tenha contribuído para a descrição detalhada e explicação 

dos usos da construção Xmente ao longo da história do português a luz de novo modelo de 

estudo dentro da Linguística Funcional Centrada no Uso: o modelo acerca da 

construcionalização e mudança construcional, que traz uma nova visão acerca dos 

processos de mudanças linguísticas. 
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