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RESUMO 

 

MACHADO, Natalia Ilse Paulino. As Locuções Adverbiais Temporais e Aspectuais nos 

séculos XVIII e XIX do Português: um estudo da ordem. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de 

Letras, 2012. 119 fl. Dissertação de Mestrado em Linguística. 

 

 

 Para qualquer teoria linguística, os adverbiais (advérbios simples, locuções adverbiais e 

orações subordinadas adverbiais) são estruturas de difícil estudo. Tradicionalmente, os 

advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar apresentam uma certa mobilidade dentro da 

estrutura oracional do português brasileiro. Este trabalho é um estudo da ordem que as 

locuções adverbiais temporais e aspectuais podem assumir nas orações de cartas pessoais dos 

séculos XVIII e XIX, seguindo os pressupostos teóricos da Linguística Funcional norte-

americana. Essa teoria leva em consideração fatores discursivos, cognitivos e interacionais, 

além dos estruturais, para se explicar determinado uso linguístico.  

 O objetivo geral desse estudo foi observar de que forma a estrutura sintática da oração, a 

função semântica de cada locução, sua função discursiva, os parâmetros da transitividade das 

orações em análise e o tipo semântico verbal motivam a tendência de ordenação em que as 

locuções aparecem nas orações do corpus selecionado. Durante a pesquisa, verificamos que a 

ordem ocupada pelas locuções parece ser motivada pela função discursiva. As locuções que 

apresentam apenas a especificação temporal ocuparam preferencialmente as posições à direita 

do verbo. Observamos ainda que as locuções aspectuais são menos sensíveis às funções 

estabelecidas pelo discurso do que as locuções adverbiais temporais e que mais do que o traço 

de temporalidade, é a deiticidade das locuções que parece influenciar na preferência por 

posições à esquerda do verbo. 

  

 

Palavras-chave: locuções adverbiais; ordenação; Funcionalismo; português moderno. 
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ABSTRACT 

 

MACHADO, Natalia Ilse Paulino. As Locuções Adverbiais Temporais e Aspectuais nos 

séculos XVIII e XIX do Português: um estudo da ordem. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de 

Letras, 2012. 119 fl. Dissertação de Mestrado em Linguística. 

 

 

 For any linguistic theory, studying adverbials (adverbials, adverbial phrases and 

subordinate adverbial clauses) is a challenge. Traditionally, adverbial phrases of Tense and 

Aspect show certain mobility in the Brazilian Portuguese syntactic structure. This work is 

about the position that adverbial phrases of Tense and Aspect can assume in clauses of 

personal letters from the XVIII and XIX century, according to the theoretical framework of 

Functional Linguistics. This theory takes into account discursive, cognitive and interactional 

factors to explain a specific linguistic usage. 

 The overall objective of this research was to perceive in which way the syntatic 

structure, the semantic and discursive function of the adverbial phrase the parameters of 

transitivity of the clauses collected and the semantic verbal type can all influence the tendency 

of positions held in the sentences of the corpus in analysis. During this research, we found out 

that the positions assumed by the adverbial phrases in the sentences seem to be influenced by 

the discursive function. The adverbial phrases that functioned only as a temporal specification 

filled most of the time the postpositions of the verb.  We also observed that adverbial phrases 

of Aspect are less sensitive to the functions established by discourse than the adverbial 

phrases of Tense and more than the temporal feature, it is the deitic factor which seems to 

incline the adverbial phrases towards the left positions of the verb. 

 

 

Key-words: adverbial phrases; order; Functionalism; Modern Portuguese.  
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Chegou um tempo em que não adianta morrer.  

Chegou um tempo que a vida é uma ordem.  

A vida apenas, sem mistificação. 

(Carlos Drummond de Andrade – Os ombros suportam o 

mundo) 

 

 

Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 

todo propósito debaixo do céu... 

(Eclesiastes 3:1) 
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INTRODUÇÃO  

 

 As locuções adverbiais temporais e aspectuais podem ser muito variadas tanto em 

termos sintáticos como em termos semânticos. Segundo Givón (2001), a classe dos advérbios 

é a menos homogênea, pois estes elementos funcionam num plano de utilização da língua que 

oscila entre o campo do léxico e a área da gramática, normalmente composta de elementos 

que assumem funções voltadas para a organização interna do texto ou para a orientação 

argumentativa que se quer dar a ele. 

 Tradicionalmente, os advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar são tratados 

como constituintes que podem aparecer antes ou depois do verbo, apresentando, dessa forma, 

uma certa mobilidade dentro da estrutura oracional do português brasileiro.  

 Este trabalho é um estudo das locuções adverbiais temporais e aspectuais quanto à 

ordem que podem assumir nas orações do português escrito, seguindo os pressupostos 

teóricos da Linguística funcionalista norte-americana. Essa teoria leva em consideração 

fatores discursivos e pragmáticos ao estudar as línguas. As intenções comunicativas, o 

conhecimento de mundo partilhado entre falante e ouvinte e a visão subjetiva do falante a 

respeito do assunto ou fato apresentado não são deixados de lado na pesquisa dessa corrente. 

Assim, fatores discursivos, cognitivos e interacionais, além dos estruturais, são relevantes 

para se explicar determinado uso linguístico.  

 Retiramos os dados de cartas pessoais dos séculos XVIII e XIX, fase do chamado 

português clássico ou moderno (Mattos e Silva, 1991), quando a língua portuguesa estabiliza 

padrões ortográficos e tende à maior regularização morfossintática e gramatical.  

 Várias são as ordens possíveis para as locuções adverbiais temporais e aspectuais no 

corpus. Agrupamos tais ordens em 4 grupos: 
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 Margem esquerda: 

(1) ―inda que ao mesmo tempo me serve de grande conçolação saber que minha mana ficou tão bem 

erdáda como Vossa Excelência me dis,...‖ (século XVIII - C3; l.10) 

 Margem direita 

(2) ―Detoda esta manobra fazia oapontador Rellaçois nofim decada mez declarando os Jornaes 

decada oficial,...‖ (século XVIII - P1; l.34) 

 Outras posições pré-verbais 

(3) ―espero porem em Deus que este tormento menão dure por muito maiz tempo, pois segundo as 

noticias da Praça, portodo este mez abre principio doquevem se espera chegar aqui embarcação.‖ 

(século XVIII - D9; l.11) 

 Outras posições pós-verbais 

(4) ―Estimo muito [saber] que os meninos e seus Paes continuão com saude, o que peço todos os dias 

a Deos em minhas orações.‖ (século XIX - E6; l.23) 

No primeiro exemplo, observamos que a locução adverbial [ao mesmo tempo] ocupa a 

posição logo após a conjunção concessiva [inda que], que inicia a oração. O exemplo (2) 

ilustra um caso em que a locução [nofim decada mez] aparece como último elemento da 

oração [Detoda esta manobra fazia oapontador Rellaçois nofim decada mez]. No exemplo (3), 

a locução [portodo este mez] aparece antes do verbo [abre], mas não é sintagma inicial da 

oração. Já no exemplo (4), a locução [todos os dias], inserida na quarta oração do período, 

ocupa a posição após o verbo [peço] e antes do complemento [a Deos]. Casos como nos 

exemplos (3) e (4), consideram as locuções em posições fora das margens das orações. Assim, 

podemos considerar que as locuções podem se inserir em várias posições na estrutura sintática 



15 
 

do português. Contudo, acreditamos que as ordens das locuções adverbiais temporais e 

aspectuais não são arbitrárias, mas estão sujeitas a pressões do discurso. 

Com o intuito de melhor compreender a ordenação dessas locuções adverbiais, 

analisamos fatores que poderiam servir como possíveis motivadores da tendência de 

posicionamento de tais itens. Dentre esses fatores, investigamos a estrutura sintática da oração 

em que a locução se encontra (se SV, VS ou V), a função semântica de cada locução, segundo 

Ilari (2001) e Martelotta (1994), e sua função discursiva, conforme Paiva (2008). Analisamos 

ainda a transitividade das orações coletadas, como propõem Hopper e Thompson (1980) e 

Thompson e Hopper (2001) bem como o papel semântico dos verbos das orações em que as 

locuções em foco apareceram, segundo uma classificação baseada em Halliday (1994) e 

Martelotta (2004). Utilizamos o programa SPSS
1
 para o levantamento e cruzamento dos 

dados coletados. O objetivo geral desse estudo foi observar de que forma a posição do sujeito, 

a semântica da locução e seu papel discursivo, bem como a semântica do verbo e a 

transitividade e seus parâmetros motivam a tendência de ordenação das locuções nas orações 

do corpus selecionado. Também pretendemos dar uma contribuição no sentido de aprofundar 

o estudo do papel semântico das locuções, já delineado por alguns autores, sobretudo por 

Martelotta (1994). 

 As hipóteses que nortearam nosso trabalho foram: 

1. A locução deve aparecer com maior frequência na posição pós-verbal em orações do tipo 

SV ou V, e deve aparecer na ordem pré-verbal, mais especificamente na margem esquerda da 

oração, quando a ordem é VS, uma vez que procuramos observar em que medida o 

posicionamento da locução na margem esquerda da oração é influenciado pela presença ou 

ausência do sujeito.   

                                                           
1
  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) é um software aplicativo de tratamento estatístico de dados. 
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2. As locuções com funções discursiva anafórica, contrastiva, marcadora de mudança de 

assunto ou sequencial
2
 devem ocorrer com maior frequência nas posições à esquerda do 

verbo, que é uma posição de destaque para o estabelecimento de relações entre o discurso 

anterior e o discurso em análise. As locuções que apresentam apenas a função de especificar a 

circunstância temporal do evento privilegiariam as posições à direita do verbo, pois se 

restringiriam à sentença em que estão inseridas, isto é, não funcionariam como conectores 

discursivos. 

3. O papel semântico exercido pela locução deve influenciar na posição que ela ocupa na 

frase. Ao estudar esse fator, pretendemos dar um passo a mais com relação ao estudo do papel 

semântico das locuções, já delineado por alguns autores, sobretudo por Martelotta (1994). 

Assim, propomos um contínuo entre as categorias tempo e aspecto, havendo locuções que 

exercem papéis tipicamente temporais (locuções dêiticas
3
, por exemplo) e locuções que 

exercem papéis tipicamente aspectuais (locuções reiterativas, por exemplo). Esperamos que as 

locuções adverbiais mais temporais ocorram mais na posição pré-verbal, sobretudo na 

margem esquerda da oração por apresentarem ponto de ancoragem no momento da 

enunciação ou no texto; as mais aspectuais devem ocupar mais as posições pós-verbais, 

porque estão internamente relacionadas ao processo verbal em si (por quanto tempo o evento 

dura ou se se repete ao longo do tempo, por exemplo). 

4. Deve haver relação entre os parâmetros da transitividade e a posição da locução adverbial, 

na medida em que seus parâmetros apontam para características inerentes ao sujeito 

(agentividade e intencionalidade), ao verbo (participantes, cinese, aspecto, pontualidade), ao 

                                                           
2
 A descrição do fator Função Discursiva está desenvolvida no capítulo de Metodologia, p. 60. 

3
 A categoria dêitica neste trabalho corresponde a locuções adverbiais que apresentam ancoragem no momento 

da escrita da carta pelo remetente/autor. Assim, em Quis o chefe fazer nesta mesma tarde o combate, (século 

XVIII - C4; l.73), [nesta mesma tarde] é uma locução dêitica, diferentemente da locução [no mez de Janeiro] em 

os inSoportaveis calorez, que tem feito no mez de Jan eiro, (século XVIII - D6; l.22). Esta é uma locução 

localizadora.  
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objeto (afetamento e individuação) e à oração (polaridade e modalidade). Assim, parece-nos 

interessante observar como esses constituintes podem influenciar na ordem que a locução 

ocupa na sentença. 

5. O tipo semântico dos verbos deve influenciar na ordem assumida pelas locuções adverbiais 

temporais e aspectuais. Assim, devem existir padrões de ordenação com relação a verbos 

materiais, mentais, etc. (cf. Halliday, 1994), já que o escopo das locuções a ser considerado é 

o verbo.  

  

 A necessidade de investigar tantos fatores quanto os escolhidos para este trabalho já foi 

apontado por Votre & Santos (1984): 

 

Os advérbios são constituintes móveis, embora 

com tendências bem definidas por determinadas 

posições sintáticas. (...) a posição ocupada por cada 

advérbio é função da atuação conjunta de 

diferentes fatores estruturais e não-estruturais, que 

cabe identificar e avaliar (p. 83). 

 

 Cezario, Machado & Soares (2009) estudaram a ordenação das locuções adverbiais 

temporais e aspectuais encontradas em textos religiosos do período arcaico e contemporâneo 

do português escrito. A análise abordou a observação de dois fatores: um de ordem estrutural 

– presença ou ausência de sujeito – e um de ordem discursiva – função discursiva das 

locuções. Os resultados encontrados apontam para uma maior influência do fator discursivo 

na ordem assumida pelas locuções na estrutura oracional, uma vez que a ausência ou presença 

do sujeito em ambas as sincronias não privilegiou o posicionamento das locuções em uma ou 
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outra ordem. Já o fator discursivo mostrou que locuções que desempenhavam outras funções 

além de marcação de tempo apareceram preferencialmente na margem esquerda
4
 das orações: 

 

 ―E diz Sam Bernardo abbade: No~ ha hi meezinha carnal que de saude aa enfirmidade da mente, 

mais a palaura de Deus tam solame~te da saude ao home~ de dentro, que he a alma, assy como 

aconteceo muytas uezes aos sanctos doutores e aos outros sanctos home~e~s que com a palaura da 

Sancta Scriptura co~uertiam os peccadores, assy como fazia Sancto Antonio de Lixboa, segu~do se 

contem em este falame~to que sse segue. Exemplo. Hu~a uez Sancto Antonio co~ outros frades veo a 

hu~a cidade que chamam Forliuio.(...)‖ (Orto do Esposo, p.12 – l.53) 

  

 No exemplo acima, a locução ―hu~a uez‖ funciona como marcador de um novo assunto 

e, por isso, corresponde à tendência de posicionamento na margem esquerda. É importante 

observar nesse exemplo o resultado encontrado por Cezario, Machado & Soares (2009): a 

presença e a anteposição do sujeito ―Sancto Antonio‖ ao verbo ―veo‖ não restringiram a 

anteposição da locução. Ou seja, as locuções adverbiais temporais e aspectuais que 

apresentavam uma função discursiva na macro-estrutura, seja retomando um referente, seja 

fazendo contraste entre referentes distintos ou marcando um novo assunto, como no exemplo 

analisado, dentre outras funções, costumavam aparecer também na margem esquerda da 

oração. Aquelas que somente apresentaram a circunstância temporal apareceram com maior 

frequência na margem direita (último elemento da oração). Exemplo: 

 

 ―Porque no~ foy eu morto e~no ue~tre e porque no~ pericy, quando logo naci do ue~tre? disse Job. 

Porque foy nado pera seer ma~yar do fogo? Hora fosse assy que eu fosse morto e~no ue~tre, e muyto 

me prouguera que minha madre fora meu moyme~to e o seu ue~tre fora a my~ morte pera senpre.‖ 

(Orto do Esposo, p.42 – l.57)  

                                                           
4
 A locução encontra-se logo no início da oração, podendo ser antecipada por uma conjunção. 
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  Observar períodos intermediários do português pode contribuir com a descrição do 

perfil de uso das locuções adverbiais temporais e aspectuais na sintaxe do português, 

sobretudo do português brasileiro. Portanto, definimos a escolha por um corpus escrito de 

cartas pessoais escritas no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. Definimos igualmente os 

possíveis motivadores de sua ordenação, cujos resultados de análise mostraremos nesta 

dissertação.  

 Também pretendemos, com essa pesquisa, observar de que forma as locuções adverbiais 

temporais e aspectuais foram usadas no gênero cartas dos séculos XVIII e XIX. Embora seja 

um gênero que comporte os mais variados assuntos e funções comunicativas, as cartas 

possuem uma mesma estrutura básica (cf. Paredes Silva, 1988). No caso específico das cartas 

pessoais que compõem o corpus desta pesquisa, observamos que o discurso nelas 

desenvolvido pode influenciar no posicionamento das locuções adverbiais de tempo e aspecto. 

Para além da marcação da circunstância de tempo dos eventos apresentados, as locuções 

adverbiais se mostrarão importantes como organizadores discursivos, uma vez que não se 

pode prever o modo como o autor conduzirá os assuntos. Paredes Silva (1988) mostra que o 

parágrafo nem sempre funcionará como organizador discursivo, o que dá lugar a outros itens, 

tais como os adverbiais de tempo e lugar, para assumir essa tarefa. 

No primeiro capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que serviram de base para 

a análise dos dados coletados para este trabalho, bem como resenhas dos trabalhos que 

influenciaram na escolha de cada fator para a análise. No segundo capítulo, propomos uma 

análise dos estudos tradicionais e funcionalistas sobre os adverbiais (advérbios simples e 

locuções adverbiais), sobretudo os que apresentam circunstância de tempo e aspecto. Num 

terceiro momento, abrimos uma reflexão sobre o gênero ―cartas pessoais‖, os quais compõem 

o corpus deste trabalho, e apresentamos um breve histórico da formação do português 

brasileiro de forma que seja possível entender porque os séculos XVIII e XIX são 
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considerados períodos de estabilização dos padrões ortográficos e de uma certa regularização 

gramatical. No quarto capítulo apresentamos a metodologia e no quinto, a análise de dados, 

com a frequência e cruzamento dos fatores. Encerramos a dissertação com as considerações 

finais e referências bibliográficas utilizadas para a preparação e estudo desta pesquisa, que é 

apenas uma parte de um estudo de um tema que requer maior e diversa investigação. Ou seja, 

mais do que respostas, pretendemos com esta porção suscitar mais perguntas e provocar 

novos trabalhos sobre os adverbiais. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

 Dentre as diversas perspectivas de estudo de fenômenos linguísticos, adotamos para este 

trabalho a teoria desenvolvida pelo Funcionalismo norte-americano.  

 A Linguística como a conhecemos hoje é um campo de estudo relativamente novo se 

comparado com outras áreas de pesquisa, tais como a Medicina, a Engenharia e a Geografia. 

A consolidação do estudo das línguas humanas, como sabemos, passou a ter tratamento 

científico a partir da obra póstuma de Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique 

Générale, publicado em 1916. Dessa compilação, três noções básicas foram desenvolvidas: 

sistema, estrutura e função. Entender a língua como um sistema foi a contribuição central das 

ideias saussurianas. Outra concepção importante oriunda do trabalho saussuriano acerca das 

línguas humanas é a distinção entre langue (língua) e parole (fala). Saussure apontou aquele 

como o objeto de estudo da linguística, excluindo aspectos concernentes à pragmática e ao 

discurso. A partir de então, a tendência de visão da língua como um conjunto cujos elementos 

agrupam-se num todo organizado norteou os estudos para a estrutura interna das línguas, o 

que define a Linguística Estruturalista. 

 Em 1926, é fundado o Círculo Linguístico de Praga, um grupo de linguistas 

preocupados em discutir e desenvolver os novos estudos estruturalistas acerca da linguagem. 

De dentro desse círculo saíram as primeiras críticas a alguns princípios fundamentados por 

Saussure, como a dicotomia ―sincronia e diacronia‖ e a noção de homogeneidade do sistema 

linguístico. Outras influências encorparam as críticas aos estudos estruturalistas, como a do 

filósofo Edmund Husserl e do psicólogo Karl Bühler. Estes dois alemães levaram os 

linguistas do círculo a pensar na função como um elemento essencial à linguagem humana. 

Dessa forma, surgem, dentro dos estudos estruturalistas, os primeiros debates funcionalistas.  
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 A noção de ―função‖ é polissêmica, embora todos os sentidos encontrados estejam 

interligados, pois se referem à relação de um elemento estrutural dentro de uma estrutura 

maior. Não foi esta a acepção adotada pelos linguistas funcionalistas de Praga. A noção que 

caracterizou os novos estudos linguísticos foi a noção teleológica de função, isto é, a visão de 

que a língua é um sistema funcional, no sentido de que é usada para um determinado fim, este 

de ordem pragmático-discursiva. O que fundamenta o discurso para a Linguística Funcional é 

a intenção do locutor, ou falante, ao produzir determinado enunciado. Aspectos antes 

eliminados dos estudos linguísticos por Saussure passam a ser fundamento da Linguística 

Funcional, a saber, a relação dialógica entre língua (langue), enquanto sistema, e fala 

(parole), a intenção comunicativa. 

 A partir da década de 1970, o termo ―Funcionalismo‖ alcançou os linguistas dos 

Estados Unidos, que passaram a orientar seus estudos para uma linguística baseada no uso, 

observando a língua não apenas no contexto linguístico, mas principalmente, na situação 

extralinguística do discurso. Pesquisadores como Sandra Thompson, Talmy Givón, Paul 

Hopper entre outros, desenvolveram trabalhos importantes no Funcionalismo, consolidando a 

tendência de enxergar a língua do ponto de vista da interação social e cuja principal função é a 

comunicação. Assim, a língua não é uma estrutura fixa; antes, está suscetível às pressões 

oriundas das diferentes situações comunicativas e por isso ajusta sua estrutura gramatical 

conforme a intenção do falante e as motivações do ato comunicativo (cf. Furtado da Cunha, 

Rios de Oliveira e Martelotta; 2003).  

 Partindo dessa compreensão de língua, os estudos funcionalistas consideram que a 

função desempenhada por uma forma linguística no ato comunicativo tem papel 

predominante. De acordo com essa concepção, a estrutura gramatical depende do uso que se 

faz da língua. Isto significa dizer que a gramática é o resultado da cristalização ou 

regularização de estratégias recorrentes desenvolvidas no discurso (cf. Givón, 1995; Bybee, 
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2010
5
). Sua sintaxe está em constante mutação em consequência das vicissitudes do discurso. 

A sintaxe não é uma estrutura independente; antes, subordina-se a mecanismos semântico-

pragmáticos que nossa mente processa durante a produção linguística em determinados 

contextos de uso. 

 Um dos princípios do Funcionalismo denominado Iconicidade está relacionado à 

concepção de que as línguas de alguma forma refletem o pensamento. Diferentemente da 

proposta de Ferdinand de Saussure sobre a relação arbitrária entre significante (imagem 

acústica) e significado (conceito), as teorias funcionalistas acreditam que, sendo a linguagem 

uma habilidade inerente e específica do ser humano, a estrutura linguística revela 

propriedades de conceptualização que o homem faz do mundo biossocial, através do 

funcionamento de sua mente. Três subprincípios manifestam o princípio da Iconicidade, 

segundo Givón (1995). São eles: 

1. Subprincípio da ordenação sequencial ou linear: a ordem dos elementos no enunciado 

corresponde à ordem em que os eventos ocorreram no mundo real ou revela sua ordem de 

importância para o falante. 

Exemplo:  

―Pellas tres horas da Madrugada fez o seu transporte para a margem oppostta, e sem perda de tempo 

mandou fazer o primeiro attaque por quatro Companhias de Granadeiros, que forão a do primeiro 

Regimento desta Praça, e as dos tres da Europa, commandadas por dous Majores, hum do Regimento 

de Xixorro, e o outro do de Brangança, os quaes comprirão mui bem o seu dever, e distinguirão-se 

muito com seu valor.‖ (séc. XVIII - C4; l.17-24) 

  Nesse trecho, o remetente coloca sintaticamente alinhados os acontecimentos tais quais 

ocorreram na realidade. Primeiro, houve o deslocamento da tropa (fez o seu transporte para a 

margem oposta...) e depois a ordem de ataque (e sem perda de tempo mandou fazer o 

                                                           
5
 Bybee (2010) trabalha com o conceito de gramática no qual esta é o resultado da organização cognitiva 

decorrente da experiência que o falante tem com a linguagem.  



24 
 

primeiro attaque...). A inversão da ordem dessas cláusulas implicaria em uma outra realidade 

dos acontecimentos, ou seja, uma outra cena, que não a primeira, estaria sendo descrita.  

2. Subprincípio da quantidade: quanto maior a informação, maior será a estrutura gramatical 

utilizada para expressá-la; o contrário também se verifica. 

Exemplo: 

―Hoje formou-se o [Haddock] Lobo e dá uma festa n'um salão de deusa do club alle-mão: sendo um 

dos muitos poucos collegas com quem tenho relações vou d'aqui a pouco até lá. É a primeira festa de 

bacharelado que assisto. O sogro delle veio da côrte para [aprontar] à formatura.‖ (séc. XIX – U20; 

l.13-22) 

 O subprincípio da quantidade pode ser observado na informação em destaque. A 

quantidade de elementos que compõem esse sintagma nominal reflete a quantidade de 

informação transmitida do remetente para o destinatário. Provavelmente o status 

informacional
6
 desse sintagma é informação nova. Isto porque, além de dois sintagmas 

modificadores [de deusa] e [do club alle-mão], há ainda a presença da marca de indefinição, o 

artigo indefinido, que mostra que se trata de algum salão dentre tantos. Portanto, não deve 

fazer parte do universo de conhecimento partilhado entre os interlocutores, cabendo ao 

remetente utilizar mais material linguístico para descrever o salão não conhecido pelo seu 

destinatário para que este possa ter acesso à mesma cena mental de seu locutor.  

3. Subprincípio da integração ou proximidade: o conteúdo que está mais próximo 

cognitivamente também tende a estar mais próximo sintaticamente; o contrário também se 

verifica.  

Exemplo: 

                                                           
6
 Status informacional das construções ou Informatividade é um princípio da Linguística Funcional que 

corresponde às informações compartilhadas ou supostamente compartilhadas pelos interlocutores na interação. 

Manifesta-se em todos os níveis de codificação linguística. 
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―Queira Vossa Excelência recomendarme á nossa Rita com huma terna saudade, segurando-lhe que 

sempre concervo della, e na primeira occazião lhe esceverei, que lhe mandarei hum barril de 

meláço.‖ (século XVIII – C3; l.68-70) 

 

  De acordo com esse subprincípio, os adjetivos tendem a ocorrer próximos aos 

substantivos a que se referem porque estão cognitivamente mais integrados. No exemplo 

acima, o sintagma adjetival de meláço está próximo ao substantivo barril porque a ele se 

refere e o caracteriza, distinguindo-o de um conjunto de barris. 

 Os trabalhos a seguir serviram de pressupostos teóricos para a escolha dos possíveis 

fatores da ordenação das locuções adverbiais temporais e aspectuais coletadas e analisadas no 

corpus que compõe nossa pesquisa.  

 Um desses trabalhos trata sobre a teoria da Transitividade, desenvolvida na corrente 

funcionalista dos estudos linguísticos. Tradicionalmente, a transitividade é uma propriedade 

que somente envolve a relação entre verbo e complemento. De acordo com Hopper e 

Thompson (1980), no entanto, a transitividade é uma propriedade da oração como um todo, 

concebida como uma noção gradual, contínua, escalar de transferência da ação de um sujeito 

agente para um objeto paciente. A Transitividade é apontada nesse estudo como uma 

propriedade central do uso da língua.  

 Para esses autores, não há necessidade da ocorrência dos três elementos – sujeito, verbo, 

objeto – para que uma oração seja transitiva, pois concebem essa propriedade como um 

complexo de dez parâmetros sintático-semânticos interdependentes que contribuem para 

medir o grau de transitividade das orações. Esses elementos focalizam diferentes ângulos da 

transferência da ação e são interpretados cada um dicotomicamente, conforme a tabela 1. A 

questão da transitividade é interessante para a presente pesquisa porque observar a integração 

entre os constituintes centrais de uma oração (verbo e seus argumentos) pode apontar 
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tendências de ordenação das locuções temporais e aspectuais em análise. Mais do que o grau 

de transitividade das orações, os parâmetros podem apontar essas tendências, uma vez que 

―carta‖ não se constitui um gênero discursivo inteiramente narrativo
7
. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para que uma oração seja considerada transitivamente alta, os parâmetros devem 

corresponder às seguintes definições: 

1. Participantes: nenhuma transferência pode ocorrer a menos que dois participantes estejam 

envolvidos; 

2. Cinese: ações podem ser transferidas de um participante para outro; estado, não. Exemplos: 

―Eu abracei a Sally.‖ (cinético) e ―Eu gosto da Sally.‖ (não cinético); 

3. Aspecto: uma ação perfectiva é mais eficazmente transferida a um participante do que uma 

ação que não tenha terminado. Exemplos: ―Eu comi a maçã.‖ (perfectivo) e ―Eu estou 

comendo a maçã.‖ (não perfectivo); 

                                                           
7
 O conceito de transitividade foi pensado a partir de textos narrativos. 

Parâmetros Transitividade alta Transitividade baixa 

1. Participantes dois ou mais um 

2. Cinese ação não ação 

3. Aspecto do verbo perfectivo não perfectivo 

4. Pontualidade do verbo pontual não pontual 

5. Intencionalidade do sujeito intencional não intencional 

6. Polaridade da oração afirmativa negativa 

7. Modalidade da oração modo realis modo irrealis 

8. Agentividade do sujeito agentivo não agentivo 

9. Afetamento do objeto afetado não afetado 

10. Individuação do objeto individuado não individuado 

Tabela 1: Parâmetros da transitividade. 
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4. Pontualidade: ações que não possuem nenhuma fase de transição entre seu início e fim 

caracterizam orações com maior grau de transitividade. Exemplos: ―chutar‖ (pontual) e 

―carregar‖ (não pontual); 

5. Intencionalidade: quando a ação é proposital, o efeito sobre o paciente é mais aparente. 

Exemplos: ―Eu escrevi seu nome.‖ (sujeito intencional) e ―Eu esqueci o seu nome.‖ (sujeito 

não intencional.) 

6. Polaridade: este é o componente afirmativo / negativo. A oração na negativa indica que não 

houve transferência da ação entre os participantes.  

7. Modalidade: há transferência quando a ocorrência da ação é de fato asseverada como 

correspondente a um evento real (realis). Uma ação que não ocorreu ou que ocorre num 

mundo não real é menos efetiva (irrealis). 

8. Agentividade: participantes agentivos podem efetuar transferência da ação. Exemplos 

―George me assustou.‖ (sujeito agentivo) e ―A figura me assustou.‖ (sujeito não agentivo); 

9. Afetamento: o grau em que uma ação é transferida ao paciente, de forma que o afete. 

Exemplos: ―Eu bebi o leite.‖ (objeto totalmente afetado) e ―Eu bebi um pouco de leite.‖ 

(objeto parcialmente afetado) 

10. Individuação: a ação é mais eficazmente transferida conforme o grau de individuação do 

paciente (próprio, humano – animado – concreto, singular, contável, referencial - definido). 

 Uma oração ser mais ou menos transitiva dependerá dos traços que ela apresenta, já 

mostrado na tabela acima, proposta por Hopper e Thompson (1980). Quanto mais 

componentes estiverem presentes em uma oração, mais transitiva ela será.  

 Ainda pensando sobre a transitividade segundo o funcionalismo, o trabalho de Halliday 

(1994) traz grande contribuição acerca da semântica dos verbos. Partindo da compreensão de 

que a oração representa padrões de experiência, isto é, a linguagem é utilizada pelos seres 
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humanos para criar quadros mentais da realidade, ele afirma que a interpretação da nossa 

experiência com o que acontece no mundo depende de três componentes: 

a. o próprio processo;  

b. os participantes no processo; e  

c. circunstâncias associadas com o processo (são opcionais). 

 Esses três conceitos são categorias semânticas que explicam como fenômenos do 

mundo real são representados em estruturas linguísticas. Portanto, a oração é um modo de 

reflexão, um modo de impor ordem na variação e no fluxo do sistema gramatical de 

transitividade, conforme a concepção de Hopper e Thompson (1980). A transitividade é a 

materialização das atividades indicadas pelos processos (verbos), através dos quais a realidade 

é modelada. Halliday chegou a sete tipos de processos ao discorrer sobre as principais 

atividades no sistema de transitividade da língua inglesa. Esses processos são:  

1. Materiais (processes of doing): relacionados ao mundo físico, expressam a noção de que 

uma entidade ―faz‖ alguma coisa para outra entidade. Os processos materiais têm um ator 

obrigatório e um alvo (goal) opcional
8
.  

Exemplo
9
: The lion [ator] caught [processo] the tourist [alvo]. (O leão pegou o turista.) 

2. Mentais (processes of sensing): relacionados ao mundo da consciência, expressam a noção 

sentimentos, pensamentos e percepções. O autor acrescenta que os participantes envolvidos 

nos processos mentais são um experienciador (senser) e um fenômeno (phenomenon). O 

primeiro é o ser consciente que sente, pensa e percebe, já o segundo é aquilo que é sentido, 

pensado ou percebido.  

                                                           
8
 Para Halliday, o termo ―ator‖ refere-se àquele que realiza o feito. Já o termo ―alvo‖ refere-se a alguém para o 

qual o processo é estendido. 
9
 Os exemplos são do autor. 
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Exemplo: Mary [experienciador dotado de consciência] liked [processo] the gift [fenômeno / 

coisa]. (Maria gostou do presente). 

3. Relacionais (processes of being): relacionados ao mundo das abstrações, estabelecem uma 

relação entre duas entidades separadas, uma atribuindo alguma característica a outra ou a 

identificando. Na língua inglesa, foram identificados três tipos principais de construções:  

a. intensiva: ‗x is a‘ (x é/está a). Exemplo: Sarah is wise. (Sara é sábia);  

b. circunstancial: ‗x is at a‘ (em que ‗is at‘ pode ser ‗is at, in, on, for, with, about, along, etc.‘) 

(x está em a).  Exemplo: The fair is on a Tuesday. (A feira é na Terça-feira);  

c. possessiva: ‗x has a‘ (x tem/possui a). Exemplo: Peter has a piano. (Pedro tem um piano). 

4. Comportamentais: manifestam os processos da consciência e os comportamentos 

psicológicos e fisiológicos. Estão na fronteira entre os processos materiais e mentais. Um 

participante é tipicamente um ser consciente, denominado behaver.  

Exemplo: No-one [behaver] is listening [processo]. (Ninguém está ouvindo) 

5. Verbais: expressam relações por meio da linguagem. O participante não precisa ser 

consciente, nesses processos, e é denominado sayer (aquele/aquilo que diz). Há outras 

funções de participantes: receiver (aquele para o qual a fala é direcionada), verbiage (o que é 

dito), target (a entidade que é objetivada pelo processo de dizer). 

Exemplo: I [sayer] ordered [processo] a steak [verbiage]. (Eu pedi um bife). 

6. Existenciais: representam que alguma coisa existe ou acontece. O elemento que é dito 

existir é chamado de existent. Frequentemente, uma oração existencial contém um elemento 

circunstancial distinto de tempo ou lugar.  

Exemplo: There is [processo] a man [existent] at the door [circunstância]. (Há um homem na 

porta).  
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7. Processos meteorológicos: encontram-se na fronteira entre os processos existenciais e 

materiais.  

Exemplo: It’s raining [processo]. (Está chovendo). 

 Martelotta (2004) também descreve uma classificação dos tipos de verbos, com base em 

Scheibman (2001) e também em Halliday (1994), para a investigação do posicionamento dos 

advérbios ―bem‖ e ―mal‖ em textos do português arcaico e atual:  

1. Cognição: indicam atividade cognitiva, seja de ação (pensar), de processo cognitivo 

(lembrar) ou de estado (saber, ter conhecimento de).  

2. Corpóreos: indicam gestos ou interações corporais (comer, beber, dormir, fumar, etc.). 

3. Existenciais: indicam existência e acontecimento (ser, estar, acontecer, etc.).  

4. Sentimento: indicam emoção e desejo (gostar, querer, amar, sentir, precisar, etc.). 

5. Materiais: indicam ocorrência e ações tanto concretas quanto abstratas (fazer, ir ensinar, 

trabalhar, usar, brincar, etc.). 

 6. Percepção: indicam sensações corporais, atenção (olhar, ver, escutar, encontrar, notar, 

etc.). 

7. Percepção/relacional: indicam percepção que se tem do sujeito (parecer, cheirar, soar, 

etc.). 

8. Possessivos/relacionais: indicam posse (ter, possuir, etc.). 

9.  Relacionais: indicam processo de ser (ser, tornar-se, parecer, etc.). 
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10. Atividade verbal: indicam atividade verbal (dizer, falar, conversar, contar, perguntar, 

etc.).  

 Reconhecer os tipos de processos envolvidos nos dados pode fornecer pistas sobre a 

relação entre a ordem das locuções adverbiais de tempo e aspecto e esses tipos verbais, já que 

os adverbiais possuem como escopo sintático o verbo da oração.  

 Martelotta (2004) conclui que o advérbio ―bem‖ com valor de marcador discursivo 

tende a ocorrer antes do verbo e, no caso específico de ―bem‖ com verbos cognitivos, como 

saber, crer, lembrar, entre outros, sobretudo no português arcaico, constitui uma marca de 

subjetividade, já que, através delas, o emissor demonstra que compartilha informações de 

fundo com o receptor ou marca a importância da informação transmitida.  

 Nossa investigação acerca das locuções adverbiais temporais e aspectuais parte desses 

pressupostos e das pesquisas apresentadas no capítulo 3, portanto, compreender as motivações 

para as diferentes ordenações sintáticas que esses elementos podem assumir corresponde a 

procurar as funções e estabelecer seus comportamentos no discurso. Creio que estudos como 

esses são passos importantes para a compreensão do funcionamento da língua no processo de 

comunicação entre falante e ouvinte e refletirá no estudo e ensino do uso de advérbios. 

 No capítulo seguinte, apresentamos algumas pesquisas desenvolvidas sobre advérbios. 
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2. ESTUDOS SOBRE ADVÉRBIOS 

 

Para qualquer teoria linguística, os adverbiais (advérbios simples, locuções adverbiais e 

orações subordinadas adverbiais) são estruturas de difícil estudo. Esse fato é devido à sua 

natureza híbrida, que transita entre a área lexical e a área gramatical. 

A categoria dos advérbios nas gramáticas tradicionais ocupa poucas páginas, com 

definições, classificações e exemplos típicos de cada subtipo. A função básica do advérbio, 

segundo Cunha e Cintra, (2001), é ser ―um modificador do verbo‖ (p.541). A seguir, 

complementam essa definição afirmando que certos advérbios podem assumir outras funções 

que lhes são privativas, como no caso dos ―advérbios de intensidade‖, que poderiam reforçar 

o sentido de um adjetivo ou mesmo de um advérbio. Os exemplos abaixo ilustram 

respectivamente essas outras funções
10

:   

(1) Ficara completamente imóvel. (Branquinho da Fonseca) 

(2) O homem caminhava muito devagar. (S. de Mello Breyner Andresen) 

 

 Outro ponto que Cunha e Cintra destacam é que alguns advérbios aparecem 

modificando toda a oração: 

(3) Infelizmente, nem o médico lhes podia valer. (Miguel Torga) 

 

 Com relação a isso, os advérbios viriam destacados no início ou no fim da oração, 

separados por uma pausa, no caso da fala, e por uma vírgula, no texto escrito. 

 Uma observação fecha a primeira sessão do capítulo que revela o reconhecimento da 

ineficiência das definições anteriores. Reproduzo aqui a observação: 

 

                                                           
10

 Exemplos dos autores. 
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Sob a denominação de ADVÉRBIOS reúnem-se, 

tradicionalmente, numa classe heterogênea, 

palavras de natureza nominal e pronominal com 

distribuição e funções às vezes muito diversas. Por 

esta razão, nota-se entre os linguistas modernos 

uma tendência de reexaminar o conceito de 

advérbio, limitando-o seja do ponto de vista 

funcional, seja do ponto de vista semântico. 

Bernard Pottier chega mesmo a eliminar a 

denominação de seu léxico linguístico. (Cf. 

Introduction à l‘etude de la morphosyntaxe 

espagnole, 3ª ed. Paris, Ediciones 

Hispanoamericanas, 1964, p. 78). 

 

Camara Jr. (2001), precursor da linguística no Brasil, sugere uma distribuição das 

classes que ele chama ―fundamentais‖ (p.77), contrapondo às perspectivas da gramática 

tradicional. Para tal tarefa, o autor considera três critérios principais: o critério semântico, o 

critério morfológico e o critério funcional. O critério semântico leva a observar a estrutura 

sob a perspectiva da sua significação no universo biossocial que se incorpora na língua. O 

critério morfológico considera as propriedades gramaticais que a estrutura pode apresentar. 

Por fim, o terceiro critério, o critério funcional, nos termos de Camara Jr., é responsável por 

analisar o papel ou a função que o vocábulo exerce na sentença.   

Por meio desses critérios, os vocábulos formais
11

 são divididos em nome, verbo e 

pronome.
12

 Os nomes representam coisas ou seres enquanto que os verbos representam 

processos (critério semântico). Pelo critério morfológico, os nomes apresentam marcas 

                                                           
11

 ―O vocábulo formal é a unidade a que se chega, quando não é possível nova divisão em duas ou mais formas 

livres. Constará, portanto, de uma forma livre indivisível (ex.:luz), de duas ou mais formas presas (ex.: 

im+pre+vis+ível) ou de uma forma livre e uma ou mais formas presas (ex.: in+feliz)‖ (Camara Jr, 2001, p.69).  

12
 Camara Jr. descreve ainda o que ele chama de vocábulos conectivos (coordenativos ou subordinativos de 

vocábulos [preposições] e de sentença [conjunções].) cuja função essencial é a de relacionar uns com os outros, 

ou entre si, os nomes, os verbos e os pronomes. 
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gramaticais de número e gênero, além da presença da forma dependente, o artigo. As marcas 

gramaticais inerentes à classe dos verbos são as desinências modo-temporais e número-

pessoais. O pronome limita-se a mostrar o ser no espaço, a partir do falante (eu, mim, este, 

aquele, etc.), podendo apresentar-se invariável ou passível de concordância em número ou 

gênero.  

Falta analisar essas três classes pelo critério funcional. O autor afirma que por esse 

critério, os nomes e pronomes se subdividem segundo sua função na comunicação linguística. 

Assim, chega-se ao seguinte quadro: 

 

Nome  - substantivo (termo determinado). 

  - adjetivo (termo determinante de outro nome). 

  - advérbio (termo determinante de um verbo). 

Verbo 

Pronome  - substantivo (termo determinado). 

     - adjetivo (termo determinante de outro nome). 

     - advérbio (termo determinante de um verbo).  

 

Para Camara Jr., conforme podemos observar no esquema acima, o advérbio é um 

vocábulo de natureza nominal ou pronominal que funciona como termo determinante de um 

verbo.  

Com apenas essas duas descrições de tratamento do advérbio, pode-se levantar algumas 

questões com relação à natureza do termo. Primeiro, as gramáticas tradicionais não levam em 

consideração o conjunto de critérios definidos por Camara Jr. para a categorização dos 

vocábulos, dentre eles, os advérbios. Ao definir a classe dos advérbios como um conjunto de 

itens que são essencialmente modificadores do verbo, os gramáticos reputam apenas ao 

critério funcional. Mas, quando incluem outras funções a esse item, partem de outros critérios, 
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no caso dos exemplos de Cunha e Cintra, o critério semântico (―reforçar o sentido‖). Daí 

afirmar que os advérbios podem também modificar adjetivos e mesmo outros advérbios. Na 

análise de Camara Jr., demonstrada acima, tal afirmação não encontra espaço, pois, embora a 

natureza possa variar (nominal ou pronominal), a função permanece a mesma, que é ser 

determinante de um verbo.  

Retomemos o exemplo (2) de Cunha e Cintra (2001): 

 O homem caminhava muito devagar.  

 

Esse exemplo foi utilizado para demonstrar a outra função do advérbio de reforçar o 

sentido de um segundo advérbio. Segundo a tradição, trata-se de um pronome indefinido com 

função de advérbio de intensidade, pois está modificando o advérbio devagar. Assim, o 

advérbio muito ―reforçaria o sentido‖ de devagar, intensificando o modo pelo qual o homem 

caminhava.  

Bomfim (1988) discute a mesma subclasse de advérbios (de intensidade) através do 

item pouco, presente na oração (4). 

(4) Comeu pouco. 

Pela classificação canônica da gramática normativa, o elemento pouco seria descrito 

como um advérbio de intensidade que modifica o verbo comeu. Segunda a autora, essa 

descrição não é pertinente porque pouco não incide sobre o verbo, mas sobre o resultado ou a 

consequência do processo verbal. Ainda que o objeto não esteja expresso, o que importa é o 

volume do que foi comido, atribuindo então ao vocábulo em análise a compreensão da função 

de pronome indefinido. Essa perspectiva nos permite concordar com a natureza indefinida e 

função pronominal de itens considerados como advérbio de intensidade como muito e pouco. 

Do ponto de vista semântico, tais elementos se assemelham aos numerais; são 
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quantificadores. No exemplo (4), pouco permanece invariável pela falta do item determinado, 

sendo expresso, por conseguinte, na forma com valor neutro. 

Analisemos ainda o exemplo (3), também de Cunha e Cintra: 

 Infelizmente, nem o médico lhes podia valer.  

 

Aqueles autores afirmam, como tradicionalmente ocorre, que quase todos os advérbios 

terminados em –mente são advérbios de modo. No caso da oração do exemplo (3), retomado 

acima, o advérbio infelizmente modifica toda a sentença. Novamente, há uma confusão sobre 

o papel exercido pelo item infelizmente na sentença. Este não pode ser classificado como um 

advérbio de modo justamente por não se ligar ao processo verbal. Antes, apresenta aspecto 

subjetivo, demonstrando a atitude do falante em relação ao enunciado. Assim, trata-se de um 

modalizador (cf. Moraes Pinto, 2008). 

Outros exemplos também apontam para a incoerência da aparente homogeneidade da 

descrição da classe dos advérbios, abordada pelas principais gramáticas da língua portuguesa.  

(5) As pessoas moralmente fracas são indecisas. 

(6) Ele falta frequentemente às aulas.
13

  

A sentença (5) ilustra um caso em que um adjetivo é derivado pelo sufixo –mente. 

Somente por apresentar esse sufixo, tenderíamos a classificá-lo como advérbio de modo. 

Como se observa, não modifica o verbo, nem a sentença, nem o elemento a que se relaciona, o 

adjetivo fracas. A função desse item é restringir, e não qualificar, o adjetivo que funciona 

como determinante do nome, núcleo do sintagma pessoas. Bomfim (1988) afirma ser legítimo 

considerarmos estruturas sequenciais desse tipo (moralmente fracas; psicologicamente débeis) 

                                                           
13

 Exemplos de Bomfim (1988) 
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como um todo, correspondendo a um só adjetivo e que seriam equivalentes a estruturas 

formadas por processos morfológicos: auriverde, multinacional, pré-adolescente etc.  

O exemplo (6) mostra outra palavra formada pela adjunção do sufixo –mente, 

frequentemente. Diferentemente da sentença anterior, esse vocábulo tem como escopo o verbo 

faltar, mas igualmente não procede sua interpretação como um advérbio de modo, uma vez 

que a noção indicada é uma circunstância de tempo reiterativo. Portanto, trata-se de um 

advérbio de tempo em -mente
14

.  

Cabe aqui um breve comentário sobre a tendência em se estudar adverbiais de tempo e 

lugar como subtipos (circunstanciadores) de uma mesma subclasse (modificadores de verbo). 

Advérbios temporais e locativos parecem apresentar comportamentos sintáticos semelhantes, 

uma vez que são apontados tradicionalmente como circunstanciadores de eventos que 

respondem às perguntas ―quando?‖ e ―onde?‖, respectivamente. Bomfim (1998, p.17) destaca 

que esses grupos apresentam diferenças referentes a fatores pragmáticos.   

  Quando se propõe a classificar o advérbio como um dos constituintes do Sintagma 

Verbal, leva-se em conta a sua natureza não argumental na estrutura sintática, mas preserva-se 

sua relação com o verbo. A consequente conclusão de que o advérbio é um modificador de 

verbo (critério semântico) é um tanto mais complexa quanto se pode pressupor, pois há casos 

em que os advérbios não estão relacionados ao verbo, mas a toda a oração. Em Certamente, 

vai chover, percebe-se não uma modificação no processo verbal, mas um posicionamento do 

falante diante do evento. Trata-se, neste caso, de um modalizador epistêmico (cf. Moraes 

Pinto, 2008).  Entre os advérbios modificadores de verbos e advérbios sentenciais, observa-se 

uma relação de extensão de uso, já que estes são provenientes de valores qualitativos. 

Traugott (1995) e Traugott e Dasher (2005) propõem que os elementos adverbiais de relativa 

                                                           
14

 A polissemia de itens formados pelo sufixo -mente é abordada no estudo de Moraes Pinto (2008), que mostra 

que esses diversos usos do advérbio em –mente ocorrem desde o português arcaico. Não vamos nos aprofundar 

nessa questão, pois o foco deste trabalho é a ordenação de locuções adverbiais de tempo e aspecto. 
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liberdade sintática deixaram de funcionar no nível sintático, tendo seu escopo ampliado para o 

nível do discurso. Assim, seus usos podem ser explicados pela trajetória de gramaticalização 

advérbios internos à cláusula > advérbios sentenciais > marcadores discursivos.  

  Embora alguns autores advoguem que os advérbios podem também modificar 

substantivos, outras análises mostram que essa função pode ser desempenhada por outras 

categorias. Em Pedro é muito homem, [muito homem] é sintagma nominal com função 

predicativa e, dessa forma, [homem] corresponde a um adjetivo. Ora, pensar em um advérbio 

modificando um adjetivo é menos problemático porque esta situação está prevista na tradição 

dos estudos gramaticais. Outro exemplo é A reunião [na casa de Paulo] foi proveitosa, em 

que os itens em destaque, formam um Sintagma Preposicional com função de 

circunstanciador. Sintaticamente, no entanto, causam um impasse, pois nos levam a crer em se 

tratar de uma locução adverbial de lugar. O SP [na casa de Paulo] pode estar, neste caso, 

especificando de qual reunião se trata através da informação de lugar. As possibilidades de 

nossa língua permitem que o advérbio não seja a única classe a funcionar como um 

qualificador de um item núcleo de um sintagma.  

  Martelotta (inédito) pontua sobre os circunstanciadores o seguinte: 

 

...os circunstanciais, como o nome sugere, indicam 

um tipo de circunstância, mas não apresentam um 

atributo típico dessa classe: não modificam o 

verbo. Nesse sentido, é difícil localizar esses 

elementos na cadeia sintática, até porque, embora 

gravitem em torno do verbo, esses elementos 

apresentam valor mais pragmático-discursivo do 

que propriamente sintático e sua origem dêitica 

ratifica isso (p.16). 
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  Por isso, seria proveitoso pensar na questão da prototipicalidade da categoria, uma vez 

que apresentar circunstância de um evento como atributo do advérbio implica em não aceitar 

o atributo de modificador de verbo, pois um circunstanciador não seria capaz de interferir de 

nenhuma forma no processo descrito pelo predicador verbal, como um advérbio de modo, 

conforme o exemplo: 

(7) O jogador correu rapidamente pelo campo durante a partida.  

 

  O advérbio de modo rapidamente acrescenta à semântica do verbo uma característica 

de como se deu o movimento de [correr]. É, neste caso, um modificador do verbo. Já a 

locução adverbial de tempo durante a partida não interfere semanticamente na ação descrita 

pelo verbo, apenas apresenta a circunstância de tempo em que tal ação ocorreu. 

  A questão da prototipicalidade parece dar conta do conflito entre a forma e função 

(Votre, 1992) da categorização tradicional dos advérbios, como já visto nos casos anteriores, 

porque é possível considerar que um item pertença a uma categoria, não porque possui os 

atributos de um elemento prototípico, como a invariabilidade, mas pelas características que 

compartilha com outros membros.  Isto quer dizer que uma entidade não precisa compartilhar 

todos os traços do elemento prototípico para fazer parte da categoria. Na perspectiva de 

Wittgenstein, as similaridades se entrelaçam por famílias de entidades. Um item A pode 

compartilhar um traço da categoria com o item B que compartilha outro traço com o item C 

que compartilha um terceiro traço com A e todos esses itens formam uma cadeia entrelaçada 

de similaridades categoriais. Essa visão de categorizar elementos por características 

compartilhadas com outros membros da categoria vai de encontro ao modelo clássico de 

categorização, pensado inicialmente por Aristóteles. Nesse modelo, um elemento deve possuir 

todos os atributos definidores da categoria para que participe desta. Como já vimos, elementos 



40 
 

adverbiais são variados em forma e função e, portanto, categorizá-los pelo modelo clássico 

não seria coerente. 

  Bybee (2010) adota a visão de que um item central de uma categoria não é o elemento 

que possui mais traços determinados para tal. O item central, segundo a autora, é o elemento 

mais frequente. Dessa forma, confirma-se que o que a tradição gramatical faz ao atribuir 

traços para elementos tão diferentes a fim de categorizá-los em uma mesma classe causa 

confusão quanto à análise e ao uso desses mesmos elementos. A invariabilidade pode 

caracterizar o advérbio prototípico, mas, como se dá com todos os outros atributos dessa 

categoria, a invariabilidade pode não ocorrer (Martelotta, ibidem, p.13). Esse é um ponto 

muito importante sobre a categorização de elementos na classe dos advérbios e é matéria para 

um outro trabalho.  

 A respeito da ordem das locuções, Martelotta (1994), ao estudar a gramaticalização de 

circunstanciadores temporais e alguns operadores argumentativos deles provenientes, propõe 

que há uma restrição de colocação de adverbiais temporais conforme a especialização 

gramatical do elemento. Para tal trabalho, o autor classificou os advérbios em quatro tipos:  

a. Circunstanciadores de tempo determinado
15

 — Dão uma indicação relativamente precisa do 

momento em que ocorre o evento. Este tipo de circunstanciador aparece normalmente em 

eventos específicos, mas também pode aparecer em eventos não-específicos, desde que 

apresente o traço [+punctual]. Exemplos: Hoje, ontem, semana passada, às sete horas, 

quando ele chegou, etc. 

b. Circunstanciadores de tempo indeterminado — Dão a idéia de que os eventos e situações 

ocorrem, não em um momento específico, mas ao longo do tempo. Este tipo de 

                                                           
15

 Definição e exemplos originais do autor. 
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circunstanciador aparece normalmente ligado a eventos e situações marcados pelo traço [– 

específico]. Exemplos: Sempre, geralmente, atualmente, nunca, nunca mais, etc. 

c. Circunstanciadores iterativos — Indicam a frequência com que os eventos não-específicos 

acontecem ao longo do tempo. Exemplos: Às vezes, duas vezes por semana, de vez em 

quando, etc. 

d. Circunstanciadores de simultaneidade — Expressam concomitância entre eventos e 

situações. Possuem as mesmas características de discurso, já que marcam situações não 

específicas e simultâneas entre si. Estão relacionados aos eventos de figura e tendem a ocorrer 

topicalizados ou focalizados antepostos ao verbo. Exemplos: Enquanto isso, ao mesmo tempo, 

etc. 

e. Circunstanciadores delimitativos – Delimitam os eventos ou situações, indicando o início 

e/ou o fim de sua permanência no tempo. Exemplos: Há três anos, até hoje, durante três 

meses, etc. 

 Um dos objetivos do trabalho é mostrar que a colocação dos circunstanciadores 

temporais está subordinada à sua função dentro do discurso de que fazem parte. Martelotta 

afirma que a circunstância de tempo não pode ser vista como algo uniforme e sim como algo 

fluido que se amolda às características semântico-gramaticais do discurso em função das 

necessidades comunicativas envolvidas no ato de comunicação.  

 Assim sendo, os circunstanciadores de tempo determinado são a marca temporal que 

regulariza a sequencialidade das ações nas narrativas. Tendem a ser enfatizadas ou focalizadas 

(movimento para a esquerda) e topicalizadas (movimento para a extrema esquerda ou início 

da sentença). Os circunstanciadores de tempo indeterminado e de simultaneidade estão 

semanticamente ligados ao discurso não sequencializado e de eventos estáticos, não cinéticos. 
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Tendem também a ser focalizados ou topicalizados através da anteposição ao verbo. Os 

circunstanciadores iterativos tendem a ocorrer em eventos e situações não-específicos por 

indicarem a repetição destes eventos ao longo do tempo. Por fim, os circunstanciadores 

delimitativos apresentam tendências mais livres de colocação porque tanto podem indicar o 

momento específico em que o evento se inicia ou termina como podem expressar a duração de 

eventos específicos imperfectivos ao longo do tempo. 

 Utilizando como corpus entrevistas de crianças e adultos para os projetos Censo de 

Variação Linguística, Competências Básicas do Português e NURC e textos antigos do 

português arcaico e moderno, o autor dividiu os textos nos planos discursivos de Figura e 

Fundo (Hopper e Thompson, 1980). Os resultados obtidos geraram as seguintes conclusões, a 

respeito dos tipos semânticos de circunstanciadores: 

1. Os circunstanciadores de tempo determinado tendem a ocupar posições pré-verbais em 

figura (narrativa e não-narrativa), uma vez que este tipo de discurso caracteriza-se por 

apresentar uma sequencialidade de eventos específicos, e os circunstanciadores de tempo 

determinado são a marca temporal que regulariza esta sequencialidade, assumindo uma 

importância neste tipo de discurso, que é marcada gramaticalmente pela sua antecipação ao 

verbo, ou seja, é enfatizado ou topicalizado. 

2. Os circunstanciadores de tempo indeterminado tendem a ocupar posições pré-verbais em 

fundo narrativo e não-narrativo, pois este tipo de discurso caracteriza-se pela presença de 

situações não-específicas. Este tipo de circunstanciador, que expressa informações temporais 

indeterminadas ou não-específicas, apresenta uma relação mais estreita com este tipo de 

discurso, assumindo nele uma importância informativa maior. Daí a sua topicalização ou 

enfatização nestes casos. 

3. Os circunstanciadores de simultaneidade tendem a ocorrer basicamente em fundo (narrativa 

e não-narrativo) e em posições pré-verbais. Isto ocorre porque o discurso de fundo tende a 
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apresentar situações não-específicas marcadas pela simultaneidade ou encobrimento 

cronológico em relação aos eventos sequenciais em figura. Daí o fato de estes 

circunstanciadores só terem aparecido, nas entrevistas, em posições pré-verbais de fundo 

(narrativo e não-narrativo). 

4. Os circunstanciadores iterativos tendem a ocorrer em figura não-narrativa e em fundo 

narrativo e não-narrativo em posições pré-verbais, pois estes tipos de discurso são marcados 

pela presença de situações não-específicas, e os circunstanciadores iterativos expressam a 

frequência com que estas situações se repetem ao longo do tempo, tendo, portanto, de 

sobressair, através de sua topicalização ou enfatização. Mais uma vez a colocação do 

circunstanciador é uma consequência da sua conexão semântica com o tipo de discurso em 

que aparece. 

5. Os circunstanciadores delimitativos apresentam tendências menos restritas de colocação, 

uma vez que, por um lado, indicam o momento específico em que se inicia e/ou termina o 

evento, funcionando como um circunstanciador de tempo determinado. Por outro lado, 

expressam a duração de eventos específicos imperfectivos, ou de eventos não-específicos ao 

longo do tempo, apresentando características semântico-gramaticais típicas de fundo. 

 Em Ilari (2001), a expressão linguística de tempo no português pode ter um valor de 

localização, de duração interna dos eventos, ou até mesmo expressar uma reiteração. O ponto 

de referência varia e inclui três momentos: o momento da fala, o momento em que a ação se 

realiza e um outro momento tomado como ponto de referência suprido pelo texto.  

 Ao tratar dos adjuntos adverbiais, descreve-os, num primeiro momento, como 

localizadores dos eventos no tempo, considerando o tipo de ancoragem. Estes indicam as 

ações com valores não durativos e não iterativos (momento da fala). Sobre a ancoragem, Ilari 

afirma que os falantes, ao construir e interpretar os adjuntos que localizam eventos, recorrem 

a dois mecanismos de ancoragem: real (apontar para o mundo) ou textual. Isto é, os adjuntos 
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adverbiais de tempo podem apresentar uma referência a um tempo disponível ou não no texto 

em que estão inseridos. São adjuntos que possuem uma ancoragem textual endofórica ou 

exofórica, dependendo da situação a que se referem (momento tomado como ponto de 

referência suprido pelo texto). Já a questão da duração interna dos eventos (momento em que 

a ação se realiza), o autor distingue três processos: os pontuais; os duráveis com a ideia de 

―tempo gasto‖ ou ―tempo empregado‖; e processos duráveis com a ideia de ―tempo escoado‖.  

 No caso específico da noção reiterativa, o autor afirma que a escolha de uma 

determinada estrutura sintática resulta na interpretação reiterativa ou não da sentença, 

combinada sempre a alguns outros fatores. Um deles é justamente a presença de certos 

adjuntos, principalmente aqueles que se utilizam da noção de ―vez‖, ou seja, referindo-se 

sempre a uma repetição de eventos de um mesmo tipo.  

 Tanto o trabalho desenvolvido por Martelotta (1994) quanto a pesquisa de Ilari (2001) 

servirão para compreender a natureza temporal ou aspectual das locuções adverbiais do 

corpus escolhido, isto é, torna-se indispensável observar a semântica interna desses adverbiais 

para entender em que medida o caráter dêitico ou aspectual influenciaria na ordenação desses 

itens. 

 Paiva (2008) investiga a questão da marcação através das ocorrências de sites de 

aterrissagem dos circunstanciais locativos e temporais. Para a autora, os circunstanciais, 

analisados em corpus do português falado do Rio de Janeiro, não se limitam a fornecer as 

coordenadas temporais e espaciais dos eventos; antes, podem desempenhar diversas funções 

na organização do discurso e constituem importantes instrumentos na interação entre falante e 

ouvinte. Foram identificadas durante a pesquisa 7 funções discursivas, a saber: 
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a)  Retomada anafórica – o circunstancial retoma uma referência locativa ou temporal já 

introduzida no discurso anterior e a situa como pano de fundo do estado de coisas descrito a 

seguir
16

:  

Exemplo:  - Só não queria morar na Barra. Nem em Copacabana.  

            - Por quê? 

            - Não, a vida noturna – só tem vida noturna, só, lá. Porque de dia não tem mais nada.  

(Censo80, Jae25) 

b) O circunstancial especifica coordenadas dêiticas (temporais e locativas) nas quais se 

inscreve o valor de verdade do estado de coisas descrito numa oração:  

Exemplo: - A nossa ala também está saindo no Império Serrano agora. (Censo80, Jae25) 

c)  O circunstancial funciona como um instrumento de segmentação discursiva, assinalando 

a introdução de um subtópico no discurso:  

Exemplo: F: - Assim- e, mas- Ah! Essa primeira casa de família que eu trabalhei foi dose. Ai meu 

deus do céu! Fiquei lá até meus dezoito anos. Até poder completar maior idade, sabe? para começar a 

trabalhar em comércio que, até antes não podia, né?  

(Censo80, Sue05) 

d) O circunstancial introduz uma mudança de plano discursivo, ou seja, assinala a passagem 

de um tipo de discurso a outro:  

Exemplo: - Bom, aí jogamos. Na estréia, perdemos de...de quatro a um. Uma vergonha! E eu disse: 

―Bom, no próximo jogo, eu, como treinador, eu tenho que tomar uma posição de tirar aqueles que 

foram mal no jogo, né? Muito bem. Então, eu fui, meti a cabeça no travesseiro e disse...‖  

(Censo80, Man14) 

e) O circunstancial demarca pontos distintos numa sequência temporal ou locativa:  

Exemplo: - Aí ela ficou dois dias na Santa Lúcia (hes) internada, depois foi prá casa fazer o resto do 

repouso em casa para depois de quinze dias fazer a cesária. Porque minha filha nasceu de oito meses e 

dois dias...  

(Censo80, Dav42) 
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 Definição e exemplos originais da autora. 
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f) O circunstancial se apresenta acompanhado de um elemento de focalização que lhe 

imprime um valor de destaque: 

Exemplo: - Só no domingo ele ia lá. (Censo80, Cas46) 

g) O circunstancial estabelece um contraste locativo ou temporal com alguma outra 

referência dêitica já mencionada (foco de contraste): 

Exemplo: Ipanema, tudo que gente quer, apesar que eu ainda fui nascido e criado no alto do morro- 

Em Cordovil, a gente já não tem essa facilidade de conseguir as coisa, né? (Censo80, Dav42) 

 

 Os resultados encontrados a partir da análise de 842 circunstanciadores de tempo e de 

1244 circunstanciadores de lugar apontam para diferenças significativas entre o 

posicionamento das duas categorias, de acordo com a função que desempenham no discurso.  

 Tomando exclusivamente o quadro de posições ocupadas pelos circunstanciais, Paiva 

verificou que 58.5% dos circunstanciais de tempo ocuparam posições à esquerda do verbo, 

com 46.7% na margem esquerda da oração, enquanto que os circunstanciais de lugar 

preencheram 74.7% das posições pós-verbais, com 41.2% dos itens locativos em margem 

direita. Vale ressaltar que ambos circunstanciadores apresentaram maior frequência de 

ordenação nas margens das orações coletadas. A autora deve esses resultados à restrição 

imposta pelo contexto de fala em colocar elementos em posições internas à oração, posições 

essas que estariam sujeitas ao princípio independente que, nos termos de Tomlin (1986 apud 

Paiva, 2008) prevê maior coesão entre o verbo e seus argumentos. Com base nesses 

resultados, ela propõe que a anteposição é a ordem não marcada para os temporais, 

considerando que o estatuto marcado / não marcado é uma função da categoria dêitica que 

eles expressam.  

 A segunda parte do artigo contém os resultados da correlação entre função discursiva e 

posição dos circunstanciais. Os circunstanciadores de tempo demonstraram uma variedade de 

posições pré-verbais devido ao papel discursivo dos adverbiais. Os circunstanciais que 
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introduzem mudança de plano discursivo ou assinalam segmentação tópica preencheram em 

100% a posição de margem esquerda. Os que demarcam pontos distintos de um continuum 

temporal são focalizados ou estabelecem um contraste também apresentaram altas 

porcentagens na mesma posição. Os temporais que possuem uma função mais interna à 

oração (coordenadas temporais) posicionaram-se mais variadamente, com ligeira 

predominância na margem direita (35%).  

 Nos circunstanciadores locativos com papel discursivo, embora preencham quase todas 

as posições
17

, ocorreram com maior frequência nas antepostas, principalmente as contrastivas 

(66.4%) e as focalizadas (53.7%). A margem esquerda também foi preenchida com alta 

porcentagem para circunstanciais locativos que possuem a função de retomada anafórica 

(49.2%).  

  Com essa análise, Paiva concluiu que os circunstanciais temporais são mais sensíveis à 

função discursiva do que os locativos. A partir dos resultados encontrados nesse trabalho, 

consideramos importante investigarmos a função discursiva das locuções-alvo desta pesquisa 

e sua relação com a ordenação das mesmas, uma vez que se considera o discurso uma 

manifestação das intenções do falante ao se comunicar, seja por escrito ou oralmente. 

  Sobre a natureza dos advérbios circunstanciadores, Bomfim (1988) afirma que há um 

paralelismo entre os advérbios de tempo e lugar. A diferença básica estaria no ponto de 

referência: enquanto este localiza espaço, aquele localiza tempo do evento. Podemos 

encontrar na Gramática dos usos do português (Neves, 2000) uma seção para cada classe de 

advérbio. A autora parte, no entanto, da foricidade como traço pertencente às duas categorias. 

Assim, advérbios de tempo e advérbios de lugar podem ser fóricos ou não-fóricos, conforme a 

função em relação ao enunciado. Segundo a autora, os advérbios de tempo, foco deste 
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 A autora trabalhou com as seguintes posições: margem esquerda (P1), entre sujeito e verbo (P2), anteposto ao 

verbo seguido de X (P3), margem direita (P4), posposto ao verbo seguido de X (P5), entre verbo e complemento 

ou predicativo (P6), posposto ao verbo entre dois complementos (P7), em que X é um adjunto. 
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trabalho, são fóricos quando tem como referência o momento da enunciação (ontem, hoje, 

amanhã) e não fóricos quando efetuam simplesmente a expressão da circunstância de tempo 

(p.259) (cedo/tarde; antes (de)/depois (de)). No entanto, diferenças semânticas e de uso 

distinguem os dois tipos, como já foi mostrado no estudo de Paiva (2008)
18

. 

Citamos ainda as observações sobre os circunstanciais em Ilari et al. (2002), quando 

investigam a ordem dos constituintes no português falado. Os autores consideram os 

elementos dêiticos como uma classe que possui propriedades sintáticas e distribucionais 

próprias, que os distinguem dos outros “advérbios”; na realidade, os dêiticos invariáveis a 

que se tem chamado tradicionalmente de “advérbios de lugar/advérbios de tempo” admitem 

usos bastante variados... (p.59). Sem aprofundar as considerações sobre a classe dos 

circunstanciais, estes são apontados como advérbios não-predicativos, ou seja, advérbios que 

não atribuem uma propriedade da qualidade ou ação que se atribui ao sujeito. Assim, em 

―João caminhava lentamente‖, descreve-se como sendo lenta a ação de caminhar que se 

atribui a João. Em uma nota ao final do capítulo, é mostrado que os advérbios de tempo e 

lugar (dêiticos) são advérbios sentenciais e interssentenciais, com preferência de 

posicionamento no início da sentença, uma vez que funcionariam como elementos coesivos 

dentro do discurso. 

Costa Nunes (2009) apresenta um estudo da ordenação de advérbios temporais e 

aspectuais em -mente, em textos jornalísticos do português contemporâneo. Ao contrário do 

que dizem as gramáticas tradicionais de que advérbios em -mente colocam-se geralmente após 

o verbo, a autora mostra que a posição do advérbio tende a variar de acordo com sua 

semântica e que, muitas vezes, a função discursiva destes tem papel importante. Assim, de 
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 No capítulo 1, Pressupostos Teóricos, desta dissertação, há a descrição detalhada desse estudo. Destaco aqui 

que as locuções locativas foram mais frequentes no corpus analisado e foram encontradas mais em posições pós-

verbais. Diferentemente, as temporais apresentaram maior frequência de ocorrência nas posições pré-verbais. 

Com a análise, Paiva concluiu que os circunstanciais temporais são mais sensíveis à função discursiva do que os 

locativos. 
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138 dados coletados em sua pesquisa, Costa Nunes registrou 48 ocorrências (34,8%) de 

advérbios imediatamente antes do verbo (AdvV) e 54 ocorrências (39,1%) de advérbios 

imediatamente após o verbo (VAdv)
19

. Dessa forma, não está determinado qual seria a 

posição mais frequente desses itens, se pré ou pós-verbal. A autora aponta a semântica dos 

advérbios como um indicador para a tendência de cada posição.  

As posições adjacentes ao verbo, AdvV e VAdv, são aquelas preferenciais dos 

advérbios tidos como aspectuais (como frequentemente, novamente e diariamente), com 41 

ocorrências de um total de 56; e aqueles considerados polissêmicos (como rapidamente e 

exaustivamente) com 27 ocorrências de um total de 31 dados. Ou seja, os advérbios com valor 

aspectual tendem a ocupar as posições pós-verbais. Já os advérbios classificados como 

dêiticos (de tempo) ocupam preferencialmente as posições pré-verbais (29 ocorrências contra 

16 em posição pós-verbal).  

Além desse levantamento, o trabalho mostra a análise mais focada dos advérbios que 

ocuparam as margens e a relação desse posicionamento com o papel semântico atribuído. 

Com relação aos advérbios de tempo, dêiticos, apenas 21 das 45 ocorrências ocupam as 

margens da oração. Quanto aos advérbios aspectuais, das 56 ocorrências totais, 18 

correspondem às margens. Dentre esses tipos semânticos de advérbios, não havia diferenças 

significativas nas posições dos mesmos em relação ao aspecto que apresentavam, isto é, sejam 

durativos ou reiterativos, os elementos tenderiam a ocupar a posição pós-verbal, 

preferencialmente a posição adjacente ao verbo. 

Outro trabalho sobre ordenação de adverbiais de tempo e aspecto encontra-se em Ilogti 

de Sá (2009). A autora se utilizou de textos jornalísticos do português contemporâneo para 

levantamento dos dados. Tendo como principal objetivo investigar fatores cognitivos, 
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 Outras posições encontradas foram advérbios em posição pré-verbal, com material interveniente (AdvXV), 

com 20 ocorrências (14,5%), e advérbios se na posição pós-verbal com material interveniente (VXAdv), com 16 

ocorrências (11,6%). 
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discursivos e estruturais para o posicionamento das locuções adverbiais de tempo e aspecto, 

Ilogti de Sá aponta que o valor semântico e a função discursiva daqueles adverbiais atuam no 

seu posicionamento no corpus analisado. Com 69% do total de dados localizados nas margens 

das orações observadas (32,4% em Margem Esquerda e 36,6% em Margem Direita) e 56% 

em posições pré-verbais, a autora concluiu que as locuções adverbiais tendem a ocupar as 

margens da oração. De acordo com o Subprincípio Icônico da Integração, quanto mais 

próxima cognitivamente a estrutura estiver, mais próxima sintaticamente ela se posicionará. 

Assim, as locuções que expressam tempo, em oposição às aspectuais, por normalmente não 

modificarem a idéia do verbo, poderiam ocupar posições mais afastadas. É o que se verifica 

nas locuções com papel semântico de reiteração. Por estarem mais próximas cognitivamente 

ao verbo, ocupam posições mediais da cláusula com maior frequência do que as locuções 

dêiticas (41,7% contra 32,6%, respectivamente).  

Com relação à função das locuções dentro do discurso, as locuções com uma função 

anafórica, de marcação de novo assunto e marcadoras de sequência temporal ocuparam 

preferencialmente a margem esquerda da oração, por terem uma relação direta com o discurso 

antecedente e com contexto geral.  

Outro fator analisado por Ilogti de Sá foi o tamanho das locuções. Sobre esse fator, a 

autora registrou que locuções grandes e médias ocuparam preferencialmente as posições 

marginais das orações em que se encontravam. Foi atribuída a esse resultado a hipótese de 

que locuções com um peso fonológico maior não tenderiam a ocupar posições mediais (entre 

S e V e entre V e C) para não interromper o fluxo de informação.  

Com esses estudos, podemos observar que a ordenação das locuções adverbiais 

temporais e aspectuais no português está diretamente relacionada à necessidade de adequação 

às diversas situações de uso as quais os circunstanciais se inserem. Sendo assim, é possível 

constatar a grande tendência das locuções a se posicionarem nas margens da oração, o que 
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aponta para os princípios da linguística funcionalista. Dessa forma, os objetivos 

comunicativos dos interlocutores e a organização do discurso são os fatores de maior 

motivação para as diferentes posições encontradas para as locuções adverbiais (cf. Ilogti de 

Sá, 2009). 

  Todos os trabalhos aqui descritos, assim como os apresentados no capítulo anterior, 

contribuíram para um delineamento, sob vários ângulos, de itens adverbiais, demonstrando 

que é preciso ir além da descrição tradicional para compreender as funções que tais itens 

estabelecem no discurso, em várias épocas e gêneros textuais. A partir dos resultados 

encontrados, verificamos tendências de ordenação de itens adverbiais, tendências essas que 

serão consideradas no decorrer desta pesquisa, sem ignorar as diferenças textuais e de análise. 

Procuramos também acrescentar à ―classe dos advérbios‖ novos pontos de partida sobre como 

a interação entre falante e ouvinte em uma determinada situação comunicativa pode 

configurar as características gramaticais e como essas características não agem sozinhas no 

uso que o falante faz da sua língua.  

  Além disso, procuramos aprofundar o estudo sobre a semântica das locuções 

designativas de circunstâncias de tempo, estabelecendo os diferentes papeis semânticos que 

apresentam, bem como de que forma esses papeis semânticos interagem no discurso das 

cartas pessoais, especificamente as escritas no Brasil nos séculos XVIII e XIX.  
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3. O CONTEXTO HISTÓRICO E DISCURSIVO DAS CARTAS PESSOAIS 

3.1 O gênero “carta pessoal” 

 Nos capítulos anteriores, mostramos que apoiamos nossa análise no uso que o falante 

faz da língua, ou seja, na experiência que o falante tem com a linguagem. Aspectos como a 

intenção do falante e a situação comunicativa interessam em nossas análises de cunho 

funcionalista. Para o presente trabalho sobre a ordenação de locuções adverbiais temporais e 

aspectuais, fundamentado nesses pressupostos, situamos toda a nossa análise no contexto 

discursivo das cartas enquanto gênero, discutindo também o período do português chamado 

de moderno e a utilização dessa língua no Brasil do século XVIII e XIX. Partimos então da 

compreensão sobre o que é ―gênero‖ e sua importância no estudo das línguas.  

 Ao se estudar a história das línguas, há de se ter como ponto de partida um determinado 

texto representante daquelas línguas analisadas. Um passo importante é considerar os aspectos 

pragmáticos, discursivos e cognitivos próprios do texto enquanto ação sócio-discursiva para 

agir no mundo. Para Marcuschi (2002), os gêneros textuais contribuem para a organização das 

atividades comunicativas diárias, que se caracterizam não por traços linguísticos e estruturais 

e sim pelas suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais. Bakhtin (Bajtín, 2008) 

define os gêneros como tipos de enunciados vinculados a situações específicas da 

comunicação social. Dessa forma, o autor ressalta a natureza sócio-ideológica e discursiva dos 

gêneros, que se constituem historicamente a partir de novas situações de interação verbal, no 

interior das diferentes esferas sociais. Qualquer mudança nessa interação gerará mudanças de 

gênero. Assim, a importância da história das línguas vincula-se com a história dos textos (cf. 

Pessoa, 2002).     

 O gênero ―cartas‖ é um dos gêneros textuais mais importantes para a história da própria 

linguagem. Isto porque já na Antiguidade encontra-se esse gênero sendo utilizado pelos 
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imperadores e reis para troca de informações. Nessa época, a carta possuía um caráter público, 

o que mais tarde deu origem ao jornal. Documentos de natureza vária também eram escritos 

sob a forma de carta e até hoje em alguns gêneros se conserva o termo ―carta‖: carta de 

alforria, carta de fiança, carta de crédito etc. Apenas do século XVI em diante, as cartas 

passaram a ter conteúdo privado. As cartas de cunho público eram escritas em latim até o 

momento em que aumentou a difusão de cartas pessoais, escritas nas línguas populares, fato 

que muito contribuiu para o favorecimento das línguas locais. Pessoa (2002) ressalta que nas 

últimas décadas do século XVIII, a carta adquire um valor literário. Por influência do 

movimento Romântico, as cartas revelam a preferência por uma língua mais natural e, 

portanto, mais próxima da linguagem oral. Nesse mesmo momento, em Portugal, Verney 

(1948) afirmou a importância da redação de cartas e propõe o estudo da língua a partir delas.  

 Com a consolidação do caráter privado do gênero ―carta‖ na Europa oitocentista, 

observa-se o delineamento de outros gêneros textuais, a saber, o já mencionado jornal, com 

seus subgêneros, a crônica, o requerimento, etc. No Brasil, os documentos chamados 

historiográficos do século XIX ainda mantêm o formato da carta. Com o advento das 

tecnologias e novos meios de comunicação como a internet, a carta pessoal passou a ser cada 

vez menos frequente como meio de estabelecer comunicação em situações de distância 

espacial. Hoje, escreve-se email, ―postam-se‖ mensagens curtas em redes sociais, mensagens 

mais longas e variadas em blogs e páginas de sites pessoais. Apesar dessa nova cultura digital 

que surge e ganha força, não podemos descartar a importância desse gênero na própria 

história da linguagem, por ter atravessado séculos como meio de contato e divulgação de 

notícias mais usado nas mais diversas sociedades e por ter se desdobrado em tantos outros 

gêneros conforme os temas por ele comportados. 

 Paredes Silva (1997) afirma que o gênero ―cartas‖ pode referir-se a vários tipos de 

comunicação, como, por exemplo, pedido, agradecimento, congratulações, desculpas, 
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informações, prestação de contas, notícias familiares etc. Portanto, há diferenças a serem 

consideradas dentro do termo geral ―cartas‖, que dependem da situação comunicativa para a 

qual servem. Consequentemente, assume-se que esses vários tipos de cartas são subgêneros 

do gênero maior ―carta‖. Reproduzo aqui o quadro apresentado por Silva (2002) em que a 

autora faz distinção entre os subgêneros do gênero maior ―carta‖:  

 
Figura 2: Quadro dos subgenêros da carta, presente em Silva (2002). 

 

 Embora seja diversa em suas formas de realização, em suas intenções e objetivos, toda 

carta apresenta a mesma estrutura básica: a seção de contato, o núcleo da carta e a seção de 

despedida (cf. Paredes Silva, 1988).  

 A seção de contato corresponde ao trecho da carta em que o emissor/remetente 

estabelece o primeiro contato com o destinatário. É uma espécie de preâmbulo da situação de 

conversa a seguir. Paredes Silva (1988) afirma que nessa parte é característico referir-se ao 

recebimento de uma carta anterior do destinatário, ou um pedido de desculpa pela demora da 

resposta. Em uma das cartas do nosso corpus, escrita no Rio de Janeiro em 1773 por Marquês 

de Lavradio a seu filho, Conde de Tarouca, podemos observar essa seção: 

 Meo quirido Filho, e Senhor do meo Coração com o mayor dezasu-  

cego estamos esperando novaz de Lixboa e ellaz sem quererem chegar,  

e talvez que assim suceda para que por todos os modoz me Seja cada vez  

maiz tormentoza esta minha assistência Deus queira já Livra me de  
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ella, e eu ter o gosto da estimavel Companhia de Vossez, que he todo o  

meu interece.  
 Eu entanto passo Sem novidade, excepto em  

velhice, e rabuje que lhe confeço a Voce me vou fazendo insofrivel  

vejão Vocês a Sarna que se lhe [espera] quando ca tiver a felicidade  

que dezejo que he de recolherme a nossa Caza.  

 (século XVIII – D10; l.1-13)    

 Nessa carta, o remetente inicia o contato com seu filho com o lamento de que não 

recebe há algum tempo notícias dele, que mora em Lisboa, acrescentando que esse fato é de 

extrema angústia e ansiedade. Após esse início, trecho do discurso que atende à função fática 

da linguagem, passa-se à segunda seção: o núcleo da carta. 

 O núcleo da carta inicia-se logo após a seção de contato e se finda antes da seção de 

despedida. É o trecho da carta que contém os assuntos, as informações, digressões, ou seja, há 

espaço para os mais variados temas e, por este motivo, não cabe estabelecer previsões de tipos 

textuais, tamanho e quantidade de parágrafos, além de sistematizar quais e em que ordem os 

assuntos devem ser tratados. Ainda utilizamos a carta de Marquês de Lavradio a seu filho 

como exemplo da estrutura básica do gênero carta: 

 Vosse Receberá a  

dezagradavel noticia de ter morrido o seu afilhado Domingoz  

Gomes da Cunha muito percipitadamente porque nem eu soube da  

Sua molestia. Tinha feito Testamento em que instituia a sua  

alma por herdeira, e por esta cauza quis Logo o Juizo dos  

Defuntos, e Auzentes entrar de posse de todoz os Seuz bens:  

eu lhe mandey fazer hum suqueztro pela Fazenda Real  

para evitar aos Seuz herdeiros o damno, que poderião Receber  

naquelle mau Juizo: este meo suqueztro não faz em ba-  

raco aos herdeiroz porque a conta de Domingoz da Cunha esta ajusta  

da, e se lhe estava para passar a sua quitação no tempo  

do Seo falecimento, porem Eu não tenho quirido que agora se  

[R]epasse athe que chegue hum Irmão Seu, que está em. 

está em Minaz a par de poder vir tomar posse dos bens, e não  

ter Lugar o Suquestro, que lhe pertendem e fazer os taez Auzentez  

este he o beneficio, que tenho podido fazer lhe, que todoz jul  

garão ser o maiz consideravel, e conviniente a Sua familia.  

Vosse avizará as Pessoaz, que lhe tocão dos bens que se eu a ellez  

poder ser d‘alguma utilidade e obzequio a Você o farey com  

o mayor gosto. (século XVIII – D10; l.14-33)   
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 No núcleo da carta entre o pai e o filho, a primeira notícia e a ser tratada é de que não há 

novidades do pai ao filho, embora enfatize que seu estado de espírito dos últimos dias seja 

desagradável. No mesmo instante, o remetente novamente revela o desejo de receber o filho 

com sua família em sua casa. O assunto muda coincidentemente na mudança de parágrafo
20

 e, 

nesse momento, o filho é informado de que um parente veio a falecer, deixando uma herança 

endereçada a ele, no que prontamente o pai se oferece para resolver os detalhes do resgate e 

envio, no que lhe for possível ajudar. Portanto, podemos observar que não se trata de um texto 

narrativo, ou descritivo ou ainda persuasivo; antes, é possível localizar todos esses modos 

discursivos dentro do núcleo. O tempo todo o pai alterna a apresentação dos fatos com seu 

julgamento com relação ao evento: [porem Eu não tenho quirido que agora se [R]epasse athe 

que chegue hum Irmão Seu...]. Nota-se com isso que é impossível estabelecer alguma 

regularidade na forma como esse núcleo é composto, principalmente nas cartas pessoais. 

 A última seção é a seção da despedida. Nessa parte da organização discursiva da carta, o 

remetente encerra o ato comunicativo. É comum encontrar expressões que revelem como 

justificativa algum evento para o término do texto. O remetente se utiliza desse espaço 

também para exprimir o desejo de receber notícias do destinatário, bem como deseja-lhe 

saúde ou uma boa semana, bons negócios e etc. Enfim, tal qual numa situação de fim de 

conversa real, é no momento da despedida que ocorrem expressões indicativas de conclusão 

do assunto, ou assuntos, tratados. Observemos como o Marques de Lavradio finda a carta 

escrita ao filho: 

  Neste Pays senão offerece por hora novidade de  

que eu possa avizar a V ocê Vosse que conhece o amor, que me  

deve, espero merecer lhe quanto mede muitaz ocazioens em que lhe  

possa dar gosto. Eu lhe deito a minha benção. Deus Guarde  

a Você muitos anos como muito dezejo e hey mister. Rio de Janeiro  

 

                                                           
20

 Em Paredes Silva (1988), a autora pontua que a relação entre parágrafo e mudança de assunto é discutível, 

pois é comum em cartas ocorrer vários parágrafos para um mesmo assunto ou ainda um único bloco textual para 

vários assuntos. 
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Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde Marquez do Lavradio  

Tarouca. (século XVIII – D10; l.34-40) 

 

 A seção de despedida na carta analisada inicia-se por uma expressão adverbial de lugar, 

[Neste Pays], marcando talvez a introdução desse momento de término da carta. Como era 

comum no passado, o pai abençoa o filho e indica o lugar da escritura, bem como assina a 

carta indicando ser ele o autor e remetente.  

 Compreendendo as três partes que compõem a estrutura básica de qualquer carta, é 

possível observar padrões entre as cartas pessoais e entender como se desenvolve o discurso e 

a participação do autor/emissor/remetente enquanto detentor único do ―rumo da conversa‖, 

pressupondo conhecer e compartilhar informações com o destinatário, que no caso das cartas 

pessoais, são conhecidos com maior afinidade.  

 Silva (2002) parte da seguinte premissa para seu estudo sobre o (sub)gênero ―cartas 

pessoais‖: a carta pessoal é uma produção de linguagem, socialmente situada, que engendra 

uma forma de interação particular. A isso, somamos a questão da participação do remetente 

como possuidor do turno no diálogo pressuposto em cartas de caráter privado, diálogo 

dependente de aspectos temporais e espaciais. A troca de turno ocorre com a resposta da carta 

e a consequente inversão de papeis entre o remetente e o destinatário. O que ora escreveu 

assume, na carta-resposta, o papel do destinatário. É assim que a interação comunicativa é 

alimentada: pelo movimento gerado na troca de correspondência. Para o presente trabalho, 

basta-nos entender o contexto sócio-interativo do discurso em que estão inseridos os dados, 

conforme exposto acima.  
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3.2 O português brasileiro no século XVIII e XIX 

  Nesta seção, exporemos a situação da língua portuguesa no período da escritura das 

cartas pessoais no século XVIII e XIX e entender porque este período é descrito por Mattos e 

Silva (1991) como um período de estabilização da língua portuguesa no Brasil. 

  A história nos conta que no ano de 1500 chegam ao litoral das futuras terras brasileiras 

os primeiros habitantes brancos: os portugueses. A ocupação efetiva do território pelos 

portugueses, no entanto, só ocorre 32 anos depois, quando, em Portugal, o rei D. João III 

decide doar as terras americanas a 12 donatários sob o sistema de capitanias hereditárias. 

Esses donatários pertenciam à pequena nobreza, ou seja, eram pessoas de pequenas posses. 

Junto com os portugueses, habitaram o Brasil colonial os índios, povos nativos, e mais tarde, 

os negros, trazidos da África como mão de obra escrava. Desses três povos, os portugueses 

foram de longe os que mais influenciaram na formação do povo brasileiro. Prova disso, foi a 

instituição da língua portuguesa como língua oficial do Brasil.  

  No século XVIII, a situação da colônia pode ser descrita da seguinte forma: 

politicamente, duas capitais, Salvador e depois, em 1763, Rio de Janeiro, possuem 

representação limitada com algumas funções administrativas e religiosas; economicamente, a 

exploração de ouro no atual estado de Minas Gerais é fator responsável pela entrada de mais 

portugueses e estrangeiros que desejavam enriquecer através dessa atividade. Foi através 

dessa atividade também que as fronteiras da colonização se expandiram para o interior do 

território. Culturalmente, o Brasil não possuía nenhuma universidade nem tipografia e o papel 

intelectual dos centros econômicos é muito pequeno. Linguisticamente, que é o que nos 

interessa, Teyssier (1997) nos aponta: 

Os ―colonos‖ de origem portuguesa falam o 

português europeu, mas evidentemente com 

traços específicos que se acentuam no decorrer 

do tempo. As populações de origem indígena, 
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africana ou mestiça aprendem o português, mas 

manejam-no de forma imperfeita. Ao lado do 

português existe a língua geral, que é o tupi, 

principal língua indígena das regiões costeiras... 

(p.94) 

  A língua geral de que trata Teyssier era um tupi mais simples, que possuía uma 

gramática, organizada pelos jesuítas e ensinada por eles durante o processo de catequização. 

Por muito tempo as duas línguas, o português e o tupi, conviveram na colônia enquanto língua 

de comunicação; o tupi como língua familiar e o português como a língua que se aprendia na 

escola.  

 Em meados do período setecentista, algumas medidas passam a fortalecer o uso do 

português, enfraquecendo, consequentemente, o desenvolvimento da língua geral. A própria 

chegada de mais portugueses atraídos pela exploração de ouro foi um fator de intensificação 

do uso do português nas situações de comunicação oral na colônia. Em segundo lugar, 

podemos citar as medidas políticas tomadas em Portugal pelo Marquês de Pombal no ano de 

1757, ano em que criou o Diretório, cujas decisões passaram a proibir o uso da língua geral e 

a oficializar o uso da língua portuguesa como única língua permitida em território brasileiro. 

Agrava-se a situação da língua geral com a saída dos jesuítas em 1759, os principais 

protetores do tupi. Dessa língua geral, restaram apenas algumas palavras incorporadas ao 

vocabulário português e muitos topônimos. Como se pode ver, os atos pombalinos auxiliam 

na mudança da situação de bilinguismo encontrada até então no Brasil.  Um terceiro fator 

são as primeiras documentações a respeito do falar dos brasileiros, feitas ainda no decorrer do 

século XVIII, contribuindo para a consolidação do português no Brasil. D. Jerónimo Contador 

de Argote fala da presença de vocabulário exótico encontrado nos dialetos ultramarinos, entre 

eles, o brasileiro. Frei Luís do Monte Carmelo (Compendio de Orthographia, 1767) assinala 
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alguns traços fonéticos próprios do falar brasileiro, assim como o faz Jerónimo Soares 

Barbosa (Grammatica Philosophica, 1822). 

  Podemos citar ainda outros dois fatores responsáveis pela vitória do português: a 

chegada da família real portuguesa em 1808 e a independência da colônia com relação à 

metrópole, em 1822. Com a instalação da corte portuguesa, registra-se a entrada de milhares 

de outros portugueses para ―reluzitanizar‖ o Rio de Janeiro. Após a independência, em 1822, 

o Brasil vai renegar tudo o que antes pertencia à metrópole ou lembra a condição de 

dependência econômica e cultural. A partir de então, o português no Brasil vai se 

diferenciando do português europeu mais rapidamente.    

 Assim, nenhum dos fatores isoladamente poderia ter sido responsável pela consolidação 

do português no Brasil e sim todos os fatores atuaram em conjunto para a mudança da 

situação linguística, além de haver também nesse período a distinção entre o português 

brasileiro e o português europeu.    
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4. METODOLOGIA  

 

  O tipo de pesquisa que adotamos é a análise de corpus. Os dados foram retirados de 78 

cartas pessoais: 33 cartas do século XVIII e 45 cartas do século XIX
21

, nas quais encontramos 

um total de 150 locuções adverbiais de tempo e aspecto. Utilizamos para a constituição do 

corpus cartas disponíveis nos sites do Projeto Para uma História do Português do Brasil, 

núcleo RJ, (http://www.letras.ufrj.br/phpb-rj) e do Laboratório de História do Português 

Brasileiro (http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico), ambos da UFRJ. A seguir, reproduzimos 

duas cartas dentre as selecionadas para a constituição do corpus:  

Século XVIII: 

   

  Meu querido Pay e Senhor com o maior prazer recebia sua precioza carta 

dactada de 29 deJunho proxi]mo passado as afectuozas expreçoes com que Vossa 

Excelência nella me tracta me Lizonjeião sumamente; e] ambicionando eu cada ves mais 

a sua estimação, e paternal afecto farei sempre toudo o exforço por ] mererer a sua 

continuação. Nesta sua ultima carta me dá Vossa Excelência a triste noticia de se achar 

indo] mal restabalecido de huma grave molestia que acabava de padecer, o que 

deminuindo bem o meu contentamento, muito me penalizou; e vendo nestes dois ultimos 

mezes chegar d‘essa corte bastantes Navios sem carta alguma de Vossa Excelência para [ 

mim] se tem aumentado excecivamente o meu cuidado na sua saude, o que junto com 

varias enquietaçoens de que tenho ha tempos a esta parte sido preceguida; me tem posto 

em grande abatimento [ espaço] Tão bem me foi bastantemente   sencivel a morte do meu 

Cunhado, inda que ao mesmo tempo me serve de grande conçolação saber que minha 

mana ficou tão bem erdáda como Vossa Excelência me dis, mais isto mesmo he mais 

hum motivo para ella sentir com maior força a falta de hum tão bom marido que tendo 

sempre em sua vida dádo grandes provas do quanto a amava, e estimáva; por sua morte as 

deu inda mais convice[n]tes deixando a livre de enquietaçoens, e em huma enteira 

endependecia Eu não recebo carta della ha muito tempo, e ha inda mais que lhe não 

escrevo, porque há sertamente tres annos que daqui não via embarcacão para aquella Ilha; 

por cujo motivo rogo aVossa Excelência queira fazer-lhe emviar hessa que emcluza 

remeto em que lhe dou os pezames por não retardar mais huma coiza que he do meu 

dever postoudo os tittulos. 

  As boas noticias que Vossa Excelência me dá dos meus que ridos manos me 

enchem de touda a satisfação, e prencipalmente as da minha afilhada pella qual sinto 

maior predilecção, sentido só não a poder ter sempre prezente a minha vista Esti mo 

                                                           
21

 As cartas foram selecionadas de forma a apresentarem em cada século o mesmo número de palavras, 

aproximadamente (10.981 palavras no século XVIII e 10.537, no século XIX). 
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muito que se afectuasse já o cazamento de minha Cunhada com D. Gregorio. Eu já lhe 

escrevi dando-lhe os parabens, a Pedro Gomes igualmente a D. Rodrigo. Eu me lizonjeio 

muito das expreçoens que Vossa Excelência me dis elle fas a meu respeito.; e nunca me 

esquecerei dos oubezequios que aqui lhe devi, e da amizade que sempre mostrou a Pedro 

Gomes, tratando-o mais como seu filho, do que como seu subdito, obrando sempre a 

respeito do que nos pertencia quarentemente com estes sentimentos, e se elle aqui 

estivece inda por General, não seriamos sertamente [vexados] dos encomodos que há 

tanto tempo nos precegem  

  Por morte de minha Sogra de quem ficou por erança unicamente 2 mil cruzados 

em dinheiro pois que o mais que se não liquidou pouco será para as dividas do Cázal, 

erdou Pedro Gomes humas poucas de demandas que lhe pos hum Medico pouco tempo 

dipois da morte de minha sogra, o qual sendo no conceito della o homem mais 

verdadeiro do mundo, tinha há muito tempo feito delle, o fiel depuzitario do seu dinheiro, 

e a gente dos seus negocios que tudo cuidadozamente sempre oucultou de seu marido, e 

filho Este hommem que desfrutou sempre esta caza emfenitamente he que se achou com 

animo de desmandar Pedro Gomes por Creditos facticios, e curativos que elle sepre 

[sendo por mos Joras vezes ] [?] oufereceu de graça, e como he execivamente entrigante, 

e pella sua profição e metodo de que uza de curar de graça a touda a pessoa rica, e de 

dependencia tendo entrada em touda a parte tem cabaládo por tal forma, que nos tem 

cauzado gravicimas enquietaçoes, sem falar nos prejuizos são extraordinarios, por que há 

dois annos que por istos soumos oubrigados a vir mais tárde do que deviamos para este 

Engenho o que he cauza de se atrazarem as plantaçoes, e mais serviços, e por hisso 

padecer tudo grave deminuição, e este anno achandonos a qui há quatro mezes, tem sido 

meu marido oubrigádo a fazer cinco Viagens a Cidade semp[re] aseleradamente e em 

mau tempo, com risco de vida para em pedir Valhacadas, de que este seu contendor tem 

querido usar nas demandas. Mas a final como a verdade he como o fogo que sempre 

aparece debaxo das cinzas, a nossa tem preValecido já oubetendo nós Centenças em duas 

couzas, mas humas destas indo se tirar centença na xancelaria achousse embaraçada 

competição daquela parte para ser Glozada, coiza esta que toudos dizem desde que existe 

Relação não B.ª nunca acontecera, nem a nosso Centença está no Cazo em que a ley a 

permite mas emfim elle he agora Medico do actual Xanceler, e lá está sempre, 

provavelmente entrigando; e nós estamos retirados, procurando só viver com honra, e 

dezejando o socego para a favor delle podermos aumentar os nosso rendimentos para 

pagamento de tantas dividas que inda nos estão as costas, seremos inda nisto novamente 

enquietádos, não bastando para hisso outra de manda que inda resta com este homem, 

fora as mais que a sua fertil imaginação lhe sugerir dar Por este muito rezumido quadro 

verá Vossa Excelência meu querido Pay de que natureza são os encomodos que há mais 

de dois annos me sercão, que tendo se avivado cada ves mais, me tem alterádo muito 

asaudo, pois que as milhoras que experimentei com os remedios, e novo regimen de vida 

aconcilhado pello Doutor França toudos dezapareção, e torno acintir toudos os sintoamas 

que tanto me encomodarão já prencipalmente a melanculia que he ex traordinaria, 

trazendo a cabeça em tal perturbação que de toudo tenho perdido a memoria não me 

lembrando as vezes, nem do que quero dizer. Mas tudo isto que tanto me tem prejudicado 

por toudos os modos, me tem ao mesmo tempo servido de grande lição para conhecer a 

terra em que estou, onde geralmente o Velhaco he atendido, e o ho[ n]rádo des prezado. 

Ah! meu Pay que não possa eu ter o gosto de hir rever no seu retiro do baelhaco na sua 

amavel companhia, no seio de huma familia tao amavel, e por toudos os tittolos para mim 
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tam estimavel, quanto me concideraria felis! mas emfelizmente não vejo por hora 

aparencias de gozar este bem. [ espaço] Queira Vossa Excelência recomendarme á nossa 

Rita com huma terna saudade, segurando-lhe que sempre concervo della, e na primeira 

occazião lhe esceverei, que lhe mandarei hum barril de meláço. Não me demore mais por 

que tendo acabado de padecer huma forte enflamação nos queixos em que reciei perder os 

dentes de diente do queixo em frior me sinto inda encomodáda, e a aplicação me vai 

fazendo mál. Lance-me Vossa Excelência a sua benção, e meu marido lhe pede 

igualmente o mesmo, rogando a Vossa Excelência o disculpe por lhe não escrever agora 

que hum forte defluxo o embaraça.  

 

Engenho de  

São Paulo 14 de Dezembro de 1800.  

                                                               

De Vossa Excelência filha a mais amante saudoza 

Eoubediente 

               Maria 

 

(Carta de Maria a seu pai, escrita em Engenho de São Paulo em 14 de dezembro de 1800 e 

retirada do site Para uma História do Português do Brasil - RJ) 

Século XIX: 

13 de fevereiro de 1886 São Paulo 

 

Elisa 

 

De hontem para cá na- 

da ocorreu depois de men- 

ção. Tenho estado sem-                                                               

pre a estudar, recuperan- 

do assim o tempo em que 

ahi me era impossivel 

fazer estudo regular. 

O unico collega de                                                                     

curso com quem tenho 

estado é o Roberto [Had- 

ddock] Lobo que está com 

a mulher e 3 filhos aqui 

no mesmo hotel de Fran-                                                           

ça em que eu estou 

 

e devo lhe a fineza de 

me ter orientado sobre 

varios assumptos relativos 

ao exame, fornecendo-me 
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os pontos para prova escripta.                                                  

É um casal amável, mais 

do que à primeira vista pare- 

ce. Deixaram no Rio 

com os Avós 2 dos filhos, 

de sorte que já tem um                                                               

[caçula]  de 5, tendo se 

casado ha tambem 10 annos. 

É possível que entre 

 

a prova escripta e 

a oral si se demorar                                                                    

muito, e eu estiver 

regularmente preparado 

para esta, vá até a 

Côrte. Só mais tarde 

poderei dizer isto com                                                               

certeza. 

Até amanhã. 

Saudades, abraços e beijos 

em ti e nos meninos 

do teomarido                                                                              

Antonio 

 

(Carta de Antônio Felizardo Cupertino do Amaral a sua esposa, Elisa, em 13 de fevereiro de 

1886 em São Paulo, e retirada do site do Laboratório de História do Português Brasileiro - 

UFRJ) 

 

  Num primeiro momento, planejamos observar diferenças entre os dois séculos, mas 

escolhemos não fazer tal divisão neste trabalho porque análises preliminares não revelaram 

diferenças significativas de ordenação das locuções entre os dois séculos. Além disso, 

consideramos as características da situação de consolidação linguística por que passava a 

sociedade nesse período, como já visto no capítulo 3 desta dissertação. 

 Determinado o corpus, observamos as diferentes posições que as locuções adverbiais 

temporais e aspectuais podem assumir na oração, caracterizando as mais frequentes. Para 

tanto, adotamos os princípios metodológicos da sociolinguística no modo de coleta e 
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codificação dos dados, embora o fenômeno não seja de variação, e utilizamos o programa 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para estabelecer a frequência de 

uso dessas locuções, a frequência de cada posição e para fazer cruzamentos entre os fatores. A 

questão da frequência é muito importante para trabalhos sob a perspectiva do uso funcional 

das estruturas da língua. Segundo Bybee (2003), há dois métodos para controlar a frequência: 

a frequência de ocorrência (token frequency) e frequência de tipo (type frequency). O primeiro 

tipo (token frequency) é a frequência de ocorrência da unidade, geralmente uma palavra ou 

morfema. O segundo tipo (type frequency) refere-se a uma construção em particular, por 

exemplo, o padrão regular do passado em inglês, –ed em contraposição aos verbos irregulares. 

Para os fins desta pesquisa e conforme o objeto de estudo selecionado – locuções adverbiais 

de tempo e aspecto, adotamos a frequência de tipo, já que as locuções são tipos de 

construções em que são expressas circunstâncias de tempo e aspecto. 

 

4.1 Critérios para a categoria “locução adverbial”  

 Os critérios que adotamos para validade dos dados perpassam pela própria definição de 

locuções adverbiais. Em Cunha e Cintra (2010), locução adverbial é definida como o conjunto 

de duas ou mais palavras que funciona como advérbio (p.544). Essa definição é 

complementada pela forma em que as locuções podem se apresentar: formam-se da 

associação de uma preposição com um substantivo, com um adjetivo ou com um advérbio 

(ref. idem.). Analisando os dados, no entanto, encontramos construções que não seguem o 

padrão tradicional indicado por Cunha e Cintra, como é o caso de muitas vezes, algumas 

vezes, todos os dias, desta vez etc. Portanto, concordamos com a descrição encontrada em 

Neves (2000) sobre a natureza das locuções adverbiais em que autora admite outros padrões 

construcionais para o formato de tais itens. Eis o quadro: 
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(1) Preposição + substantivo/adjetivo/advérbio  de repente, às vezes, por acaso... 

(2) Substantivo quantificado  algumas vezes, muitas vezes... 

(3) Preposição + substantivo quantificado  de alguma maneira, de modo nenhum... 

(4) Substantivo + preposição + substantivo  via de regra... 

(5) Substantivo/pronome quantificador + preposição + 

mesmo substantivo/pronome 

passo a passo, gota a gota, dia por dia, 

pouco a pouco... 

(6) Preposição + sintagma nominal/pronominal + 

preposição + sintagma nominal/pronominal  

de uma vez por todas, de vez em 

quando... 

(7) Preposição + nome/pronome + preposição + mesmo 

nome/pronome 

de tempo em tempo, de quando em 

quando, de um por um... 

(8) As formas verbais Há/Faz, Havia/Fazia + 

substantivo quantificado 

há meses, havia dois anos, fazia cinco 

dias...
22

 

Tabela 2: Formatos das expressões adverbiais segundo Neves, 2000. 
 

 Desse quadro, excluímos de nossas análises os padrões (5) [Substantivo/pronome 

quantificador + preposição + mesmo substantivo/pronome], (7) [Preposição + nome/pronome 

+ preposição + mesmo nome/pronome] e (8) [As formas verbais Há/Faz, Havia/Fazia + 

substantivo quantificado], pela natureza complexa da própria formação. Sobre o padrão (8), a 

exclusão se justifica por outro critério. O segundo critério para a validade dos dados nesse 

trabalho define ser o escopo sintático das locuções adverbiais temporais e aspectuais o verbo 

das orações em que estão inseridas, ainda que não o modifiquem, como já foi discutido no 

capítulo 3, Estudos sobre advérbios. Assim, ressalta-se a natureza não argumental das 

locuções adverbiais, mas as preserva como itens-satélite
23

. Por apresentarem as circunstâncias 

temporais ou aspectuais de um evento, consideramos que haja outro escopo para os adverbiais 

temporais e aspectuais, o escopo semântico, que, neste caso, abrange toda a oração. 

 Voltando ao primeiro critério, sobre os padrões construcionais possíveis das locuções 

do português, e levando em conta o segundo critério, excluímos as formas verbais há/faz ou 

havia/fazia + substantivo quantificado, porque esse padrão inclui verbos que são o escopo 

                                                           
22

 Os exemplos são da autora, excluindo os das formas verbais Há/Faz, Havia/Fazia + substantivo quantificado. 
23

 Neves (2000) descreve que a função sintático-semântica de adverbiais enquanto itens periféricos (satélites) do 

sintagma verbal é a de adjunto adverbial. 
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sintático do termo quantificado, que é argumento interno, ainda que, como construção, tenha 

uma outra oração como escopo semântico.  

 Há ainda um terceiro critério a ser observado. Apenas locuções cujo escopo sintático, o 

verbo, apresentasse marcas flexionais foram validadas. Isto é, locuções que se relacionavam 

sintaticamente a verbos em suas formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio) foram 

excluídas da análise. Orações com verbos de ligação ser/estar também não fazem parte da 

análise, uma vez que não são termos predicadores.  

 Abaixo, seguem exemplos de dados eliminados conforme os critérios estabelecidos e 

descritos para essa investigação: 

a. Meu querido Pay eSenhor com o maior prazer recebia sua precioza carta dactada de 29 deJunho 

proxi]mo passado as afectuozas expreçoes com que Vossa Excelência nella metracta me Lizonjeião 

sumamente (séc. XVIII - C3; l.1 e 2) 

b. Mano do Coração agora chegode Palacio, ondesoubeque partia amanhaã Embarcação para Lisboa, 

em cuja sala concorreo toda a officialidade quese acha nesta praça, Ministros eNobreza à beijar a mão 

aoSeñhor Vice-Rey pela dezejada noticia que acaba de receber do Rio Grande, oqual está já todo por 

nosso desde o dia 31 de Março do anno presente; (séc. XVIII – C4; l.1-7) 

c. Mercê de Deos estás livre do mez melindrozo do resguardo, e a recem nascida em bom estado – dia 

por dia adquerindo vigor e [inint.] [inint.] de feições. (séc. XIX – E10; l.7-11) 

d. Recebi hontem a sua presada carta de 1o do corrente, e procurarei conformar-me com o que n‘ella 

me diz, (séc. XIX – M2; l.3-5) 

 O exemplo a. mostra que a construção [de 29 deJunho proxi]mo], apesar de expressar 

uma circunstância de tempo, não está sintaticamente subordinada ao verbo ―receber‖. O 

escopo sintático dessa expressão é o adjetivo [dactada], portanto, não faz parte do conjunto de 

locuções analisadas nesse trabalho. No exemplo seguinte, b., a expressão temporal [desde o 

dia 31 de Março do anno presente] é termo satélite em uma oração cujo verbo é ―estar‖, termo 

não predicador. Em c. encontra-se uma expressão temporal formada por 
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nome1+preposição+nome1, um dos padrões construcionais de Neves (2000) retirados da 

análise. O motivo pelo qual tais construções foram eliminadas do conjunto de locuções 

analisadas deve-se ao fato de originalmente se compor de dois adverbiais. O último exemplo, 

assim como em d. apresenta uma expressão temporal, [de 1º do corrente] cujo escopo 

sintático é o sintagma nominal [a sua prezada carta]. 

 Como se pode observar, há expressões temporais que foram excluídas do corpus por 

não se relacionarem sintaticamente com o verbo da oração em que estão inseridas, além de 

algumas vezes o verbo não apresentar flexões ou não ser o termo predicador. 

 Para a análise da ordem dos adverbiais considerados neste trabalho, foram observados 

outros fatores (motivadores), a saber: 

1. posição do sujeito; 

2. função discursiva; 

3. semântica da locução; 

4. transitividade e seus parâmetros; 

5. o tipo semântico do verbo. 

 No capítulo seguinte, descrevemos os fatores listados acima e voltaremos às hipóteses 

na medida em que apresentamos a análise dos dados. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Apresentaremos neste capítulo a descrição dos fatores analisados para melhor 

compreensão do papel das locuções adverbiais em cartas pessoais dos séculos XVIII e XIX. O 

objetivo principal é verificar o que motiva o uso das diferentes posições das locuções e quais 

os usos semânticos e discursivos dessas locuções nesse gênero. 

5.1 Ordem das locuções na estrutura oracional 

 O objeto de estudo desta pesquisa são as locuções adverbiais de tempo e aspecto e a 

ordem que podem assumir na estrutura oracional do português brasileiro. Com base em 

resultados encontrados em pesquisas preliminares, verificamos a distribuição dos dados 

segundo as seguintes posições: 

 Margem esquerda: a locução é o primeiro item da sentença ou vem logo após a uma 

conjunção. 

(1) ―...nesta ocasião quero que vm
ce

. mearume esta conta pois mevejo m
to
. afrontado com esta 

divida,‖ (século XVIII - F5; l.8) 

 Margem direita: a locução é o último constituinte da sentença em que está inserida. 

(2) ―O conde de Valadares chegou m uito bom, emuito gordo aesta Caza no5 doCorrente,‖ (século 

XVIII - D9; l.35) 

 Outras posições pré-verbais: a locução posiciona-se antes do verbo, mas fora da margem. 

(3) ―...pois ao menos esse por ora não me dá cui-dado quanto as febres.‖ (século XIX - U1; l.29) 

  Nesta posição, englobamos os diferentes tipos de ordens pré-verbais, todas com a 

estrutura [XAdvV], em que X pode ser sujeito, adjunto adverbial ou sintagma preposicional 

de outro tipo. Colocamos todas as possibilidades dessa estrutura dentro da mesma categoria 

porque nosso interesse principal era observar as posições marginais. Além disso, o número de 
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dados encontrados para posições pré-verbais fora da margem foi pequeno. Houve maior 

frequência de locuções em posições marginais, como será demonstrado a seguir.   

 Outras posições pós-verbais: a locução apresenta-se depois do verbo, mas fora da 

margem. 

(4) ―Lembro de novo a meu Pai o pedido do Senhor José Victorino,‖ (século XIX - M2; l.8) 

  Nesta categoria, também incluímos diferentes possibilidades para a estrutura do tipo 

[VAdvX], sendo X um complemento ou adjunto. Novamente, o número de dados encontrados 

para essas posições foi baixo, se comparado com o número de locuções encontradas nas 

margens das orações (Tabela 3). 

  Um detalhamento dessas ordens certamente se faz necessário em futuras pesquisas a fim 

de verificar as motivações dos usos desses tipos de adverbiais.  

 A distribuição encontrada no corpus analisado pode ser observada na tabela 3 abaixo: 

Ordens Dados Porcentagem 

Margem Esquerda 46 30,7 

Margem Direita 67 44,7 

Outras pré-verbais 11 7,3 

Outras pós-verbais 26 17,3 

Total 150 100,0 

Tabela 3: Frequência de ordenação das locuções adverbiais 

temporais e aspectuais. 

  

 Para ilustrar os resultados da tabela acima, disponibilizamos o gráfico a seguir: 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 1: Frequência de ordenação das locuções 



71 
 

 Das ordens observadas, a que se mostrou mais frequente no corpus para o 

posicionamento das locuções adverbiais temporais e aspectuais foi a margem direita, com 

44,7% do total. A margem esquerda foi ocupada por 30,7% das locuções, o que demonstra 

que houve preferência pelas margens das orações (75,3% dos dados, margem esquerda e 

margem direita). Se analisarmos em termos de posicionamento em relação ao verbo, 

constatamos que as locuções privilegiaram posições pospostas ao verbo, isto é, a soma dos 

resultados encontrados na margem direita e em outras posições pós-verbais (62%). No 

decorrer deste capítulo, procuraremos satisfazer o objetivo de determinar que fatores 

influenciam esse tipo de comportamento das locuções. 

5.2 Posição do sujeito 

 A posição do sujeito nas orações em que as locuções adverbiais temporais e aspectuais 

foram encontradas também foi observada, mais especificamente, o comportamento do sujeito 

em relação ao verbo. Esse fator foi considerado para observarmos em que medida o 

posicionamento da locução na margem esquerda da oração é influenciado pela presença do 

sujeito pré-verbal ou pós-verbal, ou ainda quando este não está formalmente presente. Dessa 

forma, três estruturas foram analisadas: 

 SV: O sujeito está anteposto ao verbo e formalmente presente como um sintagma nominal, 

oracional ou pelo pronome relativo que.  

(5) ―A esta hora as meninas já devem estar mais alliviadas do defluxo.‖ (século XIX - E10; l.34) 

 VS: O sujeito está formalmente presente como um sintagma nominal ou oracional e 

posiciona-se após o verbo. 

(6) ―eneçasoCazioens, pelo que vejo datuaCarta edoConde doPrado, lhesobeja a Vocês        

tampoucotempo,‖  (século XVIII - D3; l.96) 
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 V: O sujeito não é realizado foneticamente (tradicionalmente, trata-se dos casos de sujeito 

oculto, inexistente ou indeterminado). 

(7) ―Dispostatoda esta acção, entrarão pelo Rio com muitissimo trabalho pelas duas horas da tarde,‖ 

(século XVIII – C4; l.71) 

 

  Ao cruzarmos as quatro posições possíveis dos adverbiais e a estrutura das orações 

analisadas, podemos observar em que medida este fator influencia a ordenação das locuções 

adverbiais temporais e aspectuais. Espera-se que em estruturas do tipo SV ou V, as locuções 

tendam a aparecer após o verbo. Quando a posição do sujeito é VS, as locuções tenderiam a 

aparecer na posição pré-verbal, pois neste caso o sujeito não é tópico e a locução é que fica na 

posição de tópico
24

. A tabela a seguir aponta os resultados encontrados nesse cruzamento:  

Posição do 

sujeito 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras    

Pré-verbais 

Outras  

Pós-verbais 

SV 
7 34 7 9 57 

12,3% 59,6% 12,3% 15,8% 100,0% 

VS 
13 7 1 4 25 

52,0% 28,0% 4,0% 16,0% 100,0% 

V 
26 26 3 13 68 

38,2% 38,2% 4,4% 19,1% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

 Tabela 4: Cruzamento entre ordenação e posição do sujeito. 

   

  Em orações cuja estrutura é igual a Sujeito-Verbo, as locuções tenderam a aparecer na 

margem direita da oração, com 59,6%. Com relação à estrutura Verbo-Sujeito, 52% das 

locuções ocuparam a margem esquerda das orações, conforme o esperado. Quando o sujeito 

estava oculto, indeterminado ou não existia nas orações analisadas – estrutura Verbo, a mais 

frequente no corpus – verificamos que não houve preferência de posicionamento entre as 

                                                           
24

 O tópico é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Vem frequentemente à esquerda da oração. Normalmente 

é o sujeito, mas outros sintagmas podem ser topicalizados, como os sintagmas preposicionais e os adverbiais (cf. 

Lambrecht, 1994). 
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margens. Observaremos na próxima tabela o comportamento das locuções tomando como 

base posições antepostas ao verbo (ME e Outras pré-verbais) e posições pospostas a este 

elemento (MD e Outras pós-verbais): 

Posição do 

sujeito 

Ordem da locução 

Total Posições 

antepostas 

Posições 

Pospostas 

SV 
14 43 57 

24,6% 75,4% 100,0% 

VS 
14 11 25 

56,0% 44,0% 100,0% 

V 
29 39 68 

42,7% 57,3% 100,0% 

Total 
57 93 150 

38,0% 62,0% 100,0% 

 Tabela 5: Ordens em relação ao verbo e a posição do sujeito. 

  Segundo a tabela 5, houve maior porcentagem de posicionamento das locuções em 

posições pós-verbais, com um total de 75,4% das locuções, em orações cuja estrutura é SV. 

Em orações de estrutura Verbo-Sujeito, 56% das locuções ocuparam posições antepostas ao 

verbo. Em orações do tipo V observamos uma preferência de posicionamento das locuções 

nas posições pós-verbais, com 57,3% do total de dados. Essas observações sobre o 

cruzamento da ordem com a posição do sujeito foram ao encontro de nossas expectativas, em 

que estruturas SV e V influenciariam o posicionamento das locuções adverbiais temporais e 

aspectuais após o verbo e a estrutura VS apresentaria as locuções antes do verbo por ser uma 

estrutura em que o sujeito não é tópico e, assim, a locução ocupa a posição esperada para o 

tópico.  

  Trabalhos formalistas informam que, quando a ordem é VS, é comum o preenchimento 

à esquerda por outros elementos para haver equilíbrio sintático. No entanto, há 24, 6% de 

dados na posição anteposta ao verbo quando o sujeito está na posição pré-verbal. Soma-se a 

isso o fato de que 44% das orações VS têm locuções depois do verbo. Nestes casos, não há 



74 
 

equilíbrio sintático. É preciso ver que há algo além da estrutura sintática. É isso que 

pretendemos demonstrar a seguir.    

 5.3 Função Discursiva das locuções 

 Conforme mostra o trabalho de Paiva (2008), já descrito no capítulo Estudos sobre 

advérbios, os advérbios locativos e temporais podem desempenhar diversas funções na 

organização do discurso e constituem instrumentos imprescindíveis na interação entre falante 

e ouvinte. Nesta pesquisa, adaptamos as funções discursivas identificadas pela autora,cuja 

descrição segue abaixo:  

 Retomada anafórica: o circunstancial retoma uma referência temporal introduzida no 

discurso anteriormente.  

(8) ―Como esta Carta poderá chegar, com tempo, ó dees[tares] emSalvaterra, ó deteachares 

deSemana eneçasoCazioens, p elo q ue vejo datuaCarta edoConde doPrado, lhesobejaaV ocês 

tampoucotempo, Comoeujulgo dasCartas q ue V ocês daquelles Lugaresme escrevem...‖ (séc. XVIII 

– D3; l.95-98) 

 Como podemos perceber pelo discurso do trecho acima, a locução adverbial 

[―neçasoCazioens‖] retoma por anáfora os referentes [dees[tares] emSalvaterra] e 

[deteachares deSemana]. O remetente supõe que o destinatário receberá a tempo a carta 

enquanto estiver em um lugar ou outro.   

 Marcação de novo assunto: O circunstancial funciona como um instrumento de 

segmentação discursiva, assinalando a introdução de um novo assunto.  

(9) ―Hoje a Mimi que naose achou aquella [botoadura] que eu destinei para o Jerônimo. Agora ja e 

tarde para ella mandar me dizer onde a  deixou tão bem guardada. A esta hora as meninas já devem 

estar mais alliviadas do defluxo. (séc. XIX – E10; l.28-36) 

 No trecho do exemplo acima, podemos perceber que há uma mudança de assunto entre 

os dois primeiros períodos e o período seguinte. Primeiro, o remetente dá notícias sobre Mimi 
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e abotoadura que ela perdeu e, por isso, não poderá ser enviada [Agora ja e tarde para ella 

mandar me dizer onde a deixou tão bem guardada]. Logo depois, cogita que naquele 

momento, as netas já devem ter melhorado do resfriado [A esta hora as meninas já devem 

estar mais alliviadas do defluxo]. A locução adverbial presente nesta oração marca essa 

mudança de assunto. Observemos que não há mudança de parágrafo para a sinalização do 

início de um novo assunto. Assim, podemos conceber que a locução tenha a mesma função do 

parágrafo, que é organizar o discurso.  

 Sequência temporal: o circunstancial demarca pontos distintos numa sequência temporal.  

(10) ―A 7. De. Fevreiro do prosente anno sahiu de Santa Catharina o dito Chefe com huma parte de 

sua Esquadra grande, seguido __ de nove Embarcações pequenas, de cujo numero formou huma Certa 

Esquadra, para entrar no RioGrande com o designio de render a Castelhana, composta de sette 

Embarcações, que là se achava fondeada há mais de 8. ou 9. meZes. A 14. do dito mez apresentou-se 

diante daCosta doRio aonde se conservou sem entrar. No dia 15. passou ao lugar em que estava 

abarracado o General em Chefe, à conferir com sua Excelência a acção do Combate.‖  (séc. XVIII – 

C4; l.50-60) 

 Partindo da primeira referência temporal, [A 7. De. Fevreiro do prosente anno], o 

discurso prossegue com outras marcações temporais, compondo uma cadeia sequencial de 

eventos: [A 14. do dito mez]; [No dia 15.]. Esses eventos estão ordenados conforme se relizam no 

mundo real.  

 Focalização: o circunstancial apresenta-se acompanhado por um elemento de focalização 

que lhe imprime um valor de destaque (só, já, apenas, pelo menos etc.).  

(11) ―Disse a Heitor que enquanto elle não acha o quarto que deseja viesse dormir aqui em Laranjeiras 

commigo e de facto já esta noite elle dormiu aqui.‖ (séc. XIX – U4; l.11-15) 

 A locução adverbial [esta noite] está destacada, ou em foco, porque há a presença do 

item [já] imediatamente antes do adverbial. 
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 Contraste: o circunstancial estabelece um contraste com alguma outra referência já 

mencionada.  

(12) ―Ainda não tive noticias da Corte e não sei si hoje à noite terei.‖ (séc. XIX – U12; l.17-19) 

 Claramente há dois momentos (tempos) no trecho destacado nesse exemplo. O primeiro 

limita-se até o momento em que o remetente escreve a carta, codificado pelo advérbio 

[ainda]. Até àquele momento, o remetente não recebeu notícias da Corte. O segundo 

momento faz um contraponto com o primeiro, delimitado pela locução adverbial [à noite]. O 

remetente não acredita que à noite receberia notícias vindas da Corte. Assim, há o contraste 

entre o tempo em que é certo não ter recebido as notícias, com o tempo em que poderia 

recebê-las.  

 Apresentação de especificação temporal: o circunstancial especifica coordenadas 

temporais, nas quais se inscreve o valor de verdade do estado de coisas descrito numa oração, 

ou seja, quando a locução apenas informa sobre o tempo ou aspecto (duração da ação, por 

exemplo).  

(13) ―Minha Mãe não lhe escreve avossa mercê nesta o Cazião por que basta Esta para lhedezer que 

mandara ordem ao Luciano.‖ (séc.XVIII – C2; l.19-21) 

 A locução adverbial [nesta o Cazião] não retoma nenhuma outra construção 

anteriormente citada e discursivamente localizada, bem como não estabelece contraste ou 

marca novo assunto ou sequência temporal. Essa locução funciona apenas como circunstância 

de tempo dentro da oração em que está inserida. Portanto, entendemos este caso como uma 

função da locução de especificação temporal. 

 Essas seis funções apresentaram-se distribuídas no gênero ―cartas pessoais‖ segundo se 

registra na tabela 6: 

 



77 
 

Função discursiva Frequência Porcentagem 

Retomada anafórica 8 5,3 

Novo assunto 36 24,0 

Contraste 3 2,0 

Focalização 4 2,7 

Sequência temporal 14 9,3 

Especificação temporal 85 56,7 

Total 150 100,0 

Tabela 6: Frequência das funções discursivas das locuções. 

   

 A função que obteve maior porcentagem de frequência foi a especificação temporal. 

Isto significa dizer que 56,7% das locuções se restringiram à oração em que estavam 

inseridas, sem abarcar informações em trechos anteriores do discurso. A segunda maior 

frequência foi encontrada entre as locuções que marcam novo assunto, com cerca de 36 

dados, ou 24% das locuções. Essa função ser uma das mais frequentes é coerente com o 

gênero ―cartas‖, uma vez que nesse tipo de texto há grande mudança de assunto. Com 9,3% 

dos dados, a função ―sequência temporal‖ foi a terceira mais frrequente. As locuções com 

funções de retomada anafórica, focalização e contraste apareceram com baixa porcentagem, 

com 5,3%, 2,7% e 2%, respectivamente.  

 A seguir, analisamos os resultados encontrados com relação à função discursiva e a 

ordem das locuções adverbiais temporais e aspectuais. Nossa hipótese é que locuções com 

funções discursivas anafórica, contrastiva ou sequencial devem ocorrer com maior frequência 

nas posições à esquerda do verbo. Nestes casos, as locuções estão topicalizadas. As locuções 

que apresentam apenas a especificação temporal privilegiariam as posições à direita do verbo. 
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Função 

discursiva 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras  

Pós-verbais 

Retomada 

anafórica 

3 3 1 1 8 

37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

Novo assunto 
19 9 2 6 36 

52,8% 25,0% 5,6% 16,7% 100,0% 

Contraste 
2 1 0 0 3 

66,7% 33,3% 0% 0% 100,0% 

Focalização 
0 2 2 0 4 

0% 50,0% 50,0%   0% 100,0% 

Sequência 

temporal 

8 5 0 1 14 

57,1% 35,7% 0% 7,1% 100,0% 

Especificação 

temporal 

14 47 6 18 85 

16,5% 55,3% 7,1% 21,2% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 7: Cruzamento entre ordem e função discursiva das locuções. 

  

 Os dados da tabela 7 demonstram que, das 85 locuções com função de apenas 

apresentar informação temporal restrita à oração em que estão inseridas, isto é, locuções que 

especificam a circunstância de tempo do evento da oração em questão, 55,3% localizam-se na 

margem direita. Locuções introdutoras de novo assunto apareceram com 52,8% na margem 

esquerda. As locuções com função de sequência temporal foram encontradas com 

porcentagem de 92,8% nas duas margens, sendo a margem esquerda a mais frequente, com 

57,1% dos dados. Apenas 1 dado (7,1%) foi encontrado em posição fora da margem. Já as 

locuções que estabeleceram função de contraste com outros adverbiais de tempo, que 

contabilizaram um total de 3 dados, todas ocuparam as margens da locuções, sendo 2 deles 

em posição de margem esquerda. Dentre as 8 locuções com função de retomada anafórica, o 

mesmo resultado foi encontrado para as posições pré e pós-verbais e também para as margens 

(37,5% e 12,5%, respectivamente). As locuções focalizadas ocuparam 50% dos dados (2 

dados) na margem direita e 50% (2 dados) em posições pré-verbais.  
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 Voltando à hipótese sobre a função discursiva, concluímos com o cruzamento com a 

ordem das locuções que as expectativas iniciais foram atendidas: as locuções que apresentam 

apenas a especificação temporal ocuparam preferencialmente as posições à direita do verbo 

(exemplo 14); as locuções marcadoras de novo assunto, as contrastivas e as de sequência 

temporal ocorreram com maior frequência nas posições à esquerda do verbo (exemplo 15).  

(14) Por morte de minha Sogra de quem ficou por erança unicamente 2 mil cruzados em dinheiro pois 

que o mais que se não liquidou pouco será para as dividas do Cázal, erdou Pedro Gomes humas 

poucas de demandas que lhe pos hum Medico pouco tempo dipois da morte de minha sogra, o qual 

sendo no conceito della o homem mais verdadeiro do mundo,... (século XVIII - C3; l.29-31) 

(15) ...dezejada noticia que acaba de receber do Rio Grande, oqual está já todo por nosso desde o dia 

31 de Março do anno presente; cuja acção devemos toda à grande e sempre indizivel prudencia        

militar do Tenente General Böhm, Commandante em Chefe do nosso Exercito ___ Quando já 

supunhão os Espagnoes que estavamos esmorecidos, de pertender acção alguma, eque na verdade 

ninguem já esperava de ter acção que fosse boa, intentou o Böhm dálla no dia acima referido; 

festejando primeiramente os annos da Raynha Nossa Senhora com hum magnifico banquete antes de 

pôr em marcha a suatropa. (século XVIII - C4; l.6-16) 

 Paredes Silva (1988), ao observar a estrutura de parágrafos de cartas cariocas, afirma 

que, principalmente em trechos narrativos, é comum encontrar itens como os 

circunstanciadores de tempo no início de parágrafos, exercendo papel de conexão do discurso 

como um todo. Em outras línguas também é possível observar isso. Li & Thompson (1979) 

demonstraram que no Mandarim sintagmas indicadores de tempo e espaço delimitam 

mudanças de assunto e quebras de continuidade de referência.  

   

5.4 Semântica das locuções  

 Baseado em Martelotta (1994) e Ilari (2001), usamos, a princípio, a seguinte 

classificação:  
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 Durativa: expressa a duração inicial, final e/ou total de uma situação ou processo, 

definindo-o ou não.  

(16) ...aPraça me Requereo por varias vezes q ue ademoraçe por mais dias, (século XVIII - D4; 

l.35) 

 Delimitativa: delimita o tempo da ação, seja no início, no meio ou no fim.  

(17) Já levantou do leite de dores teu tio e Padrinho – meu irmão, depois de 3 mezes de muito 

soffrimento. (século XIX - E8; l.127) 

 Simultânea: mostra dois eventos ocorrendo no mesmo momento.  

(18) ...inda que ao mesmo tempo me serve de grande conçolação saber que minha mana ficou tão 

bem erdáda como Vossa Excelência me dis, (século XVIII - C3; l.10) 

 Reiterativa: expressa um evento que se repete no tempo.  

(19) As vezes lembrando me do modo natural, sem o minimo acci-dente no actual estado teu, não sei 

como agradecer a Deos. (século XIX - E2; l.10) 

 Localizadora: localiza um ponto no evento, determinando-o ou não.  

(20) ...a qual devesair segundo as ordens de Sua Magestade nodia 24 de Dezembro, (século XVIII - 

D3; l.20) 

 Dêitica: localiza um ponto no evento cuja referência seja o momento da enunciação. No 

caso desta pesquisa, considera-se o remetente no momento da escrita como o ponto de 

ancoragem para o movimento de apontar, seja para trás, para frente ou para o presente.   

(21) ... mesmo porque as 2 horas de amanha pela manhã devo estar já de pé tomando algum 

alimento. (século XIX – E4; l.22) 
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 Uma análise preliminar desse fator apresenta a frequência das locuções conforme a 

semântica identificada. A tabela 8 mostra esses primeiros resultados.  

Semântica 

da locução 
Frequência Porcentagem 

Dêitica 34 22,7 

Localizadora 49 32,7 

Delimitativa 13 8,7 

Simultânea 1 0,7 

Durativa 26 17,3 

Reiterativa 27 18,0 

Total 150 100,0 

  Tabela 8: Frequência da semântica das locuções 

  

 As locuções com semântica localizadora foram as mais frequentes entre os dados 

coletados, com 32,7%. As locuções dêiticas também apresentaram uma grande frequência 

(22,7%). As locuções reiterativas apareceram com 18%, as durativas, com 17,3% e as 

simultâneas, que na verdade, contabilizaram apenas 1 dado (0,7%). 

 Esse fator agrupa locuções que se distinguem umas das outras pelo seu caráter 

[+temporal], como as dêiticas, ou [+aspectual], como as reiterativas. Muitos trabalhos já 

ressaltavam diferenças entre as categorias tempo e aspecto. Enquanto tempo é a categoria que 

encontra ponto de ancoragem em outro momento, como o momento da enunciação ou o texto 

(ancoragem situacional e ancoragem textual; cf. Ilari, 2001), o aspecto é a categoria que 

marca as várias organizações temporais internas a um evento, a uma situação (cf. Comrie, 

1978). Além disso, é reconhecido que não é apenas no verbo que encontramos a categoria do 

aspecto, mas itens como adjuntos adverbiais contribuem com ele para a definição de tal 

categoria (cf. Taylor, 2002; Castilho, 1968). Ou seja, o aspecto pode ser caracterizado pela 

interação de vários elementos sintáticos, tais como adjuntos, complementos e mesmo o tipo 

oracional. Castilho (1968) defende ainda que o aspecto expressa uma ideia mais concreta e 

objetiva que o tempo.   
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 Portanto, propomos um contínuo entre essas classificações semânticas das locuções, de 

forma que de um lado estejam as locuções [+temporais; -aspectuais] e, do outro, locuções [-

temporais; +aspectuais]. Por conseguinte, obtemos a seguinte representação do contínuo: 

 

Dêiticas > Localizadoras > Simultâneas > Delimitativas > Durativas > Reiterativas 

+ temporal                                                                                                         +aspectual 

 

 A frequência das locuções adverbiais temporais e aspectuais encontrada também pode 

ser visualizada através do gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Uma característica importante a ser considerada com relação a esse fator é se locuções 

mais temporais ou mais aspectuais tendem a ocupar determinadas posições nas sentenças do 

corpus selecionado.   

 A semântica das locuções, ou o papel semântico atribuído às diversas formas de 

locuções, conforme Neves (2000), pode influenciar o posicionamento das locuções na oração. 

Pensamos que locuções mais temporais apresentam uma tendência de ocupar posições à 

esquerda do verbo, enquanto locuções mais aspectuais ocupem posições à direita do verbo. 

Gráfico 2: Frequência do papel semântico das locuções 
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Consideramos na análise do cruzamento dos dados com a ordem, apresentado na tabela 9, o 

contínuo semântico das locuções, proposto neste trabalho: 

 Semântica 

da locução 

Ordem da locução 
Total 

ME MD Pré-verbal Pós-verbal 

Dêitica 
15 7 4 8 34 

44,1% 20,6% 11,8% 23,5% 100,0% 

Localizadora 
20 21 2 6 49 

40,8% 42,9% 4,1% 12,2% 100,0% 

Simultânea 
1 0 0 0 1 

100,0% 0% 0% 0% 100,0% 

Delimitativa 
3 8 1 1 13 

23,1% 61,5% 7,7% 7,7% 100,0% 

Durativa 
1 20 2 3 26 

3,8% 76,9% 7,7% 11,5% 100,0% 

Reiterativa 
6 11 2 8 27 

22,2% 40,7% 7,4% 29,6% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 9: Cruzamento entre ordem e semântica das locuções. 

 

 As locuções adverbiais dêiticas foram encontradas em maior frequência na margem 

esquerda das orações, com 44,1% do total. As locuções localizadoras ocuparam mais as 

margens, sem preferência (40,8% na margem esquerda e 42,9% na margem direita). As 

locuções mais aspectuais (delimitativas, durativas e reiterativas) também apresentaram 

preferência pela margem direita, com 61,5%; 76,9% e 40,7%, respectivamente. Com relação 

às simultâneas, apenas 1 dado foi encontrado no corpus com essa semântica, que ocupou a 

margem esquerda.  

 Observamos ainda com relação a este fator a ordenação das locuções com referência ao 

verbo, isto é, posições anteriores ao verbo (margem esquerda e outras posições pré-verbais) e 

posições posteriores ao verbo (margem direita e outras posições pós-verbais), segundo 

podemos conferir na tabela 10:    
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Semântica 

da locução 

Ordem da locução 

Total Posições 

antepostas 

Posições 

Pospostas 

Dêitica 
19   15 34 

55,9% 44,1% 100,0% 

Localizadora 
22 27 49 

44,9% 55,1% 100,0% 

Simultânea 
1 0 1 

100,0% 0% 100,0% 

Delimitativa 
4 9 13 

30,8% 69,2% 100,0% 

Durativa 
3 23 26 

11,5% 88,4% 100,0% 

Reiterativa 
8 19 27 

29,6% 70,4% 100,0% 

Total 
57 93 150 

38% 62% 100,0% 

  Tabela 10: Ordens em relação ao verbo e a semântica da locução. 

  

 Conforme já verificado na tabela anterior, as locuções dêiticas posicionam-se mais à 

esquerda do verbo (exemplo 22) enquanto locuções [-temporais; +aspectuais] (delimitativas, 

durativas e reiterativas) posicionam-se mais à direita do verbo (exemplo 23). No entanto, 

chama nossa atenção na tabela 10 o resultado encontrado para as locuções localizadoras. 

Locuções com esse tipo semântico posicionaram-se mais em posições após o verbo (exemplo 

24), resultado esse que vai de encontro ao que esperávamos. Sendo um tipo [+temporal; -

aspectual], esperávamos que tais locuções ocupassem mais posições à esquerda do verbo.  

(22) [João] escreveo-me de Petropolis e eu gostei de saber que elle la está, pois ao menos esse por ora 

não me dá cuidado quanto as febres. (século XIX – U1; l.27-30) 

(23) Quero guardar com migo a sós minha dor no intimo d‘ alma, embora as vezes me pareça que vae 

soffocar-me. (século XIX – E5; l.64-68) 

(24) Eu lhe deito aminha benção, e Deoz OGuarde muitos anos Rio. (século XVIII – D2; l.41-42) 

 Esses resultados nos levam a considerar se há algum fator entre as localizadoras que 

influencie a posposição desses itens. Sabendo, por análises anteriores, que a função discursiva 

das locuções influencia fortemente na sua ordenação nas orações do português do período 
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observado, cruzamos a semântica das locuções com as funções que podem desempenhar no 

discurso a fim de observar se locuções mais temporais ou mais aspectuais são mais sensíveis à 

função da locução exigida no contexto discursivo como um todo.  

Semântica da 

locução 

Função discursiva da locução 

Total Retomada 

anafórica 

Novo 

assunto 
Contraste Focalização 

Sequência 

temporal 

Especificação 

temporal 

Dêitica 
3 10 1 2 3 15 34 

8,8% 29,4% 2,9% 5,9% 8,8% 44,1% 100,0% 

Localizadora 
4 13 2 0 7 23 49 

8,2% 26,5% 4,1% 0% 14,3% 46,9% 100,0% 

Simultânea 
0 1 0 0 0 0 1 

0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 100,0% 

Delimitativa 
1 3 0 1 3 5 13 

7,7% 23,1% 0% 7,7% 23,1% 38,5% 100,0% 

Durativa 
0 5 0 1 0 20 26 

0% 19,2% 0% 3,8% 0% 76,9% 100,0% 

Reiterativa 
0 4 0 0 1 22 27 

0% 14,8% 0% 0% 3,7% 81,5% 100,0% 

Total 
8 36 3 4 14 85 150 

5,3% 24,0% 2,0% 2,7% 9,3% 56,7% 100,0% 

Tabela 11: Função discursiva e semântica da locução. 

 

  Antes de analisarmos a tabela acima, reiteramos os resultados encontrados para os dois 

fatores envolvidos, com relação à ordem. Sabemos que as locuções localizadoras posicionam-

se com maior frequência à direita do verbo. Locuções dêiticas preferem as posições à 

esquerda enquanto as locuções mais aspectuais (delimitativas, durativas e reiterativas) 

ocupam mais posições à direita do verbo, com destaque para a margem direita. Com relação à 

função discursiva, constatamos uma tendência de locuções que restringem sua função à 

oração em que estão inseridas (especificadoras), ocupam mais frequentemente posições à 

direita do verbo. As demais funções que estabelecem conexões durante o discurso nas cartas 

pessoais apareceram mais à esquerda do verbo. Dessa forma, procuramos motivação 

discursiva para as locuções localizadoras ocuparem mais posições à direita, tais como as 

locuções mais aspectuais, quando esperávamos que ocupassem mais posições à esquerda, por 

serem mais temporais.  
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 Conforme a tabela 11, observamos que locuções dêiticas, localizadoras e delimitativas 

funcionam mais como especificadoras temporais, pois apresentam porcentagens de 44,1%; 

46,9% e 38,5%, respectivamente. Essas porcentagens não nos permitem dizer, no entanto, que 

locuções com essas semânticas não desempenham funções dentro do discurso. Na verdade, 

55,9% das locuções dêiticas (exemplo 25), 53,1% das locuções localizadoras (exemplo 26) e 

61,5% das delimitativas (exemplo 27) apresentam alguma função estabelecida pelo discurso, 

o que não observamos nas locuções durativas e reiterativas. Aquelas apresentaram 76,9% do 

total com função de especificação temporal (exemplo 28) e estas, 81,5% para a mesma função 

(exemplo 29).  

(25) ... por que há dois annos que por istos soumos oubrigados a vir mais tárde do que deviamos para 

este Engenho o que he cauza de se atrazarem as plantaçoes, e mais serviços, e por hisso padecer tudo 

grave deminuição, e este anno achandonos a qui há quatro mezes, tem sido meu marido oubrigádo a 

fazer cinco Viagens a Cidade semp[re]aseleradamente e em mau tempo, com risco de vida... (século 

XVIII – C3; l.40-44) 

(26) Brevemente iremos á SanctaFé. Tua vovó é que talvez, não possa ir desta vez. (século XIX – 

E14; l.36-37) 

(27) Executada estaprimeira Ordem, epondo-se todo em ordem para entrar-se na acção, comecavão 

logo os Castelhanos à atirarem, por verem as nossas Embarcações approximarem-se às suas. A fragata 

Graça fez hum fogo continuo, e incessante à Capitania Espanhol, desorteque matando o seu chefe, 

dahi a poucos instantes rendeo-se arreando aBandeira Castellhana Azemberg... (século XVIII – C4; 

l.80-85) 

(28) Jantei hoje as 6 1/2 porque  estava estudando com meo collega e depois subi a pé e fui até a casa                                                                       

do [Balduino] que é bem distante; estive la uma  hora e aqui estou de volta. (século XIX; l.25-31) 

(29) Logo que seaSentava aquilha no Estaleiro seelegia Contramestre para oNavio que tambem 

ganhava Jornal, e reção diaria para cuidar no aparelho domesmo Navio [ espaço] Detoda esta manobra 

fazia oapontador Rellaçois nofim decada mez declarando os Jornaes decada oficial,... (século XVIII 

– P1; l.31-35) 
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 Concluímos, então, que as locuções mais aspectuais, como as durativas e reiterativas, 

são menos sensíveis às funções que o discurso estabelece para itens como adjuntos adverbiais 

e que essa menor sensibilidade é responsável pela sua ordenação mais frequente em posições 

à direita. Além disso, percebemos que mais do que o traço de temporalidade, é a deiticidade 

das locuções que parece influenciar na preferência por posições à esquerda do verbo, como já 

foi descrito anteriormente. Por isso, apenas as locuções dêiticas foram encontradas com maior 

frequência antepostas ao verbo (tabela 10). 

5.5 Transitividade e seus parâmetros  

 Utilizamos a proposta de Hopper e Thompson (1980) para o conceito de transitividade, 

embora não seja o foco de nossa observação considerar o grau de transitividade da oração, e 

sim seus parâmetros com relação à ordem das locuções. Isto porque o corpus escolhido não é 

propriamente narrativo. Assim, parece-nos mais interessante observar como os parâmetros 

podem influenciar na ordem que as locuções ocupam na oração. 

 O gráfico seguir mostra a frequência do grau de transitividade obtido nas cartas pessoais 

do século XVIII e XIX selecionadas para obtenção dos dados nessa pesquisa:  

 

 

 

  

 

  

Gráfico 3: Frequência do grau de transitividade das orações 
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 Como já foi dito e esperado, 65,9% das orações do corpus são orações de média 

transitividade
25

. Orações com alta transitividade são mais frequentes em textos 

majoritariamente narrativos, o que não ocorre no caso das cartas. Nesse tipo de gênero, é 

comum o interlocutor falar não só de momentos passados, mas também de momentos futuros, 

impressões, sentimentos, desejos com relação ao destinatário. Portanto, mudamos o foco de 

observação com relação a esse fator do grau para os parâmetros que avaliam a transitividade 

de uma oração, uma vez que aspectos do sujeito, do verbo, do objeto e da oração são postos 

em análise. Assim, encontramos a frequência dos parâmetros, como mostra a tabela 12: 

 

Parâmetros da transitividade 
Frequência (%) 

Total 
[+] [-] 

Participantes 43,3 56,7 100% 

Cinese do verbo 22,7 77,3 100% 

Aspecto verbal 19,3 80,7 100% 

Pontualidade verbal 18,7 81,3 100% 

Intencionalidade do sujeito 39,3 60,7 100% 

Polaridade da oração 89,3 10,7 100% 

Modalidade da oração 58,7 41,3 100% 

Agentividade do sujeito 22,7 77,3 100% 

Afetamento do objeto 12 88 100% 

Individuação do objeto 30 70 100% 

  Tabela 12: Frequência dos parâmetros da transitividade. 

 

 Por essa tabela, podemos concluir que nas cartas pessoais que compõem o corpus da 

pesquisa, as orações, em grande parte, possuem apenas um participante (um dos argumentos 

do verbo), são  afirmativas, referem-se a eventos que já aconteceram ou acontecem num 

mundo possível (real), os sujeitos são não intencionais, não agentivos, os verbos são não 

                                                           
25

 Foram consideradas orações de alta transitividade orações que obtiveram grau 7, 8, 9 ou 10; orações de média 

transitividade apresentam grau entre 3 e 6; orações com graus 0, 1 e 2 são orações de baixa transitividade. 
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cinéticos, não perfectivos, não pontuais e os objetos não são afetados, nem individuados, em 

sua grande maioria. No caso do objeto, esse resultado pode ser atribuído à ocorrência de 

objetos classificados tradicionalmente como intransitivos ou transitivos indiretos, objetos 

esses que bloqueiam a transitividade completa da ação. Esses resultados podem atribuir 

características próprias do gênero cartas, assim como no caso de textos de tipo narrativo
26

, em 

que a positividade dos parâmetros é esperada nesses textos. 

 Com relação à ordem, cruzamos todos os parâmetros da transitividade com as 4 

posições estabelecidas neste trabalho. Os resultados não se mostraram relevantes para a 

maioria dos parâmetros. Apenas dois parâmetros parecem contribuir para a explicação da 

posição da locução: o aspecto do verbo e o afetamento do objeto
27

: 

Aspecto do 

verbo 

Ordem da locução 
Total 

 ME MD 
Outras   

Pré-verbais 

Outras  Pós-

verbais 

Não perfectivo 
33 56 10 22 121 

27,3% 46,3% 8,3% 18,2% 100,0% 

Perfectivo 
13 11 1 4 29 

44,8% 37,9% 3,4% 13,8% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

Tabela 13: Cruzamento entre ordem e aspecto verbal. 

 

 O aspecto do verbo parece influenciar a ordem que as locuções podem assumir na 

oração do português brasileiro dos séculos XVIII e XIX, na medida em que verbos não 

perfectivos estão relacionados com o posicionamento das locuções na margem direita das 

orações, com 46,3% dos dados (exemplo 30), enquanto verbos perfectivos relacionam-se com 

locuções na margem esquerda (44,8%) (exemplo 31). Os verbos com aspecto não-perfectivo 

encontram-se em orações com locuções com o traço [+ aspectual] (exemplo 32). Tais 

locuções, como vimos, tendem a aparecer depois do verbo. Por outro lado, muitas das orações 

                                                           
26

 Os tipos textuais são construções teóricas definidas pela sua natureza linguística. As categorias dessas 

construções são: narração, argumentação, exposição descrição e injunção.  

27
 Há um anexo com as demais tabelas dos cruzamentos e respectivos resultados. 
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com verbos com aspecto perfectivo têm locuções com traço [-aspectual] – locuções dêiticas – 

que tendem a aparecer em posição pré-verbal (exemplo 33). 

(30) Aqui entrounesteportonodia 12 de outubro, aNau deGuerra doComand ante [por] Bernardo 

Rami[rez] a q ual devesair seg undo as ordens de S ua Mage stade nodia 24 de Dezembro,... (século 

XVIII – D3; l.18-20) 

(31) No dia 15. passou ao lugar em que estava abarracado o General em Chefe, à conferir com sua 

Excelência a acção do Combate. (século XVIII – C4; l. 57-60) 

(32) Conforme me recommenda, escrevo agora para os Tios em Lisboa e o farei sempre todos os 

mezes. (século XIX – M5; l.9-10) 

(33) Hoje á tarde estive na casa do Doutor Falcão, na Gloria, e lá demorei me conversando [inint]. 

(século XIX – U18; l.24-27) 

  Outro resultado relevante encontrado entre os cruzamentos com os parâmetros foi com 

relação ao afetamento do objeto: 

Afetamento 

do objeto 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras    

Pós-verbais 

Não afetado 
44 54 9 25 132 

33,3% 40,9% 6,8% 18,9% 100,0% 

Afetado 
2 13 2 1 18 

11,1% 72,2% 11,1% 5,6% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

 Tabela 14: Cruzamento entre ordem e afetamento do objeto. 

   

 Quando o objeto apareceu afetado pelo processo da oração, as locuções apresentaram 

72,2% das locuções na margem direita (exemplo 34). Com objeto não afetado, apenas 40,9% 

das locuções ocuparam a mesma posição (exemplo 35).  

(34) Estimarei queDeos Guarde aVossaMerce felismente por muitos annos. (século XVIII – P2; 

l.13-14) 
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(35) Privo me do prazer de escrever mentalmente com a minha Zélia, por mais tempo,... (século 

XIX – E10; l.37-39) 

 Ou seja, o afetamento do objeto parece contribuir para a alta frequência de uso das 

locuções na margem direita. Orações com transitividade alta (como é o caso da oração com 

objeto afetado) têm normalmente o foco da atenção sobre um referente-sujeito e neste caso a 

locução adverbial de tempo/aspecto tende a vir depois do verbo para não afetar o foco de 

atenção (o sujeito-tópico).   

5.6 Semântica verbal 

 Partindo da classificação de Halliday (1994) e Martelotta (2004) para a semântica 

verbal, adaptamos os tipos de forma a obtermos a sequência descrita abaixo: 

1. Materiais: expressam a noção de que uma entidade ―faz‖ alguma coisa. Os processos 

materiais têm um ator obrigatório (processes of doing). 

(36) ―Nesta sua ultima carta me dá Vossa Excelência atriste noticia de se achar indo mal 

restabalecido de huma grave molestia queacabava de padecer,‖ (século XVIII - C3; l.4) 

 

2. Verbais: indicam atividades de comunicação por meio da linguagem (dizer, falar, 

conversar, contar, perguntar, etc.) 

(37) ―a Vossa Maggestade fique asua eleisam, o emtender o caminho, que levarâm as outras, que 

tambem aseu tempo, sedirá,‖ (século XVIII - C5; l.61) 

 

3. Mentais: indicam atividade cognitiva, seja de ação (pensar), de processo cognitivo 

(lembrar) ou de um estado mental (saber, ter conhecimento de). Indicam também emoção e 

desejo (gostar, querer, amar, sentir, precisar, etc.). 

(38) ―As vezes lembrando me do modo natural, sem o minimo acci-dente no actual estado teu, não sei 

como agradecer a Deos.‖ (século XIX - E2; l.10) 
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4. Possessivos: indicam posse (ter, possuir, etc.) 

(39) ―quando tiveres algum lazer, ou hora vaga, nestas vesperas de festas e de hospedagem.‖ 

(século XIX - E4; l.5) 

 

5. Existenciais: representam que alguma coisa existe ou acontece. O elemento que é dito 

existir é chamado de existent. Frequentemente, uma oração existencial contém um elemento 

circunstancial distinto de tempo ou lugar. Dentre os processos existenciais, incluí-se os 

processos meteorológicos. 

(40) ―Novaz doPays, q ue eu possa dar não há por hora nenhumas,‖ (século XVIII - D9; l.26) 

 

6. Comportamentais: são os processos responsáveis pela construção do comportamento 

humano. Estão incluídos processos de atividade corporal, tais como gestos ou interações 

corporais (comer, beber, dormir, fumar, etc.); 

(41) ―desta vez ainda não me constipei, feliz-mente.‖ (século XIX - U15; l .6) 

 

 Verbos relacionais, segundo os autores, ou verbos estativos, segundo a tradição, não 

foram incluídos nesse fator, pois dados com verbos ser e estar não foram considerados pelo 

fato de estes não serem elementos predicadores. Na tabela a seguir, há o resultado de 

frequência dos tipos verbais segundo esta classificação: 

Semântica 

verbal 
Frequência Porcentagem 

Material 95 63,3 

Mental 11 7,3 

Verbal 7 4,7 

Existencial 9 6,0 

Comportamental 24 16,0 

Possessivo 4 2,7 

Total 150 100,0 

 Tabela 15: Frequência da semântica verbal. 
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 Os processos materiais costumam ser os mais frequentes na maioria dos discursos 

porque retratam o agir do indivíduo no mundo. No corpus analisado, encontramos 63,3% de 

verbos que representam esse tipo de processo, o que corresponde a 95 dados. O segundo tipo 

mais frequente de processo, segundo a tabela 9, é o comportamental, com 16%. Por vezes, os 

remetentes informam aos seus destinatários impressões sobre um determinado acontecimento, 

seus sentimentos, ou seja, o comportamento interno ou externo frente a um evento. Os menos 

frequentes foram os processos possessivos, representados pelos verbos ter, possuir, entre 

outros, com apenas 2,7%, ou 4 dados. Os processos mentais foram representados por 7,3% do 

total de verbos; os existenciais apareceram em 6% dos dados e os processos verbais em, 4,7%. 

 A partir do cruzamento dos tipos semânticos de verbos com a ordenação das locuções 

adverbiais temporais e aspectuais, podemos verificar se algum tipo semântico em particular 

influencia no posicionamento daqueles elementos na sentença. A tabela 16 mostra os 

resultados encontrados: 

Semântica 

verbal 

Ordem da locução 
Total 

ME MD Pré-verbal Pós-verbal 

Material 
23 54 7 11 95 

24,2% 56,8% 7,4% 11,6% 100,0% 

Mental 
7 1 0 3 11 

63,6% 9,1% 0% 27,3% 100,0% 

Verbal 
1 0 2 4 7 

14,3% 0% 28,6% 57,1% 100,0% 

Existencial 
3 3 1 2 9 

33,3% 33,3% 11,1% 22,2% 100,0% 

Comportamental 
11 7 1 5 24 

45,8% 29,2% 4,2% 20,8% 100,0% 

Possessivo 
1 2 0 1 4 

25,0% 50,0% 0% 25,0% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 16: Cruzamento entre ordem e semântica verbal. 

 

 Observemos os verbos mais frequentes (com mais de 10 de dados): os materiais, os 

mentais e os comportamentais. Os verbos materiais codificam cenas em que um participante 

faz algo em outro participante. Neste caso, era esperado que as locuções aparecessem na 
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ordem não-marcada, ou seja, margem direita, como forma de não afetar a coesão entre os 

elementos que configuram a cena: o participante A, o verbo e o participante B. Já nos verbos 

mentais e comportamentais não há esse tipo de coesão entre dois participantes, as cenas são 

mais subjetivas, ligadas a opiniões, estados mentais e comportamentais. Essas orações são 

menos transitivas, portanto. Neste caso, as locuções podem aparecer na margem esquerda. 

(42) ―Minha Mãe não lhe escreve avossa mercê nesta o Cazião por que...‖ (Século XVIII – C2; 

l.19) 

 Na oração acima, o verbo [escreve] é um exemplo de verbo material. A locução [nesta 

o Cazião] ocupa a posição pós-verbal, mais especificamente a margem direita da oração. Essa 

situação era a que esperávamos encontrar com maior frequência nos resultados, porquanto não 

interfere na coesão entre o participante A [minha mãe] o verbo [escreve] e o participante B [a 

vossa mercê]. Já o exemplo 43 ilustra o caso em que o verbo é mental e a locução aparece na 

margem esquerda da oração.  

(43) ―Depois d’amanhã tua [inint.] e Tua Baroneza eFamília exultam a hos-pedar-se em nossas casa 

por umasemana...‖ (Século XIX - E7; l.47) 

 Verbos mentais, por indicarem atividades cognitivas ou emoções do enunciador, estão 

inseridos em orações menos transitivas e, dessa forma, esperávamos que as locuções 

ocupassem mais frequentemente a margem esquerda, conforme se demonstrou na tabela 16. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta pesquisa objetivou investigar os fatores que influenciariam na ordenação de 

locuções adverbiais temporais e aspectuais. Para isso, selecionamos para a composição do 

corpus cartas pessoais do século XVIII e XIX, período importante para a consolidação do 

português em terras americanas enquanto língua oficial. 

 Partindo das hipóteses acerca dos fatores selecionados, investigamos de que forma cada 

um desses se relaciona com a ordem das locuções no corpus.  

 Alguns problemas foram encontrados durante a pesquisa da ordenação das locuções 

adverbiais temporais e aspectuais. Um deles foi a composição do corpus, que inicialmente 

incluía cartas escritas em Portugal por remetentes portugueses. Procuramos então por cartas 

que foram escritas pelo menos em solo brasileiro, já que nem sempre foi possível identificar a 

nacionalidade do autor. Dessa forma, esperamos ter trabalhado com o português brasileiro em 

sua fase de solidificação enquanto língua oficial da colônia portuguesa. 

 Outra dificuldade está associada com o número de dados encontrados no recorte do 

corpus. Trabalhamos com somente 150 dados. No entanto, não consideramos de fato um 

problema para toda a análise aqui proposta, uma vez que não tivemos a pretensão de afirmar 

fenômenos semânticos e pragmáticos no período designado como português moderno, pois 

para isso teríamos de analisar uma quantidade maior de material escrito nessa época. Portanto, 

verificamos tendências sobre a relação entre ordem das locuções e diversos fatores estruturais, 

discursivos e semânticos em cartas pessoais, escritas no Brasil setecentista e oitocentista. 

  As tendências que verificamos no corpus selecionado foram as seguintes: 

  A posição do sujeito parece contribuir para o posicionamento das locuções adverbiais 

temporais e aspectuais na medida em que nas estruturas SV e V as locuções adverbiais 

temporais e aspectuais privilegiaram posições após o verbo e a estrutura VS apresentaria as 



96 
 

locuções antes do verbo por ser uma estrutura em que o sujeito não é tópico. Neste caso, a 

locução é que ocupa a posição de tópico. 

 A ordem ocupada pelas locuções na sentença parece ser motivada pela função 

discursiva. As locuções que apresentam apenas a especificação temporal ocuparam 

preferencialmente as posições à direita do verbo; as locuções introdutoras de novo assunto, as 

contrastivas e as de sequência temporal ocorreram com maior frequência nas posições à 

esquerda do verbo. Outras línguas, inclusive não indo-européias, utilizam o mesmo recurso. 

 Observamos que as locuções aspectuais são menos sensíveis às funções estabelecidas 

pelo discurso do que as locuções adverbiais temporais, conforme a escala proposta neste 

trabalho para a distinção entre locuções adverbiais temporais e locuções adverbiais aspectuais, 

a saber: 

Dêiticas > Localizadoras > Simultâneas > Delimitativas > Durativas > Reiterativas 

+ temporal                                                                                                         +aspectual 

 Constatamos ainda que mais do que o traço de temporalidade, é a deiticidade das 

locuções que parece influenciar na preferência por posições à esquerda do verbo, como já foi 

descrito anteriormente. Por isso, apenas as locuções dêiticas foram encontradas com maior 

frequência antepostas ao verbo. 

  Sobre o tipo semântico do verbo, observamos também este fator parece motivar a 

ordem das locuções. Em orações em que o verbo representa processo material, as locuções 

foram encontradas em grande parte na margem direita. Assim, na margem esquerda, fica 

apenas o referente-sujeito que pratica a ação sobre outro referente. O foco de atenção fica 

nesse referente-sujeito e não no tempo. Quando a semântica do verbo envolvido era de 

processo comportamental ou mental, então as locuções adverbiais apresentaram uma 

tendência em ocupar a margem esquerda. A atenção pode ser o tempo (expresso por locuções 
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verbais). Não pudemos fazer generalizações sobre os demais tipos, pois o número de dados 

foi muito baixo. 

 Assim, vários são os fatores que podem influenciar na ordenação de itens não 

argumentais como as locuções adverbiais temporais e aspectuais, objeto de estudo deste 

trabalho. Esta pesquisa demonstra então que não é totalmente aleatória a escolha da posição 

da locução verbal na estrutura sentencial do português brasileiro, pelo menos em cartas 

pessoais dos séculos XVIII e XIX, diferentemente do que nos faz crer a tradição gramatical, 

quando diz que tais itens são termos livres em orações do português. Como vimos, fatores não 

somente estruturais, mas semânticos e discursivos atuam na ordem das locuções.  

 Podemos dizer que também demos alguma contribuição no sentido de aprofundar os 

conhecimentos acerca do uso do gênero cartas pessoais nos séculos XVIII e XIX. Vimos que 

eram cartas pessoais, de cunho intimista, em que remetente e destinatário compartilham a 

maior parte das informações contidas no discurso desse gênero, mesmo que a avaliação de 

compartilhamento parta do remetente, que é quem possui o turno do diálogo. Nessas cartas, os 

escritores apresentam as locuções preferencialmente na margem direita da oração (44,7%); 

usam mais locuções adverbiais temporais em cenas codificadas por verbos materiais, 

comportamentais e mentais; geralmente a oração tem a estrutura V (45% dos dados), tais 

locuções dão preferencialmente uma especificação temporal limitada a uma oração (56,6%), 

apontando a circunstância de tempo do evento. Os objetos das orações são geralmente não 

afetados (88%) e os verbos são não-perfectivos (80,7%). 
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8. ANEXO I 

(Outros cruzamentos que não entraram no corpo do texto) 

 

Participantes 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras   

Pós-verbais 

Um  
29 36 6 14 85 

34,1% 42,4% 7,1% 16,5% 100,0% 

Dois ou mais 
17 31 5 12 65 

26,2% 47,7% 7,7% 18,5% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

      Tabela 17: Cruzamento entre ordem e participantes. 

 

 

Cinese do verbo 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras   

Pré-verbais 

Outras   

Pós-verbais 

Não cinético 

 

37 50 10 19 116 

31,9% 43,1% 8,6% 16,4% 100,0% 

Cinético 
9 17 1 7 34 

26,5% 50,0% 2,9% 20,6% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

    Tabela 18: Cruzamento entre ordem e cinese do verbo. 

 

Pontualidade 

do verbo 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras   

Pós-verbais 

Não pontual 
39 51 9 23 122 

32,0% 41,8% 7,4% 18,9% 100,0% 

Pontual 
7 16 2 3 28 

25,0% 57,1% 7,1% 10,7% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

          Tabela 19: Cruzamento entre ordem e pontualidade do verbo. 
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Intencionalidade 

do sujeito 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras   

Pós-verbais 

Não intencional 
25 44 8 14 91 

27,5% 48,4% 8,8% 15,4% 100,0% 

Intencional 
21 23 3 12 59 

35,6% 39,0% 5,1% 20,3% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

 Tabela 20: Cruzamento entre ordem e intencionalidade do sujeito. 

 

Polaridade 

da oração 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras    

Pré-verbais 

Outras    

Pós-verbais 

Negativa 
5 4 3 4 16 

31,3% 25,0% 18,8% 25,0% 100,0% 

Afirmativa 
41 63 8 22 134 

30,6% 47,0% 6,0% 16,4% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 21: Cruzamento entre ordem e polaridade da oração. 

 

Modalidade da 

oração 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras   

Pré-verbais 

Outras    

Pós-verbais 

Irrealis 
18 30 4 10 62 

29,0% 48,4% 6,5% 16,1% 100,0% 

Realis 
28 37 7 16 88 

31,8% 42,0% 8,0% 18,2% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 22: Cruzamento entre ordem e modalidade da oração. 
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Agentividade 

do sujeiro 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras  

Pré-verbais 

Outras    

Pós-verbais 

Não agentivo 
36 54 9 17 116 

31,0% 46,6% 7,8% 14,7% 100,0% 

Agentivo 
10 13 2 9 34 

29,4% 38,2% 5,9% 26,5% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

 Tabela 23: Cruzamento entre ordem e agentividade do sujeito. 

 

Individuação 

do objeto 

Ordem da locução 

Total 
ME MD 

Outras    

Pré-verbais 

Outras   

Pós-verbais 

Não 

individuado 

34 44 7 20 105 

32,4% 41,9% 6,7% 19,0% 100,0% 

Individuado 
12 23 4 6 45 

26,7% 51,1% 8,9% 13,3% 100,0% 

Total 
46 67 11 26 150 

30,7% 44,7% 7,3% 17,3% 100,0% 

  Tabela 24: Cruzamento entre ordem e individuação do objeto. 
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9. ANEXO II 

(Dados do corpus; Barbosa e Lopes, 2003) 

- Século XVIII:  

 Documentos particulares / Cartas pessoais 

1. Carta 1 (C1)  

Autor: Francisco João Rocio 

Destinatário: Lazaro Cardozo Amado 

Local: Porto Alegre 

Data: 8 de setembro de 1797 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

 

2. Carta 2 (C2)  

Autor: Ubaldo Teixeira da Camera 

Destinatário: Joaquim Francisco Malta 

Local: Acarai 

Data: 17 de novembro de 1790 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

 

3. Carta 3 (C3)  

Autor: Maria 

Destinatário: pai 

Local: Engenho de São Paulo 

Data: 14 de dezembro de 1800 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

 

4. Carta 4 (C4)  

Autor: Manoel 

Destinatário: irmão 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 18 de abril de 1776 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

 

5. Carta 5 (C5)  

Autor: Felix de Gusman M. Bruno 

Destinatário: não identificado 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 2 de agosto de 1720 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia; Original: Biblioteca Nacional de Lisboa) 
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6. Carta 6 (C6)  

Autor: D. Fernando Joze  

Destinatário: Joaquim Pedro Quintela 

Local: Bahia 

Data: 15 de janeiro de 1796 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

 

 Documentos da Administração Privada / Cartas comuns 

 

7. Carta 1 (P1)  

Autor: Amaro de Barroz Lima 

Destinatário: não identificado 

Local: Paraíba do Norte 

Data: 21 de novembro de 1798 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

8. Carta 2 (P2)  

Autor: Francisco de Paula Teixeira 

Destinatário: Antonio Francisco de Aguiar 

Local: Curitiba 

Data: 12 de outubro de 1794 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro) 

9. Carta 3 (P3)  

Autor: Joze de Friaz e Vaz 

Destinatário: Joaquim Joze das Nevez 

Local: Paraíba 

Data: 30 de agosto de 1787 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro)  

 

 Documentos Particulares / Documentos (Lavradio) 

 

10. Carta 1 (D1)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: João Baptista de Araújo 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 28 de julho de 1768 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

11. Carta 2 (D2)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de Tarouca (filho) 

Local: Rio de Janeiro 
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Data: 17 de novembro de 1770 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

 
12. Carta 3 (D3)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de São Vicente (irmão) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 17 de novembro de 1770 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

13. Carta 4 (D4)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de São Vicente (irmão) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 23 de dezembro de 1770 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

14. Carta 5 (D5)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Antônio José de Miranda 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 12 de dezembro de 1772 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

15. Carta 6 (D6)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de Tarouca (filho) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 22 de fevereiro de 1773 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

16. Carta 8 (D8)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: João Henrique de Souza 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 26 de março de 1773 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

17. Carta 9 (D9)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de Vila Verde (filho) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 11 de junho de 1773 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

18. Carta 10 (D10)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de Tarouca (filho) 

Local: Rio de Janeiro 
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Data: 12 de junho de 1773 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

 

19. Carta 11 (D11)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de VilaVerde (filho) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 02 de março de 1774 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

20. Carta 12 (D12)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Conde de Tarouca (filho) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 02 de março de 17704 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

21. Carta 13 (D13)  

Autor: Marquês de Lavradio 

Destinatário: Manoel da Cunha Menezes 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 03 de março de 1774 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional)  

 

 Cartas pessoais / Cartas D. Clara Felícia da Roza  

 

22. Carta 1 (F1)  

Autor: Angela Isabel Nogrª 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: (Minas) 

Data: 1777-1782 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

23. Carta 2 (F2)  

Autor: Joaquim Teixeira 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: São Thiago 

Data: 24 de agosto de 1777 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

24. Carta 3 (F3)  

Autor: João Domingues Gomes 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: (Minas) 

Data: 6 de dezembro de 1777 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 
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25. Carta 4 (F4)  

Autor: André de Mello dos Santos 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: São Domingos 

Data: maio de 1778 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

26. Carta 5 (F5)  

Autor: Manoel Pimenta da Silva 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: (Minas) 

Data: 12 de outubro de 1778 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

27. Carta 6 (F6)  

Autor: José Leme da Silva 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: Tapera 

Data: 31 de janeiro de 1779 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

28. Carta 7 (F7)  

Autor: Joaquim Pimenta 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: Mariana 

Data: 20 de agosto de 1778 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

29. Carta 8 (F8)  

Autor: Franco 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: São Thiago 

Data: 23 de outubro de 1780 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

30. Carta 9 (F9)  

Autor: José Luís Franco 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: Mariana 

Data: 19 de dezembro de 1781 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 

31. Carta 10 (F10)  

Autor: Alexandre Lopes de Faria 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: (Minas) 

Data: 02 de janeiro de 1781 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 
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32. Carta 11 (F11)  

Autor: Antonio da Costa S. Paes 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: Rotinha 

Data: 16 de maio de 1779 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

33. Carta 12 (F12)  

Autor: João Domingues Gomes 

Destinatário: Clara Felícia da Roza 

Local: (Minas) 

Data: 6 de junho de 1781 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RAMOS, Jânia; Original: não informado) 

 
- Século XIX:  

 Família Pedreira Ferraz – Magalhães / Sr. Pedreira 

34. Carta 1 (E1)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: filhos 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 11 de outubro de 1876 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

35. Carta 2 (E2)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 05 de fevereiro de 1877 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

36. Carta 3 (E3)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 07 de fevereiro de 1877 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

37. Carta 4 (E4)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Tijuca) 

Data: 11 de agosto de 1877 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

38. Carta 5 (E5)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Andaray Grande) 
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Data: 08 de novembro de 1878 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

39. Carta 6 (E6)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: filhos 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 15 de abril de 1879 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

40. Carta 7 (E7)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 16 de julho de 1879 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

41. Carta 8 (E8)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 4 de outubro de 1879 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 
42. Carta 9 (E9)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: filhos 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 26 de abril de 1884 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

43. Carta 10 (E10)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 30 de agosto de 1885 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

44. Carta 11 (E11)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Maria Leonor, Noné (neta) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 15 de abril de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

45. Carta 12 (E12)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro (Corte) 

Data: 20 de maio de 1886 
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Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

46. Carta 13 (E13)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 23 de junho de 1893 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

47. Carta 14 (E14)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Maria Eliza, Iza (neta) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 08 de julho de 1895 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional) 

 

48. Carta 15 (E15)  

Autor: João Pedreira do Couto Ferraz 

Destinatário: Zélia (filha) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 11 de agosto de 1896 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: RUMEU, Márcia; Original: Arquivo Nacional)  

 

 Acervo Cupertino do Amaral  

 

 
49. Carta 1 (U1)  

Autor: Anna Espínola 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (primo) 

Local: Aracaju 

Data: 12 de fevereiro de 1873 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

50. Carta 2 (U2)  

Autor: Anna Espínola 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (primo) 

Local: não informado 

Data: 16 de outubro de 1874 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 
51. Carta 3 (U3)  

Autor: Anna Espínola 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (primo) 

Local: Bahia 

Data: 14 de novembro de 1874 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 
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52. Carta 4 (U4)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: não informado 

Data: 15 de março de 1879 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

53. Carta 5 (U5)  

Autor: Anna Espínola 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (primo) 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 19 de outubro de 1881 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 
54. Carta 6 (U6)  

Autor: Pedro 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (amigo) 

Local: Fortaleza 

Data: 22 de maio de 1882 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

55. Carta 7 (U7)  

Autor: Pedro 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (amigo) 

Local: Fortaleza 

Data: 29 de agosto de 1882 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

56. Carta 8 (U8)  

Autor: Alberto Fiacho 

Destinatário: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral (amigo) 

Local: não informado 

Data: 28 de novembro de 1882 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

57. Carta 9 (U9)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 26 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 
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58. Carta 10 (U10)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral 

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 12 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

59. Carta 11 (U11)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa)  

Local: São Paulo 

Data: 13 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

60. Carta 12 (U12)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 14 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

61. Carta 13 (U13)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Marietta (filha) 

Local: São Paulo 

Data: 19 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

62. Carta 14 (U14)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 20 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

63. Carta 15 (U15)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral 

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 21 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

64. Carta 16 (U16)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 
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Local: São Paulo 

Data: 22 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

65. Carta 17 (U17)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: não informado 

Data: 23 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

66. Carta 18 (U18)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 24 de fevereiro de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

67. Carta 19 (U19)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 10 de março de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional) 

 

68. Carta 20 (U20)  

Autor: Antonio Felizardo Cupertino do Amaral  

Destinatário: Elisa (esposa) 

Local: São Paulo 

Data: 12 de março de 1886 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e PEREIRA, Rachel de Oliveira; Original: 

Arquivo Nacional)  

 

 Cartas de Casimiro de Abreu 

 

 
69. Carta 1 (M1)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 02 de outubro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 
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70. Carta 2 (M2)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 12 de outubro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

71. Carta 4 (M4)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 29 de outubro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

72. Carta 5 (M5)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 12 de novembro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

73. Carta 6 (M6)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 24 de novembro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

74. Carta 7 (M7)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 07 de dezembro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

75. Carta 8 (M8)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 12 de dezembro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

76. Carta 9 (M9)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  
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Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 24 de dezembro de 1857 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

77. Carta 10 (M10)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 06 de janeiro de 1859 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

78. Carta 11 (M11)  

Autor: Casimiro José Marques de Abreu  

Destinatário: pai 

Local: Rio de Janeiro 

Data: 22 de maio de 1859 

Fonte: Projeto PHPB-RJ (Edição: LOPES, Célia e VIANNA, Juliana; Original: Arquivo 

Nacional - RJ) 

 

 
 


