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RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa é buscar a origem da construção Xmente, produtiva 

na formação de advérbios na maioria das línguas românicas. Motivados pelo o que dizem 

gramáticos históricos, linguistas e filólogos, de que este tipo de estrutura surgiu no latim, 

utilizamos como corpus desta pesquisa textos do Latim Clássico e Latim Medieval; 

analisamos também o texto Orto do Esposo, referente ao português arcaico, a fim de 

comprovarmos a produtividade dessa construção num período inicial de uma língua 

românica. Esta pesquisa tem como base teórica os princípios e métodos da Linguística 

Centrada no Uso, pois acreditamos no aspecto mutatório das línguas, advindo de fatores de 

ordem comunicativa. Esta corrente traz para análise da estrutura linguística aspectos 

semânticos, pragmáticos, cognitivos, funcionais, sociais e culturais. 

A formação do padrão construcional Xmente é o resultado da gramaticalização de 

um contexto discursivo originado no latim, como ex: devota mente, em que mente designa 

estado mental e é modificado por um adjetivo em acordo semântico com ele. Consoante à 

noção de construções desenvolvida por Goldberg (1995), de que construções são 

pareamento de forma e sentido e o valor semântico não é predizível pelas partes que as 

compõem, acreditamos que, nas sincronias do latim, esta forma apresentava ainda um valor 

semântico composicional. Já no início das línguas românicas, o padrão Xmente, mais 

abstrato e não-composicional, era bastante produtivo, o que nos leva a crer que a 

gramaticalização desta estrutura tenha ocorrido na fala, no latim vulgar, berço das línguas 

românicas. O objetivo desta pesquisa é mostrar de que maneira ocorreu a gramaticalização 

desse contexto inicial até a perda da composicionalidade dessa estrutura e sua reanálise 

propiciando a formação da construção Xmente.  Esse processo envolve: expansão do 

contexto de uso na língua, mudança categorial (mente (substantivo) > -mente (sufixo); 

perda de conteúdo semântico; restrições posicionais; expansão da classe hospedeira e 

aumento da frequência de uso. Para tanto, trabalhamos com as noções propostas por Bybee 

(2003; 2010) de frequência, analogia, categorização e chunking.  
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ABSTRACT 

The overall goal of this research is to find the origin of the construction Xmente, 

productive in the formation of adverbs (qualitative value initially) in most Romanic 

languages. Motivated by what historical grammarians, linguists and philologists say that 

this type of structure emerged in Latin. We used as corpus, in this research, texts from 

Classical Latin and Medieval Latin; we also analyzed the text "Orto do Esposo", which 

refers to the Archaic Portuguese, in order to confirm the construction productivity in an 

initial period of a Romanic language. This research is based on theoretical principles and 

methods of Usage-based Linguistics, because we believe languages are susceptible to 

changes arising from communicative factors. This theory brings semantic, pragmatic, 

cognitive, functional, social and cultural aspects to structural analysis. 

The formation of the constructional pattern Xmente is the result of the 

grammaticalization of a discoursive context originated in Latin, such as: devota mente, in 

which mente designates a "mental state" and is modified by an adjective in semantic 

agreement with it. Therefore, the semantic value of this structure is the result of the sum of 

the parts that compose it. According to Goldberg's notion (1995), constructions are pairings 

of form and meaning and the semantic value is not predictable by the parts that compose 

them. Hence, we believe that, in Latin synchronicities, this form had even a compositional 

semantic value. However, at the beginning of the Romance languages, the pattern Xmente 

was quite productive, which leads us to believe that the grammaticalization of this structure 

has occurred in oral speech, in Vulgar Latin, the cradle of the Romance languages. The goal 

of this research is to show how grammaticalization occurred from this initial context to the 

loss of the structure compositionality and its reanalysis providing the Xmente construction 

formation. This process involves: usage context expansion in the language, categorical 

change (mente (noun)> -mente (suffix), loss of semantic content; positional constraints; 

host-class expansion and the raising of the usage frequency. To this end, we have worked 

with frequency, analogy, categorization and chunking, according to Bybee (2003, 2010). 
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SINOPSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Estudo da gramaticalização da 

construção adverbial Xmente sob a ótica da 

Linguística Centrada no Uso. Investigamos o 

contexto de uso que deu origem a este padrão 

linguístico, desde do surgimento desta estrutura 

no latim, até a formação de advérbios em -mente 

no português. A análise de fatores estruturais, 

cognitivos e discursivos explica a criação do 

padrão Xmente na língua. 
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INTRODUÇÃO   

Este trabalho propõe a análise do processo de gramaticalização da construção 

qualitativa Xmente sob o ponto de vista da Linguística Funcional Centrada no Uso1. 

Buscamos a origem dessa construção no latim, em que os elementos formadores são 

adjetivos femininos, no caso ablativo e singulares, que modificam o substantivo mente, 

também no caso ablativo, feminino e singular2, resultando em um valor semântico 

qualitativo (ex: tranquila mente). Entende-se por valor qualitativo o mesmo que as 

gramáticas tradicionais chamam de modo3. Além dos dados do latim, analisamos também 

dados do português arcaico com a intenção de demonstrar a produtividade desta construção 

adverbial numa língua românica a fim de comprovarmos que a formação de advérbios em -

mente surgiu no latim vulgar (língua falada), consonante a hipótese c desta pesquisa (cf. 

Objetivos e Hipóteses).  

O objetivo geral desta pesquisa é buscar a origem da estrutura adjetivo + mente no 

latim, a fim de descrever o contexto morfossintático que propiciou a criação de um padrão 

mais geral, produtivo para formação de advérbios na maioria das línguas românicas: o 

padrão Xmente, em que X é a base adjetiva na qual é acrescido o sufixo adverbial mente. 

                                                 
1 O acréscimo da palavra Funcional ao modelo de gramática chamado de Linguística Centrada no Uso, uma 
tradução de usage-based model (Langacker, 1987), foi um acordo entre os professores coordenadores do 
grupo Discurso e Gramática. 
2 No latim, a concordância nominal se dá em três níveis: gênero, número e caso. Mente é caso ablativo do 
nominativo mens. 
3 Faz-se esta diferenciação para evitar confusão com outro valor discursivo para os advérbios em -mente 
chamado de modalizador, como é mostrado, por exemplo, na pesquisa de Martelotta e Moraes Pinto (2008), 
que diz que advérbios modalizadores são caracterizados por qualificarem toda a asserção e indicarem uma 
atitude proposicional. Exemplo de advérbio modalizador: Certamete nõ lhe aproueytou nehua cousa. (OE, 
p.183/l. 33-34). 
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Pretendemos, portanto, demonstrar os mecanismos de mudança envolvidos na criação desta 

construção, bem como constituir a trajetória histórica desta mesma, que surgiu no latim 

como um Sintagma Adjetival (Sadj.) e chegou às línguas românicas como um mecanismo 

de formação de advérbios. 

Para tanto, este estudo leva em conta os pressupostos teóricos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso por acreditarmos que a língua é uma estrutura maleável, 

susceptível a mudanças, e que o contexto real de uso, juntamente com a cognição humana, 

são aspectos determinantes para que as mudanças linguísticas ocorram. Nesta pesquisa 

também trabalharemos com a noção de construções linguísticas. Durante muito tempo, 

estudou-se em funcionalismo a gramaticalização sofrida pelo item, no entanto, com a 

contribuição de outras áreas da linguística, como a linguística cognitiva, percebeu-se que 

não era o item que se gramaticaliza num dado contexto, mas sim todo seu contexto de uso, 

formando uma nova construção na língua. Inicialmente, pensamos em trabalhar com a 

gramaticalização do item mente, que sofreu mudança categorial de substantivo (lexical) 

para sufixo (gramatical), no entanto isso não seria suficiente para explicar a formação do 

mecanismo de formação de advérbios qualitativos que chegou à maioria das línguas 

românicas ao passo que aqueles já existentes no latim escrito não eram mais produtivos. A 

gramaticalização de construções, então, pareceu-nos o caminho mais adequado para dar 

conta desse fenômeno. 

Em linhas gerais, entende-se por gramaticalização o processo pelo qual itens 

lexicais ou construções gramaticais, num determinado contexto e numa trajetória 

unidirecional, passam a assumir funções gramaticais e uma vez já gramaticais, podem 

assumir funções ainda mais gramaticais. Uma visão mais ampla deste conceito estende a 
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mudança para além do item, dizendo que é todo o contexto morfossintático que se torna 

mais gramatical, ou seja, envolve estruturas, construções (Bybee, 2010). 

 Buscamos, na nossa pesquisa, definir o contexto de uso no latim que deu origem 

ao padrão construcional Xmente. Defendemos que essa construção originou-se do sintagma 

adjetival (chamado assim devido ao seu aspecto ainda composicional) Adjetivo+mente, que 

foi mudando através das diferentes sincronias até formar um padrão linguístico. 

Para a coleta dos dados, utilizamos duas sincronias do latim e uma do português: 

latim clássico (LC), latim medieval (LM)4 e português arcaico. Nesta última sincronia, 

selecionamos apenas o texto de cunho religioso Orto do Esposo (OE), enquanto para as 

sincronias do latim, trabalhamos com diversos textos disponíveis online em bibliotecas 

latinas. Alguns desses dados foram aproveitados de uma pesquisa anterior realizada por 

Martelotta e Campos (2010) cujo objetivo principal era descrever o processo de 

gramaticalização do item mente do latim ao português. Mas a maior parte dos dados das 

duas sincronias do latim foi retirado da pesquisa de Karlsson (1981) que fez um estudo 

sobre a evolução do elemento mente desde o latim até as línguas românicas. Ao final de seu 

trabalho, há um apêndice com todas as ocorrências de mente encontradas por ele em toda 

literatura latina. Aproveitamos os dados desta pesquisa, mas vale ressaltar que o nosso 

trabalho é muito diferente daquele, uma vez que temos objetivos diferentes e estamos 

seguindo um viés teórico-metodológico específico.  

Adentremos agora nos objetivos e hipóteses desta pesquisa. 

                                                 
4 As definições de LC, LM e latim eclesiástico serão desenvolvidas na descrição do corpus, na seção 5 desta 
dissertação. 
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Objetivos e Hipóteses 

Esta pesquisa tem como objetivos gerais: 

a) Investigar a origem do padrão construcional Xmente, produtiva na maioria das 

línguas românicas para produção de advérbios, inicialmente, de valor qualitativo; 

b) Descrever os mecanismos de mudança linguística que envolvem o 

desaparecimento de certos processos formadores de advérbios qualitativos da língua latina 

em prol do padrão adverbial formado pelo contexto adjetivo + mente; 

c) Demonstrar como o contexto adjetivo + mente possibilitou a criação do padrão 

mais abstrato, mais geral, na língua: Xmente; 

d) Comprovar que o padrão Xmente surgiu no latim vulgar e se tornou produtivo 

como formador de advérbios de modo, corroborando o que dizem as gramáticas históricas e 

outros estudiosos da filologia românica (Said ali, 1971; Ismael Coutinho, 1976; Maurer 

Junior, 1959; Bassetto, 2001; Ilari, 2008). Para isso, utilizaremos duas sincronias do latim: 

LC, LM e o Português arcaico. 

e) Evidenciar o papel da frequência na mudança linguística (Bybee, 2003; 2010); 

f) Relacionar os processos de mudanças envolvidos no fenômeno em questão com 

os processos cognitivos gerais, sobretudo o chunking, analogia e categorização de acordo 

com Bybee (2010)5. 

 
                                                 
5 Esses processos serão explicados detalhadamente na seção 1.3 desta dissertação. 
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Para cada um desses objetivos, relacionam-se as seguintes hipóteses: 

a)  O contexto de uso adjetivo + mente propiciou a criação do padrão linguístico 

Xmente. Este contexto inicial existe desde o latim clássico com a semântica de modo e com 

escopo verbal como demonstrou uma pesquisa anterior (Martelotta e Campos, 2010); 

b) De acordo com a Linguística Funcional Centrada no Uso, novas formas 

linguísticas surgem por motivações pragmáticas, por necessidades comunicativas e por 

pressões exercidas pelo contexto discursivo. Sendo assim, a nova formação adverbial 

através do acréscimo do sufixo -mente à base adjetival surgiu por necessidades 

comunicativas oriundas de um contexto discursivo restrito e determinado, que substituiu os 

processos de formação de advérbios no latim; 

c) O contexto de uso adjetivo+mente se gramaticalizou. Houve um aumento dos 

tipos de adjetivos aceitos nessa estrutura que propiciaram outra interpretação também do 

substantivo modificador que, em alguns casos, não designava mais estado mental. A partir 

desse novo contexto, não esperado, os elementos envolvidos nesse contexto passam a sofrer 

mudanças, como: mudança categorial, perda de conteúdo semântico, perda da liberdade 

sintática, coalescência entre os elementos formadores, perda de analisabilidade dos 

componentes, etc. Esses fatores, acrescidos da frequência de uso, propiciaram a criação de 

uma estrutura nova na língua  Xmente. 

d) A língua escrita, inclusive o latim, é presa a muitas regras do “bem escrever”, 

por isso é mais rígida, mais cuidadosa no que diz respeito às regras gramaticais. Sendo 

assim, nos textos (escritos) em latim não encontramos formações adverbiais através do 

acréscimo do sufixo -mente, que seria uma formação “nova” e não atestada pelas 
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gramáticas da língua latina. Observando outro recorte na língua, o português arcaico, língua 

cuja origem é o latim vulgar (falado), encontramos esta formação adverbial com alta 

produtividade, sendo inclusive a única possibilidade de formar advérbios qualitativos. Com 

isso, criamos a hipótese de que essa formação tenha surgido na língua falada, berço da 

mudança linguística, e foi recrutada pela maioria das línguas românicas para formar 

inicialmente advérbios qualitativos6. Ainda, de acordo com Bassetto (2001), se uma palavra 

ou formação é encontrada na maioria das línguas românicas, ela, muito provavelmente, 

adveio do latim vulgar. 

e) De acordo com a hipótese proposta por Bybee (2003; 2010), o aumento da 

frequência de uso de uma estrutura linguística pode ser um fator que contribui para a 

gramaticalização. Assim, uma estrutura muito frequente na língua tem uma forte 

representação na memória rica dos falantes e por isso, permanece na língua. Desta forma, 

acreditamos que o aumento de uso da construção Xmente ou do contexto inicial dessa 

construção (Adjetivo + mente) seja uma evidência da produtividade e, consequentemente, 

da gramaticalização desta estrutura. 

f) Sequências linguísticas que são usadas juntas tendem a formar unidades 

linguísticas complexas. A repetição frequente da estrutura adjetivo + mente faz com que ela 

seja vista como um único bloco cognitivo, isto é, esses elementos estão estocados juntos na 

memória. A esse processo dá-se o nome de chunking (Bybee, 2010). Consonante a essa 

ideia é a noção de iconicidade (cf. Givón 1955), a qual diz que o falante tende a colocar 

                                                 
6 Dizemos inicialmente, pois sabemos que os advérbios em -mente desempenham muitas outras funções 
semânticas, como: modalizador, aspectual, conjuncional, etc. Mas esta pesquisa mostra que, ainda no latim, 
esta estrutura era usada com valor qualitativo, motivo pelo qual supomos que as gramáticas tradicionais 
afirmam que advérbios em -mente são advérbios de modo. 
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próximo na estrutura linguística aquilo que está próximo cognitivamente. Sendo assim, o 

modo de representação linguística desses elementos reflete a proximidade cognitiva entre 

eles. Inicialmente, eram duas palavras que passam a ser representadas juntas quando este 

contexto se gramaticaliza, formando o padrão Xmente. Bybee (2010) lança a hipótese de 

que o membro mais frequente de uma categoria é o elemento central dela e, então, novas 

expressões surgem por analogia ao membro mais frequente. Portanto, tendemos a associar 

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

semelhante. A partir disso acreditamos que o item mais frequente na construção Xmente 

pode ter servido como instanciador de novas construções. 

 

 

 



1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Neste trabalho utilizaremos a perspectiva teórica da Linguística Centrada no Uso, 

que, na verdade, é um novo nome (conforme Bybee, 2010) para o funcionalismo de linha 

americana, mas agora com uma base teórica com ganhos das ciências cognitivas.  

Escolhemos essa abordagem, pois acreditamos que a língua é um instrumento de interação 

social, dependente do contexto de uso e que interage com outros aspectos da cognição 

humana. Diferentemente das tendências dominantes nos estudos de linguagem nas últimas 

gerações, tendências formalistas, a proposta teórica apresentada aqui não considera as 

categorias linguísticas como discretas, isto é, de fronteiras bem definidas e que exclui da 

análise fatores de ordem semântico-pragmática. Ao contrário, este modelo concebe a 

gramática da língua como uma estrutura maleável, que está sempre se reestruturando. As 

categorias linguísticas possuem fronteiras fluidas, susceptíveis a mudanças e o discurso é 

moldado de acordo com as intenções comunicativas dos falantes, ou seja, por fatores de 

ordem comunicativa. 

Trabalhamos com o pressuposto de que a língua “não pode ser analisada como um 

objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, sujeita a pressões oriundas das 

diferentes situações comunicativas, que ajudam a determinar sua estrutura gramatical”. 

(CUNHA, Maria Angélica F. da, OLIVEIRA, Mariângela R. de e MARTELOTTA, Mário 

E, 2003:20). Neste sentido, correntes centradas no uso não excluem os aspectos formais, 

mas é estabelecida uma relação íntima entre estrutura e motivações discursivas, isto é, o 

pesquisador busca explicações no contexto de uso da língua, bem como em fatores de 

ordem cognitiva para dar conta das estruturas das línguas. 
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Utiliza-se como objeto de análise a língua em uso real, pois é em contextos 

efetivos de comunicação, momento em que o falante dispõe de sua criatividade, memória, 

intenções e outras habilidades, que a gramática é construída. 

Neste capítulo, trataremos de alguns pressupostos teóricos que permitirão maior 

compreensão da abordagem linguística funcional centrada no uso e dos objetivos e 

hipóteses que fundamentam esta pesquisa. 

1.1 A Linguística Centrada no Uso 

Linguística Centrada no Uso ou Linguística Funcional Centrada no Uso é um 

termo utilizado para designar um conjunto de modelos teórico-metodológicos que possui 

algumas semelhanças entre si e se opõe à visão formalista do modelo de gramática gerativa 

liderado por Chomsky desde a década de 19507. Dentre as semelhanças, está o fato de 

considerarem a língua em situação real de comunicação como algo essencial para a análise 

linguística, bem como a visão de que as línguas possuem aspecto mutatório, isto é, estão 

susceptíveis a mudanças advindas de fatores de ordem comunicativa, focando em aspectos 

semânticos, pragmáticos, cognitivos, funcionais, sociais e culturais para explicar as 

estruturas das línguas. 

Inicialmente, o termo Linguística Centrada no Uso surgiu como a tradução livre 

de Usage-based Model, utilizado por Langacker (1987) a fim de se referir a modelos 

teóricos que privilegiam o uso da língua. Hoje, este termo é utilizado por autores como 

Tomasello, Hopper, Traugott, Bybee e outros como um reflexo da junção de estudos 

                                                 
7 Com a publicação do livro Estruturas Sintáticas. 
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desenvolvidos por vertentes como o Funcionalismo e o Cognitivismo nos estudos da 

linguagem8.  

Em linhas gerais, este modelo nos diz que, se queremos entender o funcionamento 

da linguagem humana, então, aspectos de cunho cognitivo e comunicativo, atuantes no uso 

da língua, não podem estar de fora da análise linguística. A gramática de uma língua é 

dependente do seu uso concreto, pois, no momento da interação, o falante faz adaptações 

entre estrutura e contexto, a fim de atingir seus propósitos comunicativos. De acordo com 

Martelotta (2008), a gramática seria “o resultado de um conjunto de princípios dinâmicos 

que se associam a rotinas cognitivas e interativas moldadas, mantidas e modificadas pelo 

uso” (p. 63).  

Desta forma, podemos pensar no conceito de gramática emergente (Hopper apud 

Tomasello, 1998), ou seja, a estrutura linguística está constantemente se reestruturando, ela 

é passível de mudança. Devido à força informativa do discurso, os falantes recriam padrões 

gramaticais a todo o momento. Há, portanto, uma simbiose entre discurso e gramática, em 

que um se favorece do outro, renovando-se em cada situação discursiva. Essas situações, 

inclusive, são de suma importância para continuidade do sistema linguístico, já que 

desempenham um papel duplo: são resultantes da atuação do sistema linguístico e ao 

mesmo tempo, moldam-no, num movimento de interdependência. 

Toda essa habilidade de que os falantes dispõem no ato comunicativo pode 

transcender os limites do contexto em que é empregada e ser incorporada ao sistema. Nesse 

momento, vale ressaltar que o sistema linguístico é amplamente orientado pela experiência 

                                                 
8  Martelotta, em suas publicações mais recentes, chamou este modelo de gramática de Gramática cognitivo-
funcional.  
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do indivíduo. Instâncias de uso mais específicas emergem das experiências do indivíduo 

com o uso da língua, ou seja, a partir do que lhe é específico. Só depois, então, surgem 

padrões mais abstratos, ou seja, mais gerais. Assim a gramática vai se (re)estruturando, 

começando do que é mais experiencial e caminhando para estruturas mais gerais. Por esse 

motivo, também dizemos que há uma tendência de mudança linguística que segue a 

trajetória: concreto > abstrato, que será abordada mais adiante nos estudos de 

gramaticalização. 

Bybee (2006) chama atenção para o papel da frequência dentro dessa teoria, sendo 

este um fator crucial para a estrutura e funcionamento do sistema. Uma vez que a 

frequência de um padrão de uso específico é entendida tanto como modeladora, quanto 

resultante do sistema, ela torna-se indispensável para a análise linguística. A rotinização de 

padrões linguísticos permite que, cognitivamente, determinada estrutura se torne mais 

acessível na mente do falante, tornando o sistema mais susceptível à criação de novas 

estruturas.  

Nesse sentido, o modelo baseado no uso parte de uma visão na qual unidades 

linguísticas são vistas como rotinas cognitivas, isto é, padrões recorrentes de ativação 

mental, o que só pode ser entendido através de uma lógica conexionista (cf. Barlow e 

Kemmer, 2000). Contrariamente ao que propõe a corrente gerativista, que defende a 

modularidade da mente, na proposta apresentada aqui, as diferentes áreas da cognição 

humana interagem para que se chegue a um resultado final que envolva compreensão e 

produção de enunciados. Portanto, as diversas habilidades cognitivas humanas, como 
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memória, atenção, capacidade de reconhecer padrões, experiência, organização, acesso, 

conexão e outras, se unem em prol de determinado objetivo9. 

Em relação à metodologia, o modelo centrado no uso utiliza dados linguísticos 

reais na descrição e construção da teoria, por defender que a estrutura das línguas está 

fortemente ligada ao uso das mesmas. Desta forma, rejeita a possibilidade de trabalhar com 

dados inventados, baseados apenas na intuição do falante. O uso da língua é visto como o 

lugar onde a mudança ocorre, sendo o falante o agente da mudança, pois, ao utilizar o 

sistema linguístico, ocorrem alterações mínimas tanto em seu próprio sistema, quanto no de 

seus interlocutores, o que motiva o surgimento de variantes. E, com a frequência de uso, 

pode surgir um novo padrão na língua. A ativação das variantes depende tanto de fatores 

internos, quanto de fatores contextuais e é entendida como alternativas licenciadas pela 

rede em que as estruturas da língua se organizam (cf. Kemmer e Barlow, 2000). 

 Nessa forma de concepção da linguagem, não há uma separação categórica entre 

estudos sincrônicos e diacrônicos, os estudos neste modelo tendem a ser pancrônicos, isto é, 

levam em conta a confluência entre sincronia e diacronia. Fenômenos linguísticos são 

melhor analisados quando observados dentro do sistema e na sua evolução histórica. Por 

isso, a temática da variação e mudança linguística é o principal interesse dos estudiosos 

dessa área. Esses fenômenos são reflexos do caráter dinâmico das línguas.  

O modelo centrado no uso também diverge da visão formalista no sentido de que o 

significado das construções linguísticas é construído no contexto, isto é, uma forma 

linguística não carrega o sentido em si mesma, mas fornece indícios para a construção do 

                                                 
9 Associa-se à ótica conexionista a noção de Gestalt (Koffka, 1935). 
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significado dentro de uma situação comunicativa específica. O sentido, portanto, não está 

diretamente ligado à forma, ele está em potencial, permitindo que inferências sejam feitas e 

que o falante faça uso da sua criatividade no ato comunicativo. De acordo com a visão 

formalista, forma e sentido estão encapsulados, em outras palavras, a forma subespecifica o 

conteúdo. Nesse sentido, as construções linguísticas teriam que ser vistas como 

composicionais, mas não é o que acontece em estruturas como10: 

a)...aí ela ficou assim super magoada com ele...ele/ 

mas só que ele nem deu bola... pra ela... 

b) uma vez eu saí pra jogar bola com uns amigos  

meus...ali...num campo ali atrás... 

Ambos os exemplos acima não possuem o sentido encapsulado, ou seja, o 

significado do todo não é resultado da soma das partes que compõem a construção. No 

exemplo a, o informante não está oferecendo uma bola a ninguém, dizer “não dar bola” 

significa “não se importar com algo ou alguém”. No exemplo b, uma bola não está sendo 

arremessada, mas o informante está nos dizendo que saiu para jogar futebol. Assim, 

podemos perceber que o sentido está além da forma, ele é altamente dependente do 

contexto. 

A partir dessa noção, percebemos uma realidade na estrutura das línguas, a 

existência de construções que, segundo Goldberg (1995), são pareamentos de forma e 

sentido, em que o sentido da construção não é resultante da soma das partes componentes. 
                                                 
10 Dados retirados do Corpus D&G, apud Martelotta (2011, p.59). 
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Nesta visão, há uma consonância entre léxico e sintaxe, não havendo uma separação rígida 

entre eles. 

Outro ponto importante em relação à estrutura das línguas é a interconectividade 

entre sistema linguístico e sistemas cognitivos; em outras palavras, motivações cognitivas 

para a estrutura linguística. Considerando a proposta conexionista, a gramática é o reflexo 

das habilidades cognitivas associadas à nossa percepção do mundo. Dessa forma, somos 

capazes, por exemplo, de compreender e criar expressões metafóricas como em a e b, 

expressões metonímicas, esquemas imagéticos (a partir do entendimento da mente 

corporificada, da base corpórea, podemos conceptualizar esquemas como: em cima, em 

baixo, do lado, em frente, atrás, etc), capacidade de categorizar, criar analogias, dentre 

outras habilidades (Bybee, 2010). 

Concluindo o que foi dito até aqui, podemos dizer que o modo como 

compreendemos os fenômenos associados à linguagem difere-se daquele proposto pela 

visão formalista. Consideramos como objeto de estudo aspectos além das formas 

linguísticas, como as motivações pragmáticas, semânticas e cognitivas. Mais do que isso, 

esses aspectos estão na base da gramática de uma língua, moldando diretamente as 

estruturas das mesmas. São, portanto, ao mesmo tempo, elementos estruturadores e 

estruturantes do sistema. Para tanto, é necessário que vejamos as habilidades cognitivas 

humanas não como módulos autônomos, mas sim interligados, que interagem a fim de 

atingir um objetivo, neste caso, a comunicação. 
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Tendo em mente o modelo de gramática apresentado aqui, adentraremos agora em 

outro aspecto teórico relevante para o estudo da gramaticalização do contexto Xmente 

envolvendo estudos em mudança linguística.  

1.2 Mudança Linguística   

 O fenômeno abordado nesta pesquisa enquadra-se nos estudos de mudança 

linguística, mais especificamente, mudança por gramaticalização. A gramaticalização é um 

dos fenômenos dessa grande área dos estudos linguísticos. Trata-se de processo gradual e 

que diz respeito à direção natural da mudança que veicula. 

Para o presente trabalho, faz-se necessário aprofundar o fenômeno supracitado a 

fim de delimitarmos e caracterizarmos o nosso abjeto de estudo. Algumas vezes, ao 

pensarmos sobre o nosso objeto, questionamos-nos se este seria um estudo de 

gramaticalização ou de lexicalização, pois ao passo que há um movimento do léxico em 

direção à gramática (tranquila mente > tranquilamente), característica da gramaticalização, 

o acréscimo do sufixo -mente ao adjetivo é um processo de formação de palavras, que afeta 

o léxico, característica da lexicalização. Essa questão se esclarece nos tópicos a seguir ao 

tratarmos sobre Gramaticalização e Gramaticalização de Construções, em que definimos 

melhor as características da gramaticalização. No entanto, antes, vejamos a distinção entre 

categorias do léxico e da gramática: 

Léxico: É constituído de elementos que estabelecem uma relação de referência 

com dados do universo biossocial: designam entidades, ações e qualidades (Martelotta, 

Votre e Cezario, 1996). Esses elementos possuem valor referencial, e, portanto, um caráter 

objetivo, uma vez que refletem uma associação mais direta com fatos do mundo 
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extralinguístico. São consideradas categorias lexicais: substantivos, verbos plenos, 

adjetivos. 

Gramática: É formada de elementos que organizam os itens do léxico no discurso, 

adequando-se a restrições morfossintáticas ou veiculando estratégias pragmático-

discursivas. Esses elementos possuem um valor estrutural ou funcional, que, por assumirem 

um papel referente à organização interna do discurso, possuem caráter mais subjetivo. 

Exemplos: preposições, conjunções, artigos, verbos auxiliares e marcadores discursivos. 

No entanto, a distinção entre categorias lexicais e gramaticais não é tão simples, 

alguns elementos não se encaixam totalmente em nenhum dos dois pólos, como os 

advérbios, por exemplo, que, ao expressarem circunstâncias, aproximam-se das categorias 

lexicais, mas também exibem características de classes fechadas, confundindo-se, em 

alguns casos, com conjunções. A questão é, portanto, bastante complexa, uma vez que, 

dentro das diferentes classes, se encontram elementos de natureza diferente (Lehmann, 

2002). Isso nos leva a concluir, com base, sobretudo, em Traugott e Dasher (2005), que a 

distinção entre léxico e gramática não é categórica, devendo ser entendida como um 

continuum, que apresenta, de um lado, elementos prototipicamente lexicais, como o 

substantivo e o verbo pleno, e de outro, elementos prototipicamente gramaticais, como a 

preposição e a conjunção.  

Nas próximas seções, como parte de um dos objetivos da dissertação, discutiremos 

a questão do continuum entre léxico e gramática e o processo de gramaticalização, a fim de 

delimitar nosso objeto de estudo. Passemos, então, a definir o mecanismo de mudança por 

gramaticalização. 
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1.2.1 Gramaticalização  

Como já foi dito anteriormente, a gramática, sob a perspectiva da linguística 

centrada no uso, é um organismo maleável que por um lado possui mecanismos estáveis, e 

por outro está susceptível a mudanças advindas da necessidade de criar formas mais 

expressivas e que atendam as exigências discursivas, originando formas emergentes. A 

gramaticalização está associada aos mecanismos emergentes da gramática; à necessidade de 

refazer-se. 

Em linhas gerais, o processo de Gramaticalização (Hopper e Traugott, 2003; 

Traugott e Dasher, 2005; Heine e Kuteva, 2007) diz que itens lexicais ou construções 

gramaticais, num determinado contexto e numa trajetória unidirecional11, passam a assumir 

funções gramaticais e uma vez já gramaticais, podem assumir funções ainda mais 

gramaticais. 

Nesse sentido, entende-se que a gramaticalização pode atuar de duas formas: (i) 

léxico para a gramática, como também ocorre nesta pesquisa: substantivo mente > sufixo -

mente; (ii) dentro da própria gramática: do menos gramatical para o mais gramatical (ex: aí 

anafórico > aí conclusivo). Além disso, o processo de gramaticalização pode estar além do 

item, isto é, pode envolver construções gramaticais. Nesses casos, normalmente, há 

coalescência dos elementos e perda de material fonético, como ocorre, por exemplo, com a 

passagem de em boa hora (temporal) > embora (concessivo).  

                                                 
11 A unidirecionalidade é uma das características do processo de gramaticalização, no sentido de que 
elementos representacionais se tornam funcionais, e não ao contrário.  
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 Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa, entendemos que se trata de um 

caso em que envolve toda a construção, ou seja, o contexto de uso, e os elementos 

formadores, adjetivo + mente, sofrem univerbação12. Este processo envolve reanálise do 

item mente (substantivo > sufixo), isto é, mudança categorial, perda de conteúdo semântico, 

perda da liberdade sintática, perda de composicionalidade e, num estágio mais avançado de 

gramaticalização, pode perder também a analisabilidade. Em contextos em que a 

construção não se encontra gramaticalizada, os elementos envolvidos no fenômeno 

preservam seu caráter composicional, ou seja, o falante reconhece os elementos formadores 

da construção e o valor semântico é resultado da soma das partes formadoras. Vejamos um 

exemplo ilustrativo: 

(4) sagaci mente locarunt (L.C) 

Ficaram com a mente sagaz. 

No exemplo acima, o sentido da construção é totalmente composicional, isto é, a 

semântica da construção é resultado da composição (soma) dos sentidos do adjetivo sagaci 

e do substantivo mente que, juntos, formam um sintagma adjetival e desempenham função 

sintática de adjunto adverbial, função atribuída ao caso ablativo no latim. Sendo assim, uma 

das traduções possíveis para o adjunto adverbial é a apresentada acima, em que demonstra a 

maneira como a mente humana deve estar no momento da ação verbal. No entanto, ao 

analisarmos dados em que os parâmetros da gramaticalização passam a atuar (cf. Heine e 

Kuteva, 2007) a construção vai perdendo seu caráter composicional, isto é, a semântica da 

construção não é mais o resultado da soma das partes que a compõe.  

                                                 
12 Univerbação é a transformação de uma construção num único vocábulo. 



32 
 

Quando isso acontece, o item mente não possui mais o sentido de atividade 

psíquica, pensamento, intelecto, etc, mas é a parcela preenchida de uma construção 

constituída por um adjetivo (parcela que forma a lacuna da construção13) resultando num 

valor qualitativo e que modifica o núcleo verbal. Este mecanismo passa a ser produtivo na 

língua para formação de advérbios qualitativos. O falante, na observação sincrônica da 

língua, não recupera o sentido dos elementos formadores da construção. Exemplo: 

 (5) Em certas horas e certas cousas deue home leer, porque a liçom de 

muytas guisas [de] desuayradas cousas, (...), nom hedifica mas faz a alma 

mouidiça, porque as cousas que home recebe leuemete, parten-se 

ligeyramete da memorya. (O.E, 53/5). 

Neste exemplo, percebemos que não se trata da maneira como a mente do falante 

se encontra no momento da ação verbal (receber; partir), mas sim como a ação deve ser 

praticada (de forma leve; de modo ligeiro, rápido), constituindo, portanto, um sintagma 

adverbial. Na gramaticalização, os elementos perdem a liberdade motivada pelo discurso e 

tornam-se mais fixos e regulares. Assim, o vocábulo mente, que era relativamente livre no 

latim, passa a ter uma posição fixa em relação ao adjetivo quando este se gramaticaliza 

como sufixo, gerando um processo previsível e regular de formação de novas construções. 

É importante ressaltar que um substantivo passa a assumir função de sufixo e não ao 

contrário, o que corrobora a unidirecionalidade neste processo. 

                                                 
13  Uma construção tem níveis de esquematicidade, ou seja, pode apresentar mais ou menos partes a serem 
preenchidas pelos falantes (os slots) ou podem ainda ter partes que já são previamente determinadas pela 
construção. 
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Com tudo o que foi dito até agora, entende-se que elementos gramaticais 

(funcionais ou interpessoais) não fazem referência ao mundo biossocial, não nomeiam 

seres, ações ou qualidades, mas são elementos que tem função discursiva, que organizam a 

comunicação. Funcionam no nível interpessoal, pois refletem a posição do falante em 

relação ao que diz, o que engloba marcas morfossintáticas como: tempo, aspecto, número, 

pessoa, modo, etc, bem como estratégias discursivo-pragmáticas: modalização, intenção, 

pressuposição e outras que indicam a perspectiva do falante em relação ao conteúdo 

transmitido. Nesse sentido, a gramaticalização utiliza formas linguísticas com sentido mais 

concreto (mais representacionais), ou seja, mais acessíveis, na designação de conceitos 

mais abstratos, ou menos acessíveis. Portanto, podemos afirmar que a gramaticalização 

segue o continuum do concreto > abstrato, em que estruturas do léxico (+ concreto) passam 

a assumir valores gramaticais (+ abstrato). 

A tendência é que a gramaticalização ocorra com itens ou construções muito 

frequentes, como ressalta Bybee (2003), pois assim o(s) elemento(s) em questão pode(m) 

sofrer desgaste fonético, perder expressividade, deixar de fazer referência a entidades do 

mundo biossocial e passar a assumir funções mais abstratas ou mais funcionais. Segundo a 

autora, a frequência não é apenas o resultado da gramaticalização, mas também o fator 

primário que contribui para o processo, uma força que instiga a mudança. Por este motivo, 

o fator frequência do item é um dos analisados nesta pesquisa, a fim de verificar a 

importância da frequência no processo de gramaticalização.  

Além do papel da frequência, outros fatores contribuem para que ocorra a 

gramaticalização. Heine e Kuteva (2007) propõem quatro parâmetros atuantes na mudança 

por gramaticalização. Nestes parâmetros existe a interação de aspectos pragmáticos, 
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semânticos, morfológicos e fonéticos. São eles: Extensão, Dessemantização, 

Decategorização e Erosão. Vejamos mais detalhadamente cada um deles: 

a) Extensão: é o uso das expressões recrutadas em novos contextos. Ou seja, uma 

expressão que é usada apenas em determinados contextos, tem seu uso estendido, passando 

a ocorrer em novos contextos, até então, não esperados. Conforme já foi dito, para criarmos 

novos rótulos não criamos novas formas, mas recrutamos formas já existentes na língua 

para desenvolverem novas funções. 

b) Dessemantização (bleaching, redução semântica): é uma consequência imediata 

da extensão, pois o uso de uma expressão em um novo contexto implica a perda de 

significados não compatíveis com esse contexto e passa a assumir novos valores 

semânticos. Os elementos envolvidos no processo de gramaticalização perdem valor 

referencial, e, ao assumir a nova função gramatical, adquirem valores de natureza 

pragmático-discursiva.  A dessemantização também pode ser consequência de uma possível 

perda de expressividade, proveniente da frequência de uso. 

c) Decategorização: envolve a perda de propriedades morfológicas e sintáticas que 

deixam de ser relevantes para o uso gramaticalizado, incluindo a perda do status de forma 

independente (clitização, afixação), bem como mudança de classe gramatical. Com isso, os 

elementos perdem a liberdade sintática, característica dos itens lexicais, deixando de ser 

opcionais e tornando-se obrigatórios. 

d) Erosão (redução fonética): perda de substância fonética, tendendo a sofrer 

coalescência (fusão de formas adjacentes) e condensação (diminuição de forma). 
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Podemos observar como um exemplo prototípico de gramaticalização, em que 

atuam todos os parâmetros deste processo, a conjunção concessiva embora. Esta conjunção 

surgiu a partir da expressão temporal em boa hora que fazia oposição à má hora (Said Ali, 

1971). Esta expressão, devido à repetição e frequência, sofre univerbação entre os 

elementos formadores ocasionando perdas fonéticas (erosão). Essa expressão passa a ser 

usada em contextos do tipo ir  embora ou vir embora, ou seja, ligada a verbos de 

movimento (com deslocamento no espaço). Com isso, percebemos a atuação desta 

expressão em um novo contexto e, consequentemente, com um novo valor semântico.  

É comum que advérbios assumam funções discursivas, como conjunções, por 

exemplo. Martelotta (1994) demonstra uma forte relação na mudança linguística em que 

elementos do espaço são recrutados para desempenhar funções temporais e podendo estes 

elementos desempenhar funções no discurso. Esta trajetória é unidirecional. Martelotta 

propõe o seguinte esquema para a mudança linguística: espaço > (tempo) > texto.  

A partir desta tendência comprovada pelo autor, surgiu um outro uso ligado à 

função discursiva, com valor concessivo (Ex: Embora estejamos no inverno, está quente). 

Sendo assim, podemos dizer que esta estrutura também sofreu mudança categorial: 

advérbio temporal > conjunção concessiva. Vejamos um esquema ilustrativo: 

Em boa hora > embora (advérbio de tempo) > embora (conjunção concessiva). 

Visto as principais características do fenômeno da gramaticalização, passaremos 

agora à aplicação desta noção às construções linguísticas. 
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1.2.3 Gramaticalização de Construções 

É importante para os objetivos desta dissertação a proposta desenvolvida nesta 

seção para entendermos melhor o conceito de construções linguísticas. Goldberg (1995) 

propõe que qualquer elemento formal, diretamente associado a algum sentido, é uma 

construção gramatical. A partir dessa noção, a autora apresenta um modelo de gramática 

baseada em construções, chamada de Gramática das Construções (GC). Essa abordagem 

abandona totalmente a separação rígida entre léxico e sintaxe e é também uma das 

principais alternativas teóricas ao modelo proposto por Chomsky (1957). 

Goldberg (1995) afirma que as construções não devem ser marginalizadas, como 

vinham sendo no estudo das línguas. Ao contrário, diz que construções são unidades 

básicas da língua e devem ser reconhecidas como entidades teóricas que carregam 

significados em si mesmas, independentemente dos elementos que as compõem, sendo 

necessário analisar as estruturas que formam a língua.  

De acordo com a Gramática das Construções (GC): 

“C é uma construção se e somente se C é um pareamento de forma e significado <Fi Si> tal 
que nenhum aspecto de Fi ou de Si não é estritamente predizível das partes componentes de C ou de 
outras construções previamente estabelecidas.14” (Goldberg 1995:04) 

 

A partir da definição acima, percebemos também o caráter não-composicional das 

construções, pois o significado resultante delas não se trata da soma das unidades lexicais 

                                                 
14  Tradução livre de: “C is a construction iffdef  C is a form-meaning pair <Fi Si> such that some aspect of Fi 

or some aspect of Si  is not predictable from C’s component parts or from other previously established 
constructions.” 
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que as compõem. A ligação entre forma e conteúdo é convencionalmente construída em 

termos semânticos e internos à construção, por isso são consideradas unidades simbólicas. 

A GC trouxe muitas contribuições para os estudos de gramaticalização, 

principalmente no que diz respeito ao caráter translinguístico desta teoria. Croft (2001) 

estabelece uma relação entre a GC e a gramaticalização, o autor faz as seguintes 

observações: (i) no processo de gramaticalização, a construção, como um todo, muda de 

significado; (ii) a construção emergente se torna polissêmica em relação ao sentido original; 

(iii) a extensão da construção para novos usos é o reflexo da mudança na distribuição desta 

construção na língua. O autor ressalta ainda que essas mudanças são teorizadas para seguir 

caminhos conectados no espaço conceptual do falante.  

Himmelmmann (2004) também defende que a gramaticalização se aplica a 

construções, pois focaliza o contexto morfossintático e não apenas um elemento. Segundo 

ele, é um movimento de expansão de contexto. Nesse sentido, parece haver uma 

consonância entre as duas propostas, isto é, entre a GC e a teoria da gramaticalização, pois 

o processo de formação de novas construções pode ser advindo de um fenômeno de 

gramaticalização. 

Na verdade, mesmo numa visão mais tradicional, a teoria da Gramaticalização 

sempre privilegiou o contexto de uso e é neste contexto, restrito e determinado, que ocorre 

a gramaticalização. Consoante Hopper e Traugott (2003), gramaticalização é um processo 

de mudança que, em contextos morfossintáticos e pragmáticos altamente restritos, é 

atribuída uma função gramatical ao material lexical. Essa visão aponta para uma unidade 

mais complexa do que o item lexical em si. 
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Noël (2006) propõe uma visão diacrônica sobre os estudos da GC, cuja maioria 

dos trabalhos tem caráter sincrônico. De acordo com a visão do autor, teóricos de ambas as 

áreas poderiam integrar a gramaticalização na CG ou mesmo fundir as duas disciplinas, no 

que ele chamaria de diachronic construction grammar (gramática diacrônica das 

construções) com o grande objetivo de responder a seguinte pergunta: como as línguas 

adquirem construções? 

Embora na GC morfemas e palavras sejam, por si mesmos, construções, a maior 

importância das construções se apresentou mais tarde: não são apenas morfemas e palavras 

que se tornam gramaticais, mas também expressões (com mais de uma palavra) como no 

inglês: instead of (de in stede of), indeed (de in dede), anyway (de any way), etc e no 

português: apenas (de a penas), agora (de hac ora), embora (de em boa hora), etc. 

É isso que a palavra construction significa na definição de Hopper e Traugott 

(2003): “the change whereby lexical items and constructions come in certain linguistic 

contexts to serve grammatical functions and, once grammaticalized, continue to develop 

new grammatical functions” (2003: 18)15 . Seguindo este raciocínio, é mais correto dizer 

que o item se gramaticalizou dentro de um contexto ou que determinado contexto se tornou 

gramatical. 

Muitos teóricos da gramaticalização admitem a existência de construções em seus 

estudos, como Bybee, Haspelmath e Givón, que incluem a ordenação vocabular, por 

exemplo, como casos de gramaticalização. Se gramaticalização é a criação de novas 

                                                 
15 Tradução livre: “é a mudança pela qual itens lexicais e construções passam, em determinados contextos 
lingüísticos, a desempenhar funções gramaticais e, uma vez já gramaticalizados, continuam a desenvolver 
novas funções gramaticais” (2003:18). 
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construções (e seus desenvolvimentos subsequentes), então, a teoria pode incluir mudanças 

que não envolvem apenas morfemas específicos, mas as que criam padrões na língua. 

Assim, entendemos que a gramaticalização acarreta mudanças sistemáticas na língua, 

reorganizando aspectos centrais da linguagem, tanto de forma sintagmática, quanto 

paradigmática.  

Admitindo a existência de construções e que o desenvolvimento do material 

gramatical é caracterizado pela co-evolução dinâmica de forma e significado, 

Hilmmelmann (apud Traugott, 2011) diz que a gramaticalização é caracterizada por três 

tipos de expansão: 

 a)Host-class (classe hospedeira): uma forma em gramaticalização amplia a classe 

hospedeira, aumentando seu nível de produtividade;  

b) sintática: extensão da posição de argumentos para adposições; 

 

c) semântico-pragmática: uma forma em gramaticalização desenvolve polissemias 

em novos contextos.  

Sendo assim, se olharmos para o contexto morfossintático em que o item mente se 

gramaticalizou, perceberemos que, desde o latim, este elemento era parte integrante de um 

esquema ainda maior, isto é, era modificado por um adjetivo gerando valor semântico 

qualitativo. Inicialmente, os adjetivos que modificavam esse substantivo estavam em 

concordância semântica com o item mente: intelecto, pensamento, atividade psíquica, etc. 

Desta forma, adjetivo + substantivo mente formavam um Sadj. Exemplos: 
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 (6) Sana mente (L.C.) 

Trad.: com a mente sã 

(7) Impia mente (L.C.) 

Trad.: com a mente perversa 

(8) Quieta mente consistere (L. C.) 

Trad.: manter-se com a mente quieta 

Com o aumento da frequência de uso da construção Xmente, o elemento mente 

sofre uma reanálise por parte dos usuários da língua permitindo extensões no nível 

sintático, semântico e pragmático, como Hilmmeman propõe que aconteça com formas em 

gramaticalização. Num período posterior da língua latina (latim medieval), pudemos 

observar que novos adjetivos, não esperados, passam a figurar na construção, e não 

somente aqueles mais relacionados à noção de atividade mental, pensamento. Dizemos, 

então, que houve a extensão da classe hospedeira (host-class), isto é, o aumento de 

adjetivos que podem figurar na posição X. Fato que, consequentemente, aumenta o nível de 

produtividade da construção. Exemplos:  

(9) Constantissima mente (L.M) 

Trad.: com a mente constantíssima 

(10) Una mente liberaverunt (L.M) 
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Trad.: absolveram com a mente única 

(11) Perfecta mente credentes (L.M) 

Trad.: crentes com a mente perfeita 

O processo de gramaticalização, dentro da perspectiva da GC, diz que construções 

menos esquemáticas (ou mais substantivas) passam a ser mais esquemáticas (ou menos 

substantivas) 16. Quanto mais esquemática uma construção, mais produtiva ela será. No 

entanto, parece que a construção Xmente, mesmo depois de gramaticalizada, manteve seu 

nível de esquematicidade, mas perdeu a composicionalidade, que é a capacidade do falante 

de reconhecer as partes que compõem a construção podendo perder também a 

analisabilidade17, isto é, o esvaziamento semânticos das partes.  

1.3 Processos Cognitivos Gerais Atuantes na Formação de Construções 

Segundo Bybee (2010), a linguagem é fruto de processos cognitivos de domínio 

geral18, visão oposta à concepção da linguística formal19. São eles que modelam a estrutura 

e o conhecimento da linguagem, não havendo, portanto, nenhum sistema específico no 

cérebro que dê conta somente da linguagem. Utilizamos capacidades humanas gerais, como 

reconhecer padrões, associar seres e/ou comportamentos similares, fazer coisas de forma 

automática e muitos outros recursos humanos, a favor da linguagem. Dessa forma, 

                                                 
16 Substantiva no sentido de que se relaciona ao sentido básico da construção e esquemáticas tem a ver com o 
caráter regular e mais generalizado da construção. 
17 Aprofundaremos as noções de composicionalidade e analisabilidade na seção 1.3 
18 Entende-se por processos cognitivos de domínio geral processos e habilidade que estão ligados à cognição. 
19 A corrente formalista defende que há um sistema presente no cérebro dos seres humanos que faz com que 
adquiram e usem a linguagem. Este órgão é intitulado Gramática Universal (GU). 
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podemos dizer que fenômenos estruturais da língua derivam de processos cognitivos20. 

Bybee lista cinco processos básicos: a categorização, o chunking21, o armazenamento na 

memória rica, a analogia e a associação trans-modal22. É importante ressaltar que, neste 

modelo, categorias perceptuais – de vários tipos – são criadas a partir da experiência, 

independentemente da linguagem.  

Dentre todos os processos, a categorização é o que permite maior interação com os 

outros. Entende-se por categorização a similaridade ou identidade que ocorre quando 

palavras e sintagmas, bem como suas partes, são reconhecidas e comparadas a 

representações já armazenadas na memória. O resultado disso são categorias que atuam 

como a base do sistema linguístico.  

O Chunking é o processo segundo o qual sequências que são usadas juntas tendem 

a formar uma unidade complexa. Na linguagem, este processo cognitivo dá conta de 

unidades tais como construções e expressões idiomáticas, por exemplo. Assim, sequências 

que são utilizadas juntas com alta frequência tendem a ser acessadas como uma única 

unidade. 

A memória rica está relacionada ao armazenamento dos detalhes da experiência na 

memória23. Entre eles estão inclusas riquezas fonéticas, contextos de uso, até mesmo 

                                                 
20 Esta é uma proposta que tenta explicar o funcionamento da linguagem de forma universal, isto é, 
translinguisticamente. 
21  Preferimos manter o termo em inglês, porque não conseguimos achar uma tradução que pudesse expressar 
fielmente este conceito. 

22 Bybee (2010:07) afirma que estes podem não ser os únicos processos envolvidos na linguagem, bem como 
não nega a possibilidade de que novos processos específicos dela possam ser descobertos. Estes processos são 
aqueles que comprovadamente são úteis para o entendimento de alguns aspectos linguísticos. 
23 A memória das formas linguísticas é representada por exemplares que são construídos a partir da 
frequência de ocorrência (token frequency).  
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significados e inferências ligadas às declarações. Isto pode ser comprovado pelas 

inferências que fazemos no ato comunicativo, visto que dizemos muito pouco e esperamos 

que nosso interlocutor chegue a conclusões que nós desejamos acerca da informação. 

A analogia propõe que novas declarações podem ser feitas baseadas em velhas 

declarações, isto é, as que já foram experienciadas. Desse modo, pode-se afirmar que fazer 

uma analogia é descobrir a relação subjacente entre as formas e os sentidos, permitindo-nos 

a criação de metáforas e outros recursos linguísticos. 

Por fim, a associação trans-modal diz respeito à habilidade que os falantes têm de 

associar forma e significado. Experiências coocorrentes tendem a ser cognitivamente 

associadas e desse modo compreender e produzir signos. 

Tendo visto as habilidades cognitivas gerais propostas por Bybee (2010), as mais 

relevantes para esta pesquisa são a categorização e o chunking, que serão desenvolvidas 

mais detalhadamente na análise dos dados. Da mesma forma, alguns conceitos defendidos 

por Bybee (2003, 2010) são de suma importância para atender alguns objetivos e hipóteses 

desta pesquisa.  

A visão da autora acerca do conceito de construção nos diz que construções são 

assim chamadas, pois são pareamentos de forma e sentido; apresentam posições 

esquemáticas que determinam o número de itens lexicais que constituem uma dada 

construção; possuem conteúdos lexicais explícitos, ou melhor, preenchidos como na 

construção What X is doing X? Ou ainda a construção: Xmente, bem como posições vazias, 

chamadas de slots. Construções também apresentam composicionalidade, isto é, elementos 

que são agrupados originando um contexto morfossintático restrito e com pareamento 
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semântico, e analisablidade, que é a capacidade de identificar o valor semântico das partes 

que constituem uma determinada construção. No processo de gramaticalização, há uma 

tendência de construções perderem a composicionalidade, pois devido a frequência de uso, 

aquela estrutura passa a ser acessada de forma automática cognitivamente24 e então o 

usuário da língua não identifica mais os elementos que compõem a construção, levando 

também à perda da analisabilidade, que é o esvaziamento de conteúdo semântico das partes. 

Um exemplo de perda de composicionalidade e analisabilidade atestado no português atual 

pode ser visto em: 

a) Na votação para o novo síndico, o maria vai com as outras nunca opina, só 

balança a cabeça. 

Neste exemplo, a construção maria vai com as outras possui um significado 

próprio, desenvolvido socialmente e compartilhado por usuários da língua. Não se trata, 

portanto, da soma do significado das partes que compõem a construção, mas sim algo 

convencionalizado culturalmente, que significa pessoas sem personalidade, caráter ou 

opinião própria que sempre concordam em tudo com o que lhe falam. 

No caso da construção Xmente, apenas no latim ainda havia a composicionalidade 

da construção Xmente, isto é, os falantes desta língua reconheciam que a construção é 

formada por dois elementos (adjetivo + substantivo mente) e que eles deveriam estar em 

harmonia semântica, no sentido de que o adjetivo relacionado ao substantivo mente deveria 

ser compatível com a semântica deste elemento. Vejamos o exemplo: 

(12) Mente vigenti peragro (L.C) 

                                                 
24 Mecanismo de ritualização (Haiman, 1994). 
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Percorro com a mente vigente. 

No exemplo acima, entende-se que a mente do falante estava atenta, vigente ao 

percorrer algum trajeto ou atravessar algum caminho. Já no português arcaico, não há 

consonância semântica entre as partes que compõem a construção, o que nos mostra que o 

falante não reconhece mais que nesta construção há o substantivo mente (cabeça) sendo 

modificado por um adjetivo semanticamente compatível. Essa motivação se perdeu ao 

longo do tempo com uso da língua. Exemplo:  

(13) ca o Criador pore nõ quis que ell ne os angeos posessem nomes a cada huas 

animalia[s], mas que lhos posesse o home, por tal que claramete demostrasse que o home 

conhecia a natureza (OE, p. 83/l. 12). 

Já neste exemplo, não há mais a composicionalidade. A construção claramente 

está diretamente ligada ao escopo verbal (demostrasse) designando o modo como deve ser 

executada a ação verbal, demonstrando, portanto, ser um advérbio e não mais um Sadj. 

Neste caso também podemos perceber que uma das partes que formam a construção foi 

reanalisada pelos falantes e sofreu mudança categorial (substantivo mente >sufixo -mente). 

Na sincronia atual do português, século XXI, identificamos também a perda da 

analisabilidade nessas construções, como em exemplos como25: 

(14) Apelar para pra quem? Os caras somentemente pensam neles, o povo que se 

dane. Única solução: não votar mais nesta turma. (Profeta/blogspot).  

                                                 
25  Exemplo retirado de um blog na internet. (acesso em: 29/6/12). 
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No exemplo acima, o falante não reconhece mais os elementos que compõem a 

construção, mostrando o esvaziamento semântico do sufixo -mente, ou seja, a perda da 

analisabilidade. O falante entende esse exemplar da construção Xmente, somente, como um 

todo e então acrescenta (mais uma vez) o sufixo -mente para dar à construção o valor 

adverbial. Por hipótese, somente é um advérbio muito frequente, e a frequência de uso leva 

ao enfraquecimento semântico, por isso a necessidade de reforçar o sufixo, acrescentando-o 

novamente. A perda da analisabilidade é uma etapa posterior no processo de 

gramaticalização de construções, pois, primeiramente o falante perde a capacidade de 

identificar as partes (composicionalidade) e, posteriormente, há o esvaziamento semântico 

dos componentes da construção. 

Nesse sentido, podemos entender a importância da frequência no fenômeno da 

mudança linguística, em especial, na gramaticalização. Bybee (2010) reconhece que a 

repetição tem papel crucial na gramaticalização, possibilitando que sequências de palavras 

ou morfemas frequentemente usados juntos constituem uma única unidade cognitiva e, 

então, seu processamento torna-se automático. Daí a noção do chunk linguístico, unidades 

frequentemente postas lado a lado, utilizadas repetidamente num contexto discursivo, 

passam a formar cognitivamente um único referente e desta forma, quando o falante se vê 

novamente no mesmo contexto discursivo, acessa o todo, como uma única unidade 

cognitiva26. 

                                                 
26 A noção de chunking está em consonância com o que diz o funcionalismo, ou seja, que os signos são, na 
maior parte das vezes, motivados no momento do discurso. Ao contrário dos formalistas que dão ênfase à 
arbitrariedade, os funcionalistas procuram verificar a relação entre forma e contéudo. Esse princípio é 
chamado Princípio da Iconicidade (cf. Givón, 1995). Dessa forma, A abordagem funcionalista procura 
explicar as regularidades observadas no uso interativo das línguas, considerando a cena comunicativa: os 
interlocutores, suas intenções, pressuposições, o contexto, etc. Em suma, o funcionalismo observa a língua em 
seu contexto de uso, bem como os mecanismos/ estratégias que motivam o sistema linguístico. 
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De acordo com os objetivos desta dissertação, chunking, um domínio cognitivo 

geral é importante, pois, num primeiro momento da análise do contexto morfossintático da 

construção adjetivo + mente, ou seja, no latim clássico e no latim medieval, esses 

elementos designavam dois referentes cognitivos. Devido a grande frequência de 

ocorrência desta estrutura na língua, criou-se na mente do falante um padrão de uso (type) 

que é reforçado a cada vez que esta estrutura é utilizada (token)27. Logo, cada vez que 

ouvimos esses elementos juntos, acessamos este padrão como um todo e não mais como 

dois referentes distintos. Há, portanto, a fusão fonológica dos elementos adjetivo + mente, 

lembrando também do que foi dito em relação à iconicidade, de que a língua codifica o que 

cognitivamente está junto. Exemplo: 

(15) Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex totamente tua, et ex 

toto anima tua, et proximum tuum sicut teipsum. (Vulgata/ L.M.) 

Trad.: Ama o senhor teu Deus de todo seu coração, de toda tua mente, e de toda 

tua alma e teu próximo como a ti mesmo. 

Neste exemplo, totamente não se trata de um caso de advérbio em -mente, este 

exemplo nos mostra que o adjetivo tota e o substantivo mente foram codificados juntos, 

corroborando as afirmações feitas acima, isto é, de que estes dois elementos formavam um 

chunk e essa estrutura mental se refletiu na forma.  

A frequência também contribui para a formação de categorias linguísticas. A 

capacidade humana de formar categorias é um domínio cognitivo geral, chamado de 

categorização. Categorias (de vários domínios) são construídas através da experienciação 

                                                 
27  Os termos type frequency e token frequency serão abordados na seção 4. 
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que geram efeitos prototípicos, isto é, falantes de uma mesma língua e cultura são capazes 

de escolher os melhores exemplares de uma categoria. É importante neste momento 

ressaltar que a linguística baseada no uso trabalha com o conceito de gradualidade, ou seja, 

a mudança linguística ocorre de maneira progressiva; as categorias linguísticas não são 

fechadas, mas representam um continuum, em que alguns membros são mais 

representativos e outros, menos; até mesmo o sentido dos signos linguísticos não é 

encapsulado, mas é construído no contexto, ou seja, na interação comunicativa. 

Sendo assim, o processo de categorização pressupõe categorias chamadas de 

membership, membros centrais de uma categoria, ou ainda, elementos prototípicos, que são 

“escolhidos” em função da frequência e da similaridade. O trabalho de Nosofsky (1988, 

apud Bybee, 2010) mostrou que, aumentando a frequência de uma determinada cor, 

aumenta também a chance de categorização de cores mais marginais (menos prototípicas), 

sugerindo que o centro de uma categoria se desloca em direção à cor cuja frequência foi 

aumentada. Vale ressaltar que a frequência é apenas um fator que estimula a categorização, 

mas não é determinante, no sentido de que o elemento mais central de uma categoria, não é 

necessariamente o mais frequente. O membro central de uma categoria é aquele acessado 

mais rapidamente na memória do falante, o que pode ir contra o elemento mais frequente. 

Por exemplo, dentro da categoria dos pássaros, a águia é mais facilmente associado à 

categoria do que o elemento pinguim, mas isso não significa que um seja mais frequente 

que o outro. O que ocorre é que águia é mais central dentro da categoria dos pássaros do 

que o pinguim, ou seja, possui características que se assemelham mais a um pássaro do que 

o pinguim.  
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Com o uso da língua, acessamos representações estocadas; as informações mais 

frequentes, de fato, são acessadas mais facilmente, logo, há uma maior possibilidade deste 

uso servir de base para categorização de novos itens. De acordo com Bybee (2010), em 

algumas ocasiões, a categorização pode ser impulsionada pela semelhança com um membro 

de menor frequência, se houver uma forte semelhança entre eles. Mas na interação entre 

frequência e similaridade, a categorização vai resultar de uma categoria cujo membro 

central é o mais frequente. 

 Aplicando o conceito de categorização às construções, podemos dizer que 

categorias são formadas a partir de itens que ocorrem em slots de construções 

esquemáticas, mas que são semanticamente definidos. Em um padrão distribucional, os 

itens são agrupados ao redor de um elemento muito frequente, que determina a semântica 

dos outros elementos. Por exemplo, Boas (2003, apud Bybee, 2010) encontrou no corpus 

do BNC apenas 16 itens que poderiam ocorrer no slot da construção: drive someone _____. 

Adjetivos como: mad, crazy, insane, wild, nuts, up the wall, etc. Estes adjetivos estão 

fortemente ligados à semântica de crazy, que é o item mais frequente nesta construção.  

A hipótese de Bybee (2010) é que “membros mais frequentes servem como 

membros centrais de uma categoria e então, novas expressões tendem a ser formadas por 

analogia ao membro mais frequente28” (2010:81). Essa hipótese está sendo usada por nós 

nesta pesquisa com o objetivo de verificar qual adjetivo mais frequente figurava na 

construção Xmente em sincronias do latim, a fim de criarmos uma rede de relação 

semântica entre este elemento mais frequente e todos os demais adjetivos que figuravam no 

                                                 
28 Tradução livre de: “the more frequent member serves as the central member of the category and that new 
expressions tend to be formed by analogy with the more frequent member” (2010: 81) 
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slot da construção para, desta forma, comprovarmos um objetivo mais geral que é 

demonstrar a gramaticalização do contexto morfossintático da estrutura Adjetivo +mente, 

possibilitando a criação de um mecanismo de formação de advérbios, produtivo em quase 

todas as línguas românicas. 

Metodologicamente, isso foi feito com base no que foi desenvolvido por Bybee 

(2010), em que ela estabelece uma rede semântica de adjetivos que podem ocorrer com 

verbos do tipo “tornar-se”, no espanhol. A autora se dispõe a criar clusterings 

(aglomerados) de uma categoria construcional, isto é, itens que podem ser agrupados ao 

redor de um exemplar muito frequente dentro de uma determinada construção. A análise se 

dá em relação a quatro verbos: quedarse, ponerse, volverse e hacerse. Estes verbos se 

relacionam a sujeitos animados e a adjetivos, formando assim, expressões com sentido de 

“tornar-se”. Mas nem todos os adjetivos podem ocorrer nesta construção. Segundo a autora, 

não tem sido bem sucedidas as tentativas de caracterizar esses elementos, visto que alguns 

traços não são empiricamente comprovados29.  

Segundo Bybee, a falha na predição do corpus para verbos do tipo “tornar-se” 

sugere que a categorização de elementos mais centrais governa a escolha dos falantes. 

Assim, Bybee e Addington (2006 apud Bybee 2010) propõem que existem vários clusters 

de adjetivos para o verbo quedarse. O adjetivo solo foi o elemento mais frequente quando 

se trata da semântica de “estar sozinho” (se compararmos a frequência com a de outros 

adjetivos que podem aparecer no mesmo local, como soltera, aislado, a solas, dentre 

outros), enquanto que o adjetivo inmóvil foi o mais central quando se trata da semântica de 

                                                 
29 Bybee mostra muitos argumentos para esta afirmação, inclusive os trabalhos de Pountain (1984) e de Coste 
e Redondo (1965). 
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imobilidade (se comparado com os itens parado, tieso, duro, dentre outros. Os demais 

adjetivos que podem figurar nestas construções estão semanticamente relacionados aos 

adjetivos mais centrais30. 

Assim, podemos perceber uma rede radial de adjetivos que podem figurar na 

construção combinando com o verbo quedarse e resultando num valor de estar sozinho 

(solo) ou de estar parado (inmóvel). Isso é possível, pois a categorização na mente dos 

falantes é feita pela similaridade semântica entre os adjetivos que podem aparecer no 

mesmo slot. Sendo assim, elementos semanticamente similares são atraídos para a mesma 

categoria. 

Pretendemos, neste trabalho, estabelecer qual adjetivo desencadeou o processo de 

categorização na construção Xmente. Em outras palavras, queremos saber qual elemento 

atraiu outros para o slot da construção Xmente. E que, posteriormente, de acordo com os 

pressupostos da gramaticalização, foram perdendo conteúdo semântico (dessemantização), 

se distanciando de sua categoria (decategorização), possibilitando o aumento da classe 

hospedeira e, consequentemente, aumentando a produtividade da construção. 

 

                                                 
30 Tabelas propostas por Bybee e Eddington (2006, apud Bybee, 2010: 86): 



2.REVISÃO DA LITERATURA 

O presente capítulo se trata de uma coletânea de informações necessárias para 

compreendermos o fenômeno da formação adverbial em -mente. Para tanto, resgatamos o 

que dizem algumas gramáticas históricas a respeito desta formação (Said Ali, Ismael 

Coutinho); diferenciamos o latim falado (latim vulgar) do latim escrito (latim clássico); 

recuperamos também os mecanismos de formação de advérbios qualitativos atestados pelas 

gramáticas latinas (Ernesto Faria) e buscamos pesquisas de alguns filólogos e linguistas 

(Mattos e Silva, Bruno Bassetto, Maurer Junior, Rodrigues Lapa, Ilari) a respeito de 

estruturas linguísticas do latim vulgar que visam resgatar as origens das línguas românicas, 

tudo isso a fim de atender os objetivos e hipóteses deste trabalho. 

2.1 Advérbios em -mente nas Gramáticas Históricas 

Observamos a Gramática Histórica da Língua Portuguesa (Said Ali, 1971), a 

formação de advérbio em -mente é considerada desconhecida no latim literário. Nas 

palavras de Said Ali (1971: 183): 

 “Enriqueceram-se estas (línguas românicas) todavia com algumas formações desconhecidas 
do latim literário (...) Esta terminação nada mais é do que o ablativo do latim mens, v.g. em bona 
mente. Por algumas locuções deste tipo se modelaram outras muitas, acabando por obliterar-se a 
significação primitiva do substantivo e passando este a valer tanto como um sufixo derivativo”.  

 

Um dos objetivos desta pesquisa é contrapor a visão de que esta estrutura não 

existia na língua literária (latim clássico). Numa pesquisa anterior, Martelotta e Campos 

(2010), cujo corpus é todo constituído de latim escrito, comprovou que o substantivo mente 

combinava-se com um adjetivo modificador, constituindo um Sadj. No entanto, este Sadj. 
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relacionava-se, em 100% dos dados analisados, ao núcleo verbal, designando a maneira 

como a mente do falante estava no momento da ação verbal, caracterizando uma atuação 

adverbial. Parece, então, que este contexto é o início do que, mais à frente, será a formação 

qualitativa dos advérbios em -mente. Said Ali pontua muito bem o fato de não haver 

formações de advérbios em -mente propriamente ditos no latim escrito, entretanto falha ao 

generalizar o mecanismo que “transformou” um substantivo em um sufixo. Uma das 

propostas deste estudo é mostrar como isto aconteceu e que certamente o contexto 

mencionado na pesquisa de Martelotta e Campos (2010) nos ajudam a dar mais um passo. 

Ismael Coutinho em sua Gramática Histórica (1976) diz que os advérbios em 

português derivaram do latim e que a língua falada (latim vulgar) costumava formar 

locuções com valor adverbial, como: ab + ante > avante, ad + trans > atrás, ad + sic> assi 

(arc.), assim.  

Outra informação importante em relação à formação de advérbios no latim 

apresentado por Coutinho é a de que as desinências e sufixos que formavam advérbios de 

modo no latim clássico não passaram ao latim vulgar, tais como: -(i) ter, -e, -o. Nas 

palavras do gramático, lê-se: “Para compensar esta perda, usou longamente o latim vulgar 

duma locução que consistia em se juntar a um adjetivo qualquer no feminino a palavras 

mens, -tis (espírito) no caso ablativo. Encontram-se vestígios dela em bons escritores 

latinos: mente ferant plácida (Ovídio, Met, XIII, 214); bona mente factum (Quintiliano, 

Inst., Orat., V, 10, 52).”  

Com essa afirmação, o gramático reforça nossa hipótese de que a formação de 

advérbios em -mente tenha surgido na língua falada, isto é, no latim vulgar, onde a 
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mudança linguística ocorre, pois é na fala espontânea que acontecem as negociações 

discursivas, a fim de atender as necessidades comunicativas dos falantes de uma 

determinada comunidade linguística. Outra evidência que corrobora esta hipótese é a de 

que não foram encontrados dados de advérbios em -mente propriamente ditos em textos do 

latim clássico e medieval, ou seja, dados no latim escrito. Os dados utilizados nesta 

pesquisa correspondem a um Sadj com valor adverbial de modo, como bem salientou 

Coutinho quando se refere às locuções com valor adverbial que já se encontra em textos de 

escritores latinos. Por outro lado, a formação adverbial em -mente já é produtiva na fase 

arcaica da língua portuguesa, sendo, inclusive, a única possibilidade de fazer advérbios de 

modo. Esta é mais uma evidência para nossa hipótese, uma vez que sabemos que a língua 

portuguesa é originária do latim vulgar, bem como o italiano, francês, espanhol, romeno, 

etc, chamadas de Línguas Românicas, e o mecanismo de acrescentar o sufixo -mente à base 

adjetiva e daí formar um advérbio não existia no latim escrito e chegou a uma língua 

românica31, deduzimos que esse mecanismo tenha se desenvolvido produtivamente na 

língua falada, no latim vulgar. 

2.2 Latim escrito versus latim falado 

Sabemos que há uma diferença entre a língua falada e língua escrita, 

independentemente do sistema linguístico em questão. Não ignorando a questão da 

adequação do discurso ao contexto e considerando que há diferentes níveis de formalismo e 

regras do próprio sistema linguístico que atuam no ato comunicativo, ambos os níveis, tanto 

falado, quanto escrito estão sujeitos a essa adaptação. No entanto, há características 

próprias de cada um que nos permite dizer que a fala é mais espontânea, mais maleável e 

                                                 
31 Chegou não só a uma língua românica, o português, mas a todas as outras, com exceção do Romeno. 
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mais susceptível ao momento da interação. A língua escrita, por sua vez, é mais rígida, pois 

está diretamente ligada à escolarização, que tem como um dos objetivos unificar a língua 

por meio das regras da gramática (gramática normativa) e da ortografia, sendo este o ponto 

máximo dessa unificação, pois é convencionalizada. Além disso, no processo da escrita, 

temos mais tempo para processar informações e transcrever nosso pensamento. 

Consideremos essa diferenciação em um tempo em que os estudos não eram para 

todos, frequentavam a escola apenas pessoas de classe social elevada e por isso, tanto a 

escrita, quanto a leitura não eram difundidas. Isso faz com que a distância entre esses dois 

campos aumente consideravelmente. A escrita era dominada por literários, pensadores e 

filósofos que pertenciam a uma classe alta na sociedade romana; a língua era vista um 

instrumento literário. Para facilitar a compreensão da língua escrita desta época, pensemos 

na forma como a língua é utilizada pelos poetas, em que as escolhas linguísticas não são 

feitas de forma inocente, mas sim a fim de atingir um sentido maior, para além da forma em 

si. Os poetas latinos preocupavam-se com a elegância do estilo, com o apuro gramatical e 

com correções gramaticais, conferindo maior rigidez a esta vertente. 

Havia outro aspecto da língua latina, o latim vulgar, que se destinava à oralidade, 

englobando todos os falantes da época, inclusive aqueles que não dominavam as regras da 

escrita e da leitura. O latim vulgar, portanto, era uma vertente destinada ao povo e que se 

distanciava da língua aristocrática e culta representada na escrita. 

 O latim apresentava, portanto, dois aspectos distintos entre si: o clássico (literário) 

e o vulgar (falado). Os romanos se referiam a essas duas modalidades da língua latina 
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como: sermo urbanus e sermo vulgaris. Vejamos as definições de latim clássico e latim 

vulgar segundo Ismael Coutinho (1976): 

Latim Clássico: “a língua escrita, cuja imagem está perfeitamente configurada nas 

obras dos escritores latinos. Caracteriza-se pelo apuro do vocabulário, pela correção 

gramatical, pela elegância do estilo, numa palavra, por aquilo que Cícero chamava com 

propriedade, a urbanitas.” (1976: 29) 

Latim Vulgar : “o latim falado pelas classes inferiores da sociedade romana 

inicialmente e depois de todo o Império Romano. Nessas classes estava compreendida a 

imensa multidão das pessoas incultas que eram de todo indiferentes às criações do espírito, 

que não tinham preocupações artísticas ou literárias”. (1976: 30) 

A primeira, por ser fundamentalmente literária32, não refletia a vida do povo 

romano em si e seu cotidiano, não atendia às necessidades oriundas do ato comunicativo. A 

ela não está ligada a noção de língua como reflexo das mudanças do mundo ao redor do 

falante. Ao contrário, o latim clássico era uma língua mais rígida e conservadora, por isso 

pôde permanecer tantos séculos relativamente estável.  

O latim vulgar, ao contrário, é dinâmico e mutante, a par de um grande número de 

empréstimos, inovações e mudanças. Nas palavras de Ismael Coutinho (1976): “era a soma 

de todos os falares das camadas sociais mais humildes. Era uma espécie de denominador 

comum, que se sobrepunha às gírias das várias profissões, como um instrumento familiar 

                                                 
32 A tradição literária em Roma começa no século III a.C. e seu apogeu é chamado de Período Áureo, tempo 
de Augusto, cujo principal representante foi Cícero. 
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de comunicação diária” (1976: 30). Em suma, era a língua do povo, regida pela interação 

em situações reais de comunicação. 

Durante a vigência do Império Romano, o latim vulgar foi, de uma certa forma, 

contido pela ação da cultura da alta classe, dos gramáticos e da literatura. No entanto, após 

a queda do Império, a expansão do latim vulgar foi inevitável, pois não havia mais o poder 

centralizador e unificador que atuava também para a manutenção da unidade de sua língua, 

o latim. Sendo assim, o latim vulgar, que já tinha em si mesmo o germe da diferenciação, 

propagou-se pelos territórios dominados pelo antigo império, acentuando ainda mais esse 

germe, uma vez que povos dos mais diversos adotaram o latim vulgar como idioma. Em 

cada uma dessas regiões, ele sofreu transformações, constituindo um outro “falar”, próprio 

de cada região, chamados de romances, que, portanto, possuíam semelhanças entre si e da 

mesma forma, diferenças. Posteriormente, cada romance se torna uma língua românica (ou 

neolatina). 

Não há evidências claras desta vertente do latim, pois, como já mencionado, ao 

produzir algo escrito, tinha-se o cuidado de evitar expressões do sermos vulgaris. Por isso a 

dificuldade de lidar com fenômenos referentes ao discurso falado deste período. Muitos 

linguistas e filólogos dedicam-se a reconstituir esta língua com o objetivo de chegar à 

língua que deu origem às línguas românicas e, assim, compreender melhor as semelhanças 

e as diferenças entre elas. Vejamos as palavras de Coutinho (1976): 

“Não é fácil conhecer, em seus pormenores, esta modalidade do latim. Nos autores latinos 
não houve nunca o propósito deliberado de retratar o falar do vulgo (...) Era a literatura latina uma 
espécie de círculo fechado às manifestações da vida popular. Os escritores punham sempre grande 
empenho em evitar o êmprego de palavras ou expressões da plebe. Assim, não é em suas obras que se 
pode estudar o sermo vulgaris” (1976: 31). 
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Neste momento, é importante relembrar os objetivos a e c desta pesquisa, bem 

como as hipóteses correspondentes, pois o que foi dito nesta sessão justifica a criação 

destes objetivos e hipóteses e elucida-os.  

Agora que diferenciamos que o latim clássico (escrito) e o vulgar (falado) são 

fundamentalmente distintos e, desta forma, apresentam estruturas linguísticas distintas, faz-

se relevante para a pesquisa evidenciar os mecanismos formadores de advérbios 

qualitativos da língua clássica e depois, então, propor que, no latim vulgar, não eram estas 

as formas utilizadas para o mesmo propósito. 

2. 3 Processos formadores de advérbios qualitativos no latim clássico  

Os advérbios de modo atestados pelas gramáticas latinas e encontrados em textos 

do latim escrito (clássico e medieval) são formados por uma base adjetiva, acrescida de 

desinências e sufixos adverbiais que são definidos de acordo com a classe do adjetivo em 

questão e assim cria-se uma nova palavra, da classe dos advérbios, com valor qualitativo.  

De acordo com o que mostra o gramático Ernesto Faria (1995) na Gramática da 

Língua Latina, temos as seguintes formações para os advérbios qualitativos no latim:  

• Adjetivos da primeira classe geralmente derivam advérbios terminados em -

e/ -o:  

iustus, -a, -um: iuste (justamente)  

certus, -a, -um : certo (certamente). 
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• Adjetivos da segunda classe geralmente derivam advérbios terminados em 

-ter33: 

breuis, -e : breuiter (brevemente) 

amabilis, -e: amabiliter (amavelmente) 

O gramático atesta também que há advérbios de modo advindos de substantivos, 

formados pelos sufixos -atim e -itus. Exemplos: caterua: cateruatim (aos bandos); gradus: 

gradatim (gradativamente); fundus: funditus (desde os alicerces); radix: radicitus (desde a 

raiz). O autor não faz nenhuma menção a outras maneiras de formação de advérbios 

qualitativos, como, por exemplo, construções perifrásticas na língua latina.  

Ver estes mecanismos de formação é muito importante para este trabalho, uma vez 

que defendemos a hipótese de que a construção Xmente surgiu à medida que estes 

processos foram desaparecendo da língua, sobretudo, na fala, como atestam gramáticos 

históricos e filólogos. O latim vulgar apresentava uma tendência ao analitismo, então a 

construção perifrástica adjetivo + mente passou a tomar os contextos de uso dos advérbios 

qualitativos simples atestado pelas gramáticas. Essa construção passa a ser bastante 

frequente e produtiva no latim falado, se estendendo às línguas românicas. De acordo com 

uma das hipóteses desenvolvida por Bybee (2010) é a de que estruturas muito frequentes 

                                                 

33 Segundo Ernesto Faria “a divisão em advérbios derivados da primeira classe de adjetivos em - e e da 
segunda em -ter, não é absolutamente rígida. (...) Ex: opulentus, -a, -um (opulenter /opulentamente); 
uiolentus, -a, -um (uiolenter/ violentamente); facilis, -e (facile/ facilmente); impunis, -e (impune/ 
impunimente)” (1995: 211). 
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tendem a permanecer por mais tempo na língua. Parece-nos que essa hipótese se aplica a 

construção Xmente, visto que está presente até hoje nas línguas românicas e desempenha 

diversas funções discursivas além daquela inicial, de valor qualitativo. 

Veremos na seção seguinte o porquê desta construção ter sido a “eleita” pelos 

falantes para desempenhar a função de advérbios qualitativos. 

2.4 O advento da formação em -mente  

Perderam-se no latim vulgar os diversos processos de formação de advérbios 

qualitativos atestados nas gramáticas latinas, mencionados na seção anterior. Apresentamos 

nesta seção o que dizem alguns estudiosos da filologia românica a respeito desses advérbios 

no latim vulgar, berço das línguas românicas. 

Ilari (2008) em Linguística Românica aborda o assunto de maneira 

demasiadamente superficial, sem atestar a veracidade das informações. Nas palavras do 

autor: “parece que o latim vulgar perdeu os recursos morfológicos que permitiam formar 

advérbios de modo a partir de adjetivos; na realidade, a maneira mais típica de expressar 

essa circunstância parece ter sido por algum tempo o uso do adjetivo, na forma neutra e 

depois a masculina” (2008: 102). 

No parágrafo seguinte, Ilari reconhece a formação em -mente, lembrando ao leitor 

que se trata da mesma palavra mente com sentido de “intenção”, “disposição” com 

propósito de formar um adjunto de modo. Afirma também que é uma formação recente nas 

línguas românicas. 
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 Estruturas Trecentistas, de Mattos e Silva (1989), diz que advérbios qualitativos 

(modificadores de verbos) se apresentam mais frequentemente como derivados de adjetivos 

femininos, quando este não é uniforme, através do acréscimo do morfema -mente ou podem 

também se apresentar de forma curta, por vezes idêntica à forma masculina singular do 

adjetivo. Exemplos (1989: 473)34: 

(i) Porque (o dragon) me atormenta mui forte. (forma curta) 

(ii) E o (espiritu mao) atormentô-a mui fortemente. (formação em -mente) 

Atestadas essas duas formas, a autora afirma que “muito mais frequentes que os 

qualificadores curtos do tipo forte e dos qualificadores tradicionalmente denominados 

advérbios de modo (ben, mal,...), são os derivados com morfema -mente” (1989: 475). 

Rodrigues Lapa (1973), no livro Estilística da Língua Portuguesa, apresenta uma 

interpretação interessante no diz respeito à produtividade crescente e ao aumento 

surpreendente da frequência de uso dos advérbios em -mente em textos antigos da língua 

portuguesa. Inicialmente, o autor propõe a análise de três frases, são elas: 

1. O trem anda devagar. 

2. O trem anda vagaroso. 

3. O trem anda vagarosamente. 

 

                                                 
34 Mattos e Silva utiliza um corpus do português arcaico. 



62 
 

De acordo com a interpretação do autor, o advérbio utilizado na primeira frase não 

é tão expressivo, seu sentido está um pouco esvaziado, não atenderia à necessidade 

comunicativa da situação; a segunda, por utilizar um adjetivo com função adverbial, não 

enfatiza o modo que a ação verbal é praticada e, por fim, a terceira frase seria, portanto, 

aquela que mais perfeitamente atende a natureza do ato verbal, introduzindo não apenas a 

noção de tempo, mas também de modo, de qualidade. 

Rodrigues Lapa atribui esta realidade ao fato desses advérbios serem muito 

expressivos e por isso foram se tornando mais frequentes na língua. Ao contrário da 

proposta desta pesquisa, que frisa que a mudança linguística parte das situações reais de 

comunicação, da fala, o autor defende que a produtividade dos advérbios em -mente 

iniciou-se em textos escritos, pois tiveram o reconhecimento dos escritores de sua 

expressividade. Segundo Rodrigues Lapa “E um momento seu emprego tornou-se tão 

abusivo, que chegou a causar reparos aos defensores do vernaculismo. Em 1986, publicou-

se no Pôrto um livro de contos (...) Histórias da Montanha. Foi criticada a epidemia dos 

advérbios em -mente” (1973: 180). 

Maurer Junior (1959) em sua Gramática do Latim Vulgar afirma que eram comuns 

em textos do latim cristão (eclesiástico) expressões formadas com o ablativo mente, mas 

que ainda preservavam a semântica de “sentimento”, “intenção” com que se pratica um 

ato35.  

                                                 
35 Tanto o presente trabalho, quanto um anterior (Martelotta e Campos, 2010) mostram que essas expressões 
não ocorriam apenas no latim eclesiástico, mas desde o latim clássico, porém com significação literal das 
partes que compõem o Sadj, ex. Sagaci mente locarunt (Falem com a mente sagaz). 
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No entanto, a contribuição mais interessante e mais profunda é a de Bruno 

Bassetto em Elementos de Filologia Românica: História Interna das Línguas Românicas 

(2001). O autor afirma que na a circunstância semântica expressa pelos advérbios pode ser 

substituído por um adjetivo ou por um substantivo com preposição. Em latim, essa 

substituição podia ser feita por substantivos no caso ablativo (porque este caso designava 

função sintática de adjunto adverbial). Ex: Caesar magnanimitate erga captivos egit. “César 

agiu com grande magnanimidade (magnanimamente) em relação aos prisioneiros”. Ou por 

adjetivos na forma neutra. Ex: Ubique cautum respexit. “Olhou cautelosamente para todos 

os lados”. 

De acordo com Bassetto “o caráter adverbial das expressões latinas originou 

advérbios já no latim: hoc die (neste dia) > hodie (port. hoje, cast. hoy, cat. avuy, prov. uei, 

fr. hui, it. oggi, etc); quo modo (de que modo) > quomodo (port. cast). como, prov. com, cat. 

coum, fr. com (e), it. come, etc” (2008: 316). Ele afirma também que várias dessas 

expressões ablativas transformaram-se em advérbios no latim tardio e nas línguas 

românicas. Exemplo: hac hora > agora (port.). Ressalta também que o próprio latim 

formou grande número de advérbios, conferindo valor adverbial a certos adjetivos no 

nominativo, acusativo e, principalmente, no ablativo: certo, contínuo, mérito, necessário, 

fortuito, súbito, etc. Outros ainda se formaram pela justaposição ou contração de 

preposições com nomes. Exemplos: adhuc, admodum, extemplo, imprimis, etc.  

Além desses processos comuns no latim vulgar, relembremos que existiam aqueles 

“normais”, atestados pela língua literária (seção 3.3). Bassetto, assim como outros 

filólogos, afirma que as formações adverbiais sintéticas utilizadas no latim clássico 
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perderam-se no latim vulgar, devido a sua tendência ao analitismo36. Segundo o autor, o 

latim vulgar empregava, sem dúvidas, substantivos regidos de preposição para expressar 

ideias circunstanciais, como: cum amore, cum gaudio, cum fide, cum spe ou recorria à 

forma neutra do adjetivo37.  

Além dessas possibilidades de formação de advérbios, havia também a formação 

mediante um substantivo e um adjetivo no ablativus modi. Havia na língua latina diversos 

substantivos que, modificados por adjetivos, designavam semântica de modo. O substantivo 

modo, por exemplo, parecia se adequar facilmente ao caso, pois devido a sua ampla gama 

semântica, adequava-se facilmente à significação do adjetivo. Exemplos: bono modo 

(honestamente), civilli  modo (civilizadamente), humano modo (humanamente). Contudo, 

Bassetto defende que faltava a modo flexibilidade rítmica para formar compostos, tornando 

esta forma opaca semanticamente e por isso pouco produtiva. Exemplos: lento modo > 

lentomodo. Nestes casos, apenas quomodo > como foi herdado pelas línguas românicas, 

como já dito anteriormente. 

Segundo Bassetto, mente substituiu modo nesses casos, por ser mais produtivo “o 

ablativo mente, de mens, mentis, de caráter mais psicológico, denotando intenção ou 

sentimento, mas já em uso ablativa, indicando aspectos circunstanciais: obstinata mente 

perfer (Catulo, 8, 11) “Suporta obstinadamente” (2008: 319). Neste exemplo (que é um dos 

nossos dados), assim como nos demais dados em latim da nossa pesquisa, mente refere-se 

ainda à mente humana. Mas de acordo com Bassetto, foi na língua falada, no final do 

Império, que o sentido desse substantivo generalizou-se, tendo a Gália como centro 

                                                 
36 O latim Vulgar preferia formações com estruturas perifrásticas. 
37 O romeno recorreu a esta formação adverbial, por isso desconhece a formação em -mente.  
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irradiador. Atualmente, a formação de advérbios em -mente é comum no português, 

castelhano, catalão, provençal, francês, sardo e italiano, e não ocorre no Sul da Itália nem 

em romeno. 

Os trabalhos supracitados foram de suma importância para o estudo da origem do 

padrão construcional Xmente que, inicialmente, foi produtivo para expressar valor 

qualitativo, mas que ao longo de tempo e com o aumento da produtividade dessa formação, 

outros valores semânticos passaram a ser desenvolvidos por esta mesma construção como: 

o oracional, o aspectual, o modalizador, o intensificador dentre outros. As contribuições de 

Ilari (2008), Mattos e Silva (1989), Lapa (1973), Maurer Junior (1959) Bassetto (2001), 

gramáticos históricos e outros pesquisadores atestam o quanto já foi feito acerca dos 

advérbios em -mente e sua origem com caráter descritivista e que, certamente, valem muito 

quando um pesquisador pretende elucidar questões de caráter explicativo, adotando um viés 

teórico e metodológico. Estes autores e seus trabalhos foram o ponto de partida desta 

pesquisa. 

No capítulo seguinte, veremos um estudo um pouco mais aprofundado dessas 

expressões ablativas utilizadas no latim e apresentaremos outras razões que favoreceram a 

escolha do substantivo mente como o mais produtivo e adequado dentre as construções 

perifrásticas.



3. A EVOLUÇÃO DE MENTE DO LATIM AO ROMANCE 38 

Karlsson (1981) faz um estudo aprofundado sobre o comportamento dos advérbios 

de modo nas línguas românicas, em especial aqueles formados por uma base adjetival 

acrescidos de sufixo, como os advérbios em -mente. Segundo o autor, este é o principal 

processo de formação de advérbios de modo em todas as línguas românicas, exceto em 

Romeno, e é este o seu objeto de estudo. O autor volta ao latim, mãe dessas línguas, a fim 

de recordar os processos de formação de advérbio nessa língua e buscar lá a origem para 

uma “nova” forma de produzir advérbios de modo nas línguas derivadas dela.  

Retornando ao latim clássico, medieval e eclesiástico, o autor reconhece uma 

estrutura com valor adverbial que parece ter originado o novo processo de formação de 

advérbios, isto é, adicionar à base adjetival o sufixo -mente (ex: tranquilamente). No latim, 

Karlsson (1981) encontrou o substantivo mente (ablativo de mens) sendo modificado por 

um adjetivo em concordância com ele. Este sintagma exercia função sintática de adjunto 

adverbial, função própria do caso ablativo, e designava a maneira como a mente do sujeito 

estava em relação à ação verbal. Ao que tudo indica, esta estrutura foi recrutada para 

formação de advérbios nas línguas românicas. Ao longo dos capítulos, o autor nos 

apresenta essas evidências. 

 Os advérbios de modo são exemplos do processo de derivação de formação 

adverbial, pois seguem uma “regra gramatical”: acrescentar o sufixo -mente à base 

adjetival. Este é o processo em todas as línguas românicas, exceto em romeno. Exemplos: 

                                                 
38 Trabalho de KARLSSON, Keith E. Syntax and Affixation: The Evolution of MENTE in Latim and 
Romance. Tübingen, 1981. 
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fr: facile (adj.) > facilement (adv.); it: facile (adj.)> facilemente (adv.) ; port: fácil (adj.) > 

facilmente (adv.). O sufixo é utilizado para distinguir o advérbio do adjetivo, isto é, o 

acréscimo do sufixo ao adjetivo forma outra categoria gramatical. Esse mecanismo foi 

herdado do latim, que também adicionava sufixo (-iter) e desinências (-e/ -o) a uma base 

adjetival. Ex: carus (adj) > care (adv.); brevis (adj.) > breviter (adv.).  

Karlsson (1981) traça um paralelo entre a função do adjetivo e dos advérbios de 

modo em construções do tipo: Mary is a beautiful dancer > Mary dances beautifully > 

Mary’s dancing is beautiful. Na primeira, haveria ambiguidade se beautiful estiver se 

referindo a Mary mais do que a sua ação; já a segunda estaria mais próxima da terceira, 

pois o adjetivo em uma relação mais estreita com a ação verbal. No entanto, o autor ressalta 

que não são orações equivalentes, pois existe uma distinção semântica clara entre elas, bem 

como entre todos os adjetivos e advérbios, mas que nem todas as línguas distinguem 

morfologicamente estas classes. 

O autor demonstra que, no latim clássico, mente era um substantivo feminino, 

ablativo e singular do nominativo mens, uma forma independente na qual junto com um 

adjetivo, constituíam um sintagma adjetival descrevendo um estado mental. Exemplo: 

obstinata mente (estado mental obstinado); mente tranquila (com a mente em paz). No 

latim tardio39, a liberdade sintática entre os elementos começa a se tornar mais reduzida; a 

gama de adjetivos se expande para além dos que designam estado mental; a posição do 

substantivo mente passa a se tornar mais fixa, após ao adjetivo e outras palavras não podem 

mais intervir (nós aqui denominamos esses elementos de “X”) na expressão. O conteúdo 

lexical de mente em algumas expressões começa progressivamente a ser enfraquecido e se 

                                                 
39  Pode ser chamado também de latim medieval. 
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aproximar cada vez mais de modo, maneira. Segundo o autor, a partir do século VIII, com 

o surgimento das línguas românicas, estabelece-se a redução completa de mente a um 

sufixo adverbial. 

Karlsson (1981) também aborda o porquê da escolha de mente para ser convertido 

a um sufixo adverbial, bem como a cronologia dessa conversão. O sistema de formação de 

advérbios qualitativos à maneira do latim clássico sobreviveu com vigor na língua escrita 

até a Idade Média.  Já no latim falado, com o nascimento das línguas românicas, esse 

sistema do latim clássico sumiu completamente. De acordo com Karlsson (1981), esse 

desaparecimento é atribuído à pressões internas que afetam somente os advérbios, mas sem 

dúvida outros fenômenos mais gerais estão envolvidos nesses processo. 

De acordo com Tekavcic (1972), o enfraquecimento da formação adverbial do 

latim ocorreu em primeiro lugar, devido à heterogeneidade dos morfemas formadores e 

suas variantes: -è/ -e40, -iter/ -ter, -ò/ -im (-sim, -tim, -atim). Mas houve uma “escolha” 

entre duas principais desinências adverbiais: -è e -(i)ter. Numa língua que tolera dois 

paradigmas adjetivais divergentes (-us, -a, -um, -is, -e), a presença de dois correspondentes 

adverbiais parece algo extraordinário. Ao mesmo tempo é difícil explicar a perda dessas 

desinências adverbiais nas línguas românicas, já que os paradigmas adjetivais do latim 

permaneceram na Idade Média. 

A maior parte das formações adverbiais não regulares, afetam a menor parte dos 

adjetivos41, e a existência de maneiras de regularizar formas irregulares demonstra a 

                                                 
40  Não há uma diferença muito notável entre eles. O caso mais comum é entre bene e male. 
41  Com exceção de -ter ao invés de -iter  
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viabilidade de regularização da formação de advérbios no latim. Esse seria o segundo 

motivo responsável pelo enfraquecimento da formação adverbial do latim. 

O terceiro problema seria o fato de um adjetivo poder dar origem a mais de um 

advérbio, o que gera diferenças semânticas também, naturalmente. Ex: certus (adj. certo) > 

certe, certo e certim (adv.) > certamente; falsus (adj. falso)> falso, false (adv.) > falsamente 

(1981:37).  

Certamente, esses “problemas” são características importantes do sistema 

adverbial latino, mas por si sós não teriam provocado a extinção desses processos nas 

línguas românicas. A tendência de caracterizar nitidamente os advérbios foi por muito 

tempo permanente no latim coloquial. Havia, portanto, uma necessidade de definir melhor 

os advérbios. Segundo Karlson (1981), haviam outras formações adverbiais comuns no 

latim falado: 

• -Iter com adjetivos em -us 

• -Enter, -ante com adjetivos em -us 

• -Im com adjetivos em -us no Latim Cristão 

• Construções perifrásticas utilizando nomes abstratos 

 Formar advérbios através do acréscimo de desinências não era a única maneira 

possível. Havia uma série de construções perifrásticas compostas por um adjetivo e um 

substantivo no ablativo usado com valor adverbial. Essas construções envolvem nomes com 

sentido mais abstrato (subjetivo), nas quais a contribuição semântica é mais fraca. 

Exemplos de nomes recrutados para formar construções perifrásticas no latim: exemplo, 
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genere (tipo, espécie), itinere (caminho), modo (maneira), more (costume), opere 

(trabalho), ratie (razão, motivo), pacto (maneira, modo), sorte (sorte, destino), via 

(maneira, way). Esses substantivos podiam se combinar com adjetivos resultando num 

valor adverbial, como em miseris modis (Plauto) = miseravelmente. Opere, por exemplo, 

parece ter sido produtivo como sufixo formador de advérbios quantitativos em contextos 

em que se combinava com um adjetivo também no ablativo singular terminado em -o. 

Exemplos: magnopere (muito), maximopere (mais particularmente), minimopere (de modo 

algum), nimiopere (extremamente), quantopere (quão grandemente), summopere 

(extremamente) e tantopere (tão grandemente).  

Outro membro produtivo era modo. Já no L.C. encontrou-se dummodo (contanto), 

omnimodo (de todo jeito), postmodo (depois), propemodo (quase) e o conhecido quomodo 

(como) que deu origem à forma como em algumas línguas românicas como o português: 

quomodo> quomo> como.  

O segundo grupo que cumpre essa mesma função são nomes que se referem ao 

estado mental de um indivíduo em relação a uma ação: pectore (impressão, 

pressentimento), corde (coração, alma), animo (alma, mente, sentimento) e mente (mente). 

Exemplos de Catulo: immemori pectore (completamente esquecido), laetanti pectore 

(alegremente), immiti corde (severamente), ardenti corde (ardentemente), studioso animo 

(ansiosamente). O uso do substantivo animo era comum em textos de César e Cícero. 

No entanto, um forte candidato e o então vencedor da longa corrida pela 

substituição das desinências adverbiais -e e -iter na formação de advérbios qualitativos foi 

mente, o ablativo de mens (mente, intenção). Exemplo: caeca mente (cegamente). Segundo 
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Karlson (1981), mente foi escolhido por apresentar diversas “vantagens” que serão descritas 

a seguir. 

O substantivo mente representa ao mesmo tempo a própria intenção do falante em 

fazer alguma coisa, descrevendo especialmente seu estado mental no momento em que 

realiza a ação e o modo como é feito. Essa expressão é regularmente recuperada e foi, de 

fato, muito usada em latim. Exemplos: Ovídio: taeta belli mente (pacientemente), Ovídio: 

mente gerit tacita (silenciosamente), Plauto: mente sincera (sinceramente). 

A construção perifrástica com mente também podia estar acoplada a um advérbio 

simples. Exemplo: leniter et mente tranquila (calma e tranquilamente); muliebriter forsitan 

sed fida mente (como uma mulher, talvez, mas com lealdade/fielmente); reverenter et fixa 

mente (reverente e atentamente); pacienter... ac placida mente (paciente e calmamente). 

Segundo Karlsson, mente tornou-se sufixo porque se parecia muito com outro 

sufixo já produtivo no latim, -mentum, usado para substantivos derivados de verbos, ex: 

ornamentum (ornamento). O substantivo mente possuía características semelhantes a este já 

existente na língua, mas havia riscos de confundir os dois. 

De acordo com a análise de Karlson, o que finalmente foi crucial para mente 

substituir a desinência adverbial -e foi o fato de terminarem com essa mesma vogal. Houve, 

na maioria dos casos, uma diferença em quantificar, mas bene e male, por exemplo, dois 

dos mais comuns advérbios advindos do latim e que permaneceram nas línguas românicas, 

compartilham da mesma vogal final de -mente.  
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Sendo assim, parece que mente, inicialmente, se combinava com adjetivos de 1° 

classe, ou seja, os que seguem a 1° declinação. Ex: certus, -a, -um. Esses adjetivos 

formavam advérbios de modo pelo acréscimo da desinência -e: certe (certamente). No 

entanto, o uso da construção perifrástica passou a ser usado também nesses contextos, 

como por exemplo: certa mente (de modo certo, certamente). O adjetivo deveria estar na 

forma feminina devido à concordância no sintagma adjetival. E assim, foi tomando outros 

contextos de uso. 

Nesse sentido, parece que o mesmo que ocorreu com o substantivo modo em 

construções perifrásticas, tenha ocorrido com mente, isto é, o falante reconhece o padrão 

que emerge das construções adverbiais, em que uma posição da construção já é preenchida 

e a outra é “aberta” e pode ser ocupada por um adjetivo que combine com o substantivo. 

Reconhecem esta estrutura como um único bloco42 e transferem para escrita essa unidade 

mental. Há, então, a univerbação dos elementos que compõem a construção e a perda de 

tonicidade. Este parece ser um mecanismo produtivo desde o L.C. que se estendeu às 

línguas românicas. 

De acordo com os resultados da pesquisa desenvolvida por Karlsson (1981), essa 

construção em que mente é um elemento quase sufixal surgiu já no L.C. Em poesias, em 

84% dos dados, mente segue os adjetivos. Dentro dessas ocorrências, 40% apresentava a 

ordenação adjetivo+mente. Em prosas, essa posição ocorreu em 79% dos 86% dos dados. 

Já no Latim pós-clássico, mente segue o adjetivo em 86% dos casos e ocorre imediatamente 

após em 65%. Esse declínio em comparação ao período anterior se justifica pelo fato dos 

                                                 
42Esta é uma habilidade cognitiva dos seres humanos, ou seja, reconhecer padrões e enxergar o todo e não 
partes. Bybee (2010) chama essa capacidade de chunking. 
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adjetivos pronominais muito comuns qua e ea terem desaparecido da língua, os quais 

precediam diretamente o item mente na maioria das vezes (1981:45). 

O único adjetivo que não teve sua frequência diminuída após 200 a.C. foi tota, o 

mais encontrado nos dois períodos (L.C. e L.M.). A construção tota mente é 

particularmente boa para converter mente a um apêndice (sufixo), já que totus (todo, 

inteiro) não é um adjetivo confiável a descrever pessoas ou estados mentais, ao contrário de 

alienatus (louco) ou pravus (distorcido, perverso), por exemplo. Então, tota mente poderia 

facilmente circular no sentido de com a mente toda, completamente, totalmente. Exemplos: 

(Ovídio) tota me mente recepi (recuperei-me completamente); (Sêneca) tota mente 

dominatur (completamente dominado). 

Tota mente preencheu aparentemente um vácuo, pois não havia uma forma 

adverbial simples correspondente a este adjetivo, e a tendência do latim é fazer o adjetivo 

concordar com o sujeito ou com algum outro nome. Essa forma não sobreviveu nas línguas 

românicas, mas atraiu uma forma da mesma “família lexical”, um uso equivalente: totale 

mente> totalmente. 

Segundo Karlson (1981), embora tota mente tenha surgido antes da era cristã, foi 

nesse período sua maior fixação e que passou a servir de “modelo” para outras construções, 

como: devota mente, pura mente, sincera mente, secura mente, pia mente, sollicita mente, 

sacrílega mente, fideli mente, grata mente sana mente, libera mente. A predominância do 

vocabulário religioso é surpreendente.  

O trabalho desenvolvido por Karlson (1981) apresentado neste capítulo foi muito 

importante para a nossa pesquisa, pois nos ajudou do ponto de vista descritivo, pois ele foi 
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muito além das ideias apresentadas por gramáticos históricos, linguistas históricos e 

filólogos acerca da origem dos advérbios em -mente. Houve uma preocupação maior em 

buscar os dados em textos do latim, fazer um levantamento das ocorrências do contexto 

adjetivo+mente, mostrando-nos que, de fato, essa construção existia nas sincronias do latim 

até de forma bastante frequente, mas ainda não como um advérbio qualitativo. Também foi 

muito proveitoso para a nossa pesquisa o fato de utilizarmos grande parte dos dados do 

banco de dados do trabalho deste autor. Consideramos muito válida a análise feita por ele, 

no entanto não suficiente do ponto de vista linguístico explicativo. Para o seu trabalho não 

foi adotado nenhum viés teórico-metodológico, sendo de cunho meramente expositivo e 

descritivista. 

Nossa intenção é partir de análises descritivas, como foram apresentadas, para 

propormos um olhar explicativo para a criação do padrão linguístico Xmente. Acreditamos 

na atuação de fatores de ordem cognitiva e comunicativa para que haja a mudança 

linguística, por isso adotamos a linha teórica-metodológica da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, que contribui para produção de um trabalho novo, atual e que apresenta 

novas explicações para este fenômeno, explicações que vão de encontro à capacidade 

humana de categorizar, criar analogias, de ver o todo e não apenas partes, de memorizar e 

outras habilidades que estão disponíveis no ato comunicativo. 

Visto isso, passemos agora à metodologia e análise desenvolvida no presente 

trabalho.



4. METODOLOGIA 

Pretendemos com a presente pesquisa elucidar a trajetória de gramaticalização da 

estrutura adjetivo + mente do latim ao português, a fim de demonstrar como esse contexto 

morfossintático e pragmático propiciou a criação de um padrão mais abstrato, no nível 

construcional, e com função adverbial, chamado aqui de Xmente. A fim de alcançarmos tais 

objetivos, partimos nossa análise de textos em latim guiados pela literatura de gramáticas 

históricas em que afirmam que a formação de advérbios em -mente tem origem na língua 

latina. Conforme citado anteriormente (vide 2.1), Said Ali (1971) em sua Gramática 

Histórica da Língua Portuguesa afirma: 

“Dos advérbios latinos, na maior parte, de nomes ou pronomes, poucos passaram às línguas 
românicas. Enriqueceram-se estas, todavia com algumas creações novas e, em especial, com os 
advérbios em -mente que se tiram de adjetivos. Esta terminação nada mais é do que o ablativo de mens, 
v. g. em bona mente. Por algumas locuções deste tipo se modelaram outras muitas, acabando por 
obliterar-se a significação primitiva do substantivo e passando este a valer tanto como um sufixo 
derivativo”.  (1971: 183) 

   

Motivados por afirmações como esta, iniciamos nossa coleta desde o latim até o 

português. Nos textos em latim, utilizamos o recurso localizar do programa Word, em que 

buscamos a palavra mente em todo o texto. Vale ressaltar que isso só foi possível, pois os 

textos estão disponíveis online em bibliotecas digitais43. Quando a palavra mente era 

encontrada, observamos se o substantivo estava sendo modificado por algum adjetivo 

também no caso ablativo, feminino e singular, constituindo um sintagma adjetival. Foi este 

o contexto de uso considerado como dado desta pesquisa. Utilizamos também como dados 

                                                 
43 Para o período clássico, utilizamos a biblioteca clássica da Universidade Católica de Louvain (UCL); para 
o período medieval, utilizamos The Latin Library, também da UCL e ainda utilizamos o arquivo do Vaticano 
para observar alguns dados da Vulgata, latim eclesiástico: Nova Vulgata: Bibliorum Sacrorum Editio. 
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da pesquisa a coleta feita por Karlsson (1981), cujo trabalho foi resenhado no capítulo 3 

desta dissertação. O autor considera como dados o mesmo contexto morfossintático 

definido por nós. São, portanto, dados em latim referentes às sincronias clássica e medieval, 

em que é selecionada a estrutura adjetivo + mente.  São exemplos de dados retirados de 

Karlsson (1981): 

(1) Obstinata mente perfer (L.C.) 

    Suporta com a mente obstinada. 

 (2) Alienata mente... dicerent (L.C) 

   Disessem com a mente alienada. 

(3) Devota mente tuentur (L.M) 

    Contemplam com a mente devota/fiel. 

Dito isso, não foi incluído como dado da pesquisa o item mente fora do contexto 

anteriormente mencionado e da mesma forma, esta palavra em outros casos (mens, mentem, 

mentis) também não entraram na análise.  

Além da coleta dos dados em latim, também fazem parte da base de dados desta 

pesquisa advérbios em -mente de valor qualitativo no português arcaico, com o objetivo de 

mostrar a produtividade dessa formação adverbial num estágio inicial de uma língua 

românica, atendendo, assim, aos objetivos e hipóteses deste trabalho. Vale ressaltar que os 

dados desta fase da língua portuguesa não serão analisados sob a mesma perspectiva dos 

demais, uma vez que não se trata do mesmo contexto de uso. Os dados do latim são 
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sintagmas adjetivais, ainda com estrutura composicional, cujo valor semântico é a soma das 

partes que compõem o sintagma em análise. Já no português arcaico, os dados coletados 

são advérbios em -mente de valor qualitativo, com o intuito de mostrarmos a produtividade 

dessa formação adverbial. O objetivo aqui é contrastar essas duas etapas da construção para 

então evidenciar o caminho que levou um sintagma adjetival, Adj+mente, tornar-se um 

padrão abstrato e produtivo para formação de advérbios qualitativos, Xmente, na maioria 

das línguas românicas. 

Coletados os dados do latim, analisamos fatores ligados ao tipo de adjetivo 

(descritivo ou avaliativo), ao tipo de verbo (classificação de Scheibman, 2001)44, à ordem 

dos elementos no sintagma adjetival e à frequência do item que se relacionava à construção. 

Em relação aos advérbios em -mente coletados no português arcaico, século XV, 

consideramos como dados para esta pesquisa apenas os que funcionavam com valor 

semântico qualitativo, observando nesses advérbios o tipo de adjetivo da base, isto é, 

analisaremos apenas o fator Tipo de Adjetivo com o objetivo de verificarmos se com a 

gramaticalização da construção houve alguma variação do tipo de adjetivo que figura na 

posição de base. São dados do português arcaico: 

(4) Em esta batalha conhocidamete obrou a graça de Deus polla fe catholica e 

pela uirtude da Sancta Scriptura (OE, p.36/l. 27). 

(5) Se o home guardar firmemete este nome Jhesu eno seu coraçom, nunca seera 

queymado do fogo do peccado (OE, p.13/l. 29). 

 

                                                 
44 A classificação desenvolvida por Scheibman será mostrada na Análise dos Dados (cf. 5.2) 
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 (6) todo aquello que se spiritualm ete entendia das Sanctas Scripturas, todo o 

aprendera enos matos (OE, 56/18). 

Objetivos Específicos  

Para alcançarmos os objetivos gerais desta pesquisa, conforme apresentamos na 

Introdução dessa dissertação, verificamos a veracidade das hipóteses e traçamos objetivos 

mais específicos, ligados aos fatores que foram controlados para a análise dos dados: 

a) observar o tipo de adjetivo que modifica o substantivo mente na construção em 

análise, uma vez que a natureza dos elementos que compõem a construção é de suma 

importância para a compreensão deste objeto. Esperamos ter mais adjetivos avaliativos no 

latim, e que no português arcaico, período mais avançado na linha do tempo, tenhamos 

adjetivos de outra natureza, como descritivos, por exemplo, ou em discordância semântica 

com o substantivo mente, isto é, que não estejam mais descrevendo um estado mental. 

Assim, amplia-se a classe hospedeira (host-class), que é uma das evidências do processo de 

gramaticalização; 

b) analisar o grau de fixidez da construção através da observação da ordem dos 

seus elementos formadores. A questão da ordenação é de grande importância neste estudo, 

pois se trata da mudança por gramaticalização de um contexto em que um item (mente) fixa 

sua posição na construção adverbial adjetivo + mente, ocorrendo imediatamente após o 

adjetivo. A restrição posicional seria, portanto, uma das evidências da gramaticalização 

dessa construção. Espera-se que ao longo do tempo, esta posição vá se tornando 

obrigatória; 
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c) avaliar os tipos de verbo que se relacionam à construção. Como estamos lidando 

com a análise de uma construção adverbial, se faz relevante observar o núcleo verbal 

envolvido nela. Sabemos que, inicialmente, os advérbios em -mente foram produtivos com 

a semântica de qualitativo e, segundo Martelotta (1994), advérbios qualitativos tendem a se 

relacionar a verbos materiais, pois estes dão conta do mundo sócio-cognitivo dos falantes; 

d) por fim, observar qual a frequência de ocorrência dos adjetivos envolvidos na 

construção, a fim de verificar a hipótese e desta dissertação que diz que o uso mais 

frequente de uma construção pode servir de modelo para criação de novas construções. Para 

isso, faremos uma relação dos adjetivos que ocorrem na construção a fim de identificarmos 

o membro central desta categoria que, provavelmente, serviu como input para a formação 

do padrão Xmente. 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: o capítulo a seguir apresenta os 

pressupostos teóricos que norteiam nossa análise, destacando o modelo de gramática 

adotado, nossa visão acerca da cognição humana, os mecanismos que estão envolvidos na 

mudança linguística e destacamos alguns princípios da teoria funcionalista norte-americana 

interessantes e relevantes nesta pesquisa. O capítulo 3 apresenta uma visão histórica sobre 

os advérbios em -mente, bem como a evolução deste sufixo ao longo da história da língua. 

Na seção 4, discorremos sobre os procedimentos metodológicos bem como o corpus 

utilizado para esta dissertação. O capítulo 5 é dedicado à análise dos dados e por fim, 

apresentamos as conclusões e as referências bibliográficas que nos permitiram desenvolver 

este estudo sobre a história da formação de advérbios em -mente nas línguas românicas. 
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Essa pesquisa pretende contribuir para aprofundar o estudo da formação da 

construção Xmente do latim ao português, colaborando com pesquisas em história da língua 

e filologia românica, tendo sempre em vista os pressupostos teóricos e metodológicos da 

linguística funcional centrada no uso. Para tanto, utilizamos como fonte textos escritos em 

latim e em português. Além disso, esse trabalho pode servir de ponto de partida para outros 

que buscam compreender a importância de processos cognitivos gerais, como analogia, 

categorização e chunking, na mudança linguística, bem como a noção de construções 

linguísticas. 

É importante ressaltar que esta é uma pesquisa qualitativa, primeiramente devido à 

dificuldade de lidar com os dados em latim, bem como com as limitações históricas e 

culturais devido ao enorme tempo que separa essa antiga civilização da nossa. Desta forma, 

não damos enfoque em generalizações estatísticas, mas trabalhamos com a interpretação 

dos dados tendo sempre em vista os objetivos da pesquisa. No entanto, faremos uma 

quantificação dos dados, a fim de observar a relevância de cada um dos fatores neste 

fenômeno de gramaticalização e listar os tipos de adjetivos que se relacionam à construção 

adjetivo + mente para, assim, como parte dos objetivos desta pesquisa, estabelecer uma 

rede semântica radial de adjetivos nesta construção, identificando qual item licenciou a 

formação do padrão mais geral e produtivo na língua.   

Corpus 

O corpus desta pesquisa é dividido em três sincronias, duas do latim e uma do 

português: latim clássico (LC), latim medieval (LM) e português arcaico. Nesta última 

sincronia, selecionamos apenas o texto de cunho religioso Orto do Esposo (OE), enquanto 
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no latim, trabalhamos com textos variados, de diferentes autores e temáticas, com o 

objetivo principal de mostrar a produtividade dessa construção nessas sincronias, bem 

como avaliar o contexto de uso da estrutura adjetivo+mente. Devido à dificuldade de lidar 

com a securidade dos dados e com informações, muitas vezes, restritas sobre o autor do 

texto, a qual período pertence ou quaisquer outras informações pertinentes, achamos 

melhor não mencioná-las neste trabalho.  

Para a coleta dos dados em latim (clássico e medieval), trabalhamos com diversos 

textos disponíveis online em bibliotecas latinas45, o que facilitou nosso trabalho juntamente 

ao programa Word. Além desses, aproveitamos também os dados de uma pesquisa anterior, 

realizada por Martelotta e Campos (2010), cujo objetivo principal era descrever o processo 

de gramaticalização do item mente do latim ao português. No entanto, a maior parte dos 

dados da presente pesquisa foram retirados do trabalho desenvolvido por Karlsson (1981), 

em que faz um estudo descritivo sobre a evolução do elemento mente desde o latim até às 

línguas românicas. Ao final de seu trabalho, há um apêndice com todas as ocorrências de 

mente encontradas por ele em toda literatura latina.  

Para dividir os períodos clássico e medieval da língua latina, estamos considerando 

o ponto de vista do auge à decadência do Império Romano, em que o período Clássico da 

língua vai do século I a.C. ao século I d.C, e o Medieval, basicamente, refere-se à toda 

produção na língua latina após a queda do Império Romano. Há na literatura uma outra 

divisão do latim, denominada Latim Eclesiástico, que é toda literatura em latim desde que o 

cristianismo passou a ser a religião oficial do Império. São textos com o objetivo de 

                                                 
45 Biblioteca Antiga Digital; Bibliotheca Classica (UCL – FLTR); Latin Medieval. 
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“cristianizar”, isto é, propagar o cristianismo e possuem um caráter altamente 

institucional46. 

O livro Orto do Esposo data do século XV, período considerado como arcaico da 

Língua Portuguesa. É uma obra literária de cunho religioso, que aborda o tema da 

espiritualidade e defende a renúncia aos bens terrenos e aos prazeres da carne com o 

objetivo de alcançarmos a salvação e a verdade eterna. Foi uma obra de grande influência e 

êxito no século XV, motivo pelo qual a escolhemos, ou seja, por ser uma obra renomada e 

fiel à língua escrita de seu tempo. Decidimos trazer para análise outra língua mais avançada 

na linha do tempo em relação ao latim, pelo fato de comprovar que a formação adverbial de 

base adjetiva, com semântica de modo, já no período arcaico, era feita pelo acréscimo do 

sufixo -mente, fato que não foi atestado em nenhuma das sincronias do latim. Por esta 

razão, formulamos a hipótese de que este mecanismo de formação adverbial tenha surgido 

na língua falada (latim vulgar) e tenha sido, então, recrutado pela maioria das línguas 

românicas – filhas do latim vulgar para produção de advérbios qualitativos. Para fazermos 

tal afirmativa, baseamo-nos em Bassetto (2001) que diz que “se uma palavra é panromânica 

ou, pelo menos, é encontrada na maioria das línguas românicas, pode ela ser supostamente 

do latim vulgar com certeza quase absoluta” (2001: 66). A alta produtividade do padrão 

construcional Xmente no português arcaico seria, portanto, uma evidência para nossa 

hipótese.  

É relevante dizer que todo o corpus é constituído por textos de língua escrita e que 

pouco se sabe em pormenores sobre o latim vulgar – língua na qual defendemos ter surgido 

                                                 
46 Os cortes entre LC e LM não são consensuais na literatura. Há uma pequena variação entre as margens 
mencionadas. Os dados referentes ao latim eclesiástico estarão inclusos no período medieval. 
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o padrão Xmente – objeto de pesquisa de muitos linguistas e filólogos, que buscam 

reconstituí-la. Essa pesquisa, neste sentido, contribui também com essa área de pesquisa.



5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Para a análise, coletamos 136 dados em textos do Latim Clássico, 136 do Latim 

Medieval e 136 dados no livro Orto do Esposo, referentes ao português arcaico, a fim de 

identificarmos a influência de cada um dos fatores em análise para a formação do padrão 

adverbial Xmente, produtivo na maioria das línguas românicas. Para isso, optamos por 

manter iguais os números de dados por sincronia acreditando que, desta forma, 

chegaríamos a resultados qualitativos mais eficazes acerca da análise das variáveis em cada 

uma das fases supracitadas. 

5.1 Tipos de Adjetivo  

Com este fator pretendemos analisar o tipo de adjetivo presente na construção. 

Partimos de um critério semântico para a classificação dos adjetivos, com base numa 

descrição feita por Sales (2004), que considera adjetivos do tipo: descritivos ou avaliativos. 

São considerados avaliativos aqueles que apresentam uma característica passível de 

contestação, por possuírem um caráter mais subjetivo47, como, por exemplo: devota 

(devota), quieta (quieta), e tranquila (tranquila). Foram chamados de descritivos aqueles 

que caracterizam de forma mais objetiva e não contestável, como: Tota (total), firma 

(firme), aequali (igual), etc.  

Partimos da hipótese de que os adjetivos avaliativos ocorrem mais que os 

descritivos em ambas as sincronias do latim, pois estão mais compatíveis com a semântica 

inicial do substantivo mente: atividade psíquica, mental; alma; espírito; intenção. Uma vez 

                                                 
47 De acordo com trabalhos de Traugott (1995), Traugott e Dascher (2005) e outros, o processo de (inter) 
subjetivação é uma das características básicas para a gramaticalização.  
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que o ser humano possui uma mente, ele pode caracterizá-la de acordo com a sua opinião e 

vontade, atendendo ao caráter mais subjetivo, pois está de acordo com a opinião/ percepção 

de quem fala, isto é, daquele que “possui” a mente, por isso os adjetivos envolvidos na 

construção tendem a ser avaliativos na grande maioria dos dados. São exemplos retirados 

do corpus: 

(1) “Theseu, toto animo, tota pendebat  perdita mente.” (L.C/ avaliativo)  

Teseu estava inquieto, com a mente desesperada.  

(2) “Cum ergo uterque exercitus dúbio esset statu, et de Victoria altrinsecus tota 

mente quaereretur” (L.M/ descritivo). 

Visto, pois, que um e outro exército estivesse com atitude duvidosa, então de 

ambos os lados se informaram sobre a Vitória com a mente completa.  

Observemos as tabelas abaixo com os resultados obtidos a partir da análise deste 

fator: 

Tabela 1: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de adjetivos no Latim Clássico 

. 

 

 

 

 

Adjetivos No. % 

Avaliativo 78 57,3 

Descritivo 58 42,6 

Total 136 100 
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Tabela 2: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de adjetivos no Latim Medieval  
 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de adjetivos no Português Arcaico. 
 

 

 

 

 

Observando as tabelas acima, percebemos que em ambas sincronias do latim o 

número de adjetivos do tipo avaliativo foi superior ao descritivo, como já era previsto por 

uma das hipóteses desta pesquisa, pois no latim, como o item mente trata-se de um 

substantivo sendo modificado por um adjetivo, há a necessidade de serem compatíveis 

semanticamente. Uma vez que mente significa cabeça, atividade mental, psíquico, alma, 

espírito, os adjetivos que o modificam devem estar ligados a uma rede semântica mais 

subjetiva, isto é, mais ligada à intenção do falante, à opinião dele. Por isso há mais 

adjetivos avaliativos que descritivos nestas sincronias.  

 Vejamos alguns exemplos de adjetivos avaliativos: 

(3) ego animum mente sincera gero. (L.C) 

Eu conservo o espírito com sincera mente. 

Adjetivos No. % 

Avaliativo 103 75,8 

Descritivo 33 24,2 

Total 136 100 

Adjetivos No. % 

Avaliativo 65 47,8 

Descritivo 71 52,2 

Total 136 100 
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(4) Laeta...mente agnoscam (L.C.) 

 Conhecerei com a mente alegre. 

(5) Fui perversa mente moratus (L.M.) 

Fui constituído com a mente perversa. 

Classificamos como adjetivos descritivos aqueles mais objetivos, que não estão 

diretamente ligada à opinião do falante, como por exemplo: 

 (6) Ea mente comparasse (L.C.) 

Tivesse comparado com a própria mente (propriamente) 

(7) Stabili... mente tenebo (L.M.) 

Segurarei com a mente firme (firmemente) 

(8) Tota mente remissum (II 143) 

Relaxado com total mente (totalmente) 

Inicialmente, postulamos que a construção no latim clássico estaria em um estágio 

ainda mais composicional que no latim medieval48, período posterior da língua latina, e por 

isso deveria apresentar mais adjetivos compatíveis semanticamente com o substantivo 

mente que a sincronia seguinte (medieval). Sendo assim, esperávamos mais ocorrências de 

adjetivos avaliativos no latim clássico que no latim medieval. Observando os percentuais 
                                                 
48 Por ora não podemos explicar o aumento de adjetivos avaliativos no latim medieval comparado ao clássico. 
Supomos que possa ser pela natureza do corpus utilizado. 
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das tabelas 1 e 2, vemos exatamente o oposto disso, pois no latim medieval, há um 

crescimento de 18,5% de adjetivos avaliativos comparados ao clássico e, 

consequentemente, a redução de 18,4% de descritivos. Esses números vão contra nosso 

pensamento inicial, no entanto não invalidam nossa hipótese de que, nas sincronias do 

latim, tenham mais adjetivos avaliativos que descritivos, pois nesses períodos a construção 

ainda apresenta caráter composicional e menos gramaticalizada. 

Observando os dados correspondentes ao português arcaico, o número de adjetivos 

descritivos passa a ser um pouco superior aos avaliativos (crescimento de 4,4%). 

Interpretamos este fato como uma consequência da gramaticalização da construção que, 

neste momento, já atingiu o nível seu mais abstrato, pois não há composicionalidade entre 

os elementos, isto é, o sentido da construção não é a soma das partes que a compõem. Da 

mesma forma, o falante da língua, em estado sincrônico, também não recupera esta 

composicionalidade. Este fato é interessante nesta sincronia, pois é uma das características 

do processo de gramaticalização de construções o aumento da classe hospedeira. Em outras 

palavras, a construção passa a aceitar nas lacunas, ou seja, na posição X da construção 

Xmente, elementos de outra natureza semântica, mas que quando entram na construção, 

ganham o status semântico da própria construção. No caso da construção qualitativa 

Xmente, não importa qual adjetivo entre na posição X, pois, a partir do momento que ele 

está na construção, ganha semântica de “maneira como se realiza a atividade verbal” e não 

mais “a maneira como a sua mente/ cabeça está quando realiza uma ação”, como ocorria 

nas sincronias do latim. 

No português arcaico, a construção Xmente representa um estágio mais avançado 

da gramaticalização (univerbação dos elementos formadores, perda de status independente, 
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extensão de contexto de uso, perda de conteúdo semântico, etc), o que nos permite 

interpretar que por isso tenha mais adjetivos descritivos que avaliativos figurando no slot da 

construção, conferindo-lhe um caráter mais abstrato e menos composicional. Vejamos 

alguns exemplos do português arcaico: 

(9) E o Senhor Jhesu Christo, louuando a sent~eça delles, disse: Certamente uos 

sentides  direytamente que nõ conpre ao hom~e que leua caminho pera os reynos do ceeo, 

tomar molher. (OE 318/35). Adjetivo: Direta 

(10) Se o hom~e guardar firmem~ete este nome Jhesu ~eno seu coraçom, nunca 

seera queymado do fogo do peccado (OE, 13/29). Adjetivo: Firme 

5.2 Tipo de verbo 

Procuramos observar os tipos de verbos a que compõem a construção. Nesse 

sentido, utilizamos a classificação de verbos apresentada em Scheibman (2001). A autora, 

tomando como base classificações propostas em Halliday (1994) e Dixon (1991), apresenta 

uma lista de dez classes semânticas de verbos. No entanto, analisando os dados, não houve 

nenhuma ocorrência de quatro49 dos dez tipos propostos pela autora. Vejamos, portanto, 

seis tipos de verbos propostos por Scheibman (2001), ilustrados com exemplos do corpus 

desta pesquisa:  

a) Verbos de cognição: indicam atividade cognitiva (saber, pensar, lembrar, etc.). 

(11) “sede o diuinius ipsa sompniat archana rerum celique profunda mente Plato” 

(L.M) 
                                                 
49 Não ocorreram verbos do tipo: existenciais, possessivos, modais e leves. 
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Platão mais profeticamente imagina as mesmas arquiteturas das coisas e do céu 

com a mente profunda. 

b) Verbos de sentimento: indicam emoção e desejo (gostar, querer, amar, sentir, 

precisar, etc.). 

(12) “Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, et ex totamente tua, et ex 

tota anima tua” (L.Eclesiástico) 

Ama teu Deus de todo teu coração, de toda sua mente e de toda sua alma.  

c) Verbos materiais: indicam ocorrência e ações concretas e abstratas (fazer, ir, 

ensinar, trabalhar, usar, brincar, etc.)  

(13) “campisque ducentos agricolas captos furibunda mente trucidat.” (L.M) 

Trucida duzentos escravos agrícolas nos campos com a mente furiosa.  

d) Verbos de percepção: indicam sensações, atenção (olhar, ver, escutar, 

encontrar, notar, etc.). 

(14) “Terrarum motus, mugitumfulminis, iras occeani, uentorum mente fideli 

conspicit” (L.M) 

Observa a movimentação das terras, o barulho do raio, a ira do oceano, a luta dos 

ventos com a mente fiel.  

e) Verbos relacionais- indicam processo de ser (ser, tornar-se, parecer, etc.). 
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(15) “Si deus est animus, hic tibi praecipue sit pura mente colendus.” (L.M) 

Se Deus é espírito, este deve ser cultuado, primeiramente, com a mente pura.  

f) Verbos de crença: eles expressam a crença do sujeito em relação a algo do 

mundo real (acreditar, crer, confiar). 

(16)“eum in caelo et in terra regnantem recta mente et fide credidissent.” (L.M) 

 acreditassem com a mente reta e fiel que ele reina no céu e na terra. 

Vista a classificação de verbos utilizada neste trabalho, partimos da hipótese 

defendida por Martelotta (2004) de que os advérbios qualitativos tendem a se relacionar 

mais efetivamente a verbos materiais, pois estes dão conta do mundo sócio-cognitivo dos 

falantes demonstrando a maneira como essas ações são realizadas no dia-a-dia. Devido ao 

fato da construção adjetivo + mente, no latim, apresentarem um comportamento 

morfossintático parecido com os advérbios qualitativos, defendemos a hipótese de que a 

maior parte dos verbos relacionados a essa construção sejam, também, materiais. 

As tabelas a seguir ilustram a distribuição dos tipos de verbos relacionados à 

construção em ambas as sincronias do latim: 
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Tabela 4: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de verbo no Latim Clássico. 
Verbos No. % 

Material 105 77,2 

At.Verbal 9 6,7 

Cognição 7 5,1 

Percepção 7 5,1 

Crença 5 3,7 

De Sentimento 2 1,5 

Relacional 1 0,7 

Total 136 100 

Tabela 5: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de verbo no Latim Medieval. 
Verbos No. % 

Material 110 80,9 

At.Verbal 4 2,9 

Cognição 7 5,2 

Percepção 6 4,4 

Crença 3 2,2 

De Sentimento 3 2,2 

Relacional 3 2,2 

Total 136 100 
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Tabela 6: Distribuição dos dados pelos diferentes tipos de verbo no Português Arcaico. 
 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver nos resultados das tabelas 4 e 5, a grande maioria dos verbos 

que se relacionam à construção são materiais, ou seja, verbos que indicam ocorrência e 

ações concretas e abstratas no cotidiano do falante; o que está de acordo com a nossa 

hipótese, de que essa construção, por apresentar um comportamento bastante semelhante 

aos advérbios qualitativos, tenderia a apresentar mais verbos materiais. Vemos nesta 

amostra também verbos de percepção e cognição; são verbos de atividade mais mental e 

individual, o que também é esperado que ocorra neste tipo de construção. Em relação ao 

número de ocorrências destes verbos, ao compararmos as sincronias, são praticamente 

iguais. Verificamos também que, no L.C, o segundo tipo de verbo que mais ocorre é o de 

atividade verbal. Aalgumas vezes foi até difícil diferenciá-los dos materiais, como ilustrado 

no exemplo a seguir: 

(17) Mente capta... vaticinari (L.C.) 

Verbos No. % 

Material 80 58,8 

At.Verbal 24 17,6 

Cognição 3 2,2 

Percepção 10 7,4 

Crença 5 3,7 

De Sentimento 6 4,4 

Relacional 8 5,9 

Total 136 100 
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  Profetizares com a mente capturada 

O exemplo 17 nos mostra um caso em que foi difícil classificar o verbo vaticinari 

(profetizar), pois, ao mesmo tempo em que esta ação pode ser feita através das palavras 

(algo verbalizado), pode ser também uma ação abstrata, desenvolvida mentalmente apenas, 

configurando este exemplo como verbo material. Acreditamos que há uma certa 

proximidade semântica entre verbos do tipo material e aqueles que descrevem uma 

atividade verbal. 

Em relação à tabela 6, é interessante ressaltar que houve um aumento de uso da 

construção relacionada a verbos de atividade verbal ao passo que diminui verbos de valor 

material. Isso significa que se torna relevante o modo como se expressa algo verbalmente. 

Observamos também o aumento de outros tipos de verbos, como os de percepção, de 

sentimento e relacional. No contexto de uso inicial da construção (no latim clássico e 

medieval), os verbos materiais ocorriam entre 77,2% e 80,9% dos dados, com o passar do 

tempo, no português arcaico, vemos que há uma maior distribuição dos tipos verbais 

relacionados à construção Xmente, o que demonstra o aumento dos contextos de uso dessa 

construção. 

5.3 Ordenação dos elementos na construção50  

Foram analisadas seis ordenações básicas, considerando adjetivos e o substantivo 

mente51, a fim de observar a posição dos elementos e o grau de fixidez destes na 

construção: 

                                                 
50 Não analisamos este fator no português arcaico, pois, nesta fase, a construção se encontra gramaticalizada, 
com as posições dos elementos já fixadas. 
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a) Adjetivo + mente 

(18) Quieta mente consistere (L.C) 

Manter-se com a mente quieta. 

b) Mente + adjetivo 

(19) Mente vigenti peragro (L.C) 

Percorro com a mente vigenti. 

c) Adjetivo X mente 

 (20) Traversa ... mente tradidit. (L.C) 

Transmitiu... com a mente atravessada. 

d) Mente X adjetivo 

 (21) Mente gerit tacita (L.M.) 

Carrega calada mente 

e) Adjetivo Mente Adjetivo 

(22) Pura mente atque integra revertisse (L.C.) 

Tivesse voltado com pura mente e integra  

                                                                                                                                                     
51 Consideramos elemento “X” qualquer classe de palavra que não seja a conjunção e (em latim et, atque), 
visto que esta conjunção também é aceita no processo de formação de advérbios em -mente. 
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f) Mente Adjetivo Adjetivo 

(23) “Haec autem apostolicus mente voluntaria et intenta ut accepit”. (L.M.) 

O ato apostólico retomou estas coisas com a mente voluntária e atenta. 

O fator ordenação dos elementos no sintagma adjetival é de grande importância 

para a análise da gramaticalização da construção Xmente, uma vez que um dos seus 

elementos formadores, o substantivo mente, torna-se um sufixo e, por isso, deve ocorrer 

imediatamente após o adjetivo. Por isso, defendemos a hipótese de que a maior parte dos 

dados deva apresentar a ordenação descrita em a (Adj mente), pois este é o contexto que se 

gramaticalizou e a partir dele criou-se o padrão geral Xmente.   

De acordo com a linguística funcionalista, o conceito de iconicidade, mais 

especificamente, o subprincípio da proximidade, contribui para a compreensão desta 

hipótese, uma vez que a estrutura é a representação da proximidade cognitiva. Em outras 

palavras, aquilo que mentalmente está junto, também estará próximo na estrutura 

linguística. Esta noção está contida no conceito de chunk, proposta por Bybee, 2010, a 

noção de que unidades linguísticas frequentemente utilizadas juntas criam na mente do 

falante um único referente cognitivo que é acessado como um todo, um único bloco, toda 

vez que a mesma estrutura é mencionada. Observaremos, portanto, o grau de fixidez dos 

elementos na construção sempre guiados por esse raciocínio teórico. Consideramos a 

estrutura mais gramaticalizada quando apresentar a ordenação Adj+mente (vide a) e menos 

gramaticalizada quando outros elementos, chamados de X, puderem figurar na construção 

(vide c, d). 
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Vejamos a dispersão dos dados nas tabelas abaixo: 

Tabela 7: Distribuição dos dados pelas diferentes posições na construção no Latim 
Clássico. 

Posição No. % 

Adj mente 78 57,4 

Mente adj. 11 8,0 

Adj. X mente 43 31,6 

Mente X adj 2 1,5 

Adj mente adj 2 1,5 

Mente adj adj - - 

Total 136 100 

Tabela 8: Distribuição dos dados pelas diferentes posições na construção no Latim 
Medieval. 

Posição No. % 

Adj mente 90 66,1 

Mente adj. 29 21,3 

Adj. X mente 14 10,2 

Mente X adj 1 0,8 

Adj mente adj 1 0,8 

Mente adj adj 1 0,8 

Total 136 100 

 



99 
 

Observando as tabelas 7 e 8 vemos que a ordenação mais frequente em ambos os 

períodos do latim é aquela que atende à nossa expectativa inicial: o item mente segue 

imediatamente o adjetivo; a ordenação descrita em a. Podemos ver também que no primeiro 

período do latim estudado, o Latim clássico., há uma maior ocorrência de estruturas que 

apresentam o elemento X (ordenações c e d), sobretudo quando este ocorre entre o adjetivo 

e o item mente. Representa 31,6% dos dados a ordenação descrita em c, e 1,5% a ordenação 

descrita em d. No Latim medieval, no entanto, essas ordenações não apresentam valores 

significativos, são apenas 0,8% dos dados, isto é, apenas 1 ocorrência de cada uma em todo 

o corpus medieval. Neste período, os elementos mais relevantes para construção estudada, 

adjetivo e mente, estão mais próximos cognitiva e linguísticamente. Este fato nos permite 

dizer que o L.C. apresenta ordenações mais “livres” comparadas ao L.M. 

É interessante também destacar o aumento das ordenações a e b no L.M. em 

relação ao Clássico, pois mesmo a ordenação mais comum e mais esperada em ambos os 

períodos fosse Adj. mente, houve um aumento de 8,7% no L.M. Da mesma forma, 

percebemos a iconicidade entre esses elementos ao observar o crescimento da ordenação 

Mente adj também no L.M., figurando 21,3% dos dados contra 8,0% no L.C. Esses 

resultados significam que os elementos mais relevantes para a construção – adjetivo e o 

item mente – foram se aproximando cognitivamente e essa proximidade é refletida na 

estrutura linguística. O próximo passo, portanto, é a univerbação desses dois elementos na 

ordenação Adj. mente, que é a mais frequente em ambos os períodos (Bybee, 2003). 
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5.4 Frequência do Item 

Em relação a este fator, será observada a frequência de ocorrência de cada adjetivo 

que modifica o substantivo mente nos dados coletados, a fim de atender a um dos objetivos 

deste trabalho: evidenciar o papel da frequência na mudança linguística, com base em 

Bybee (2003; 2010). Segundo a autora, a frequência não é apenas o resultado da 

gramaticalização, mas também o fator primário que contribui para o processo, uma força 

que instiga a mudança. Em 2010, Bybee desenvolve a hipótese de que o membro mais 

frequente é o elemento central de uma categoria e que novas expressões são formadas por 

analogia ao membro mais frequente. 

 Para evidenciarmos esta hipótese, verificaremos qual adjetivo é o mais frequente 

dentre todos os que ocorreram no contexto em análise, a fim de identificar qual membro 

desta categoria licenciou outros usos dentro da construção, criando na língua um padrão 

cognitivo mais geral, em que qualquer adjetivo feminino e singular pode figurar na lacuna 

X da construção Xmente, que é constituída também por uma parcela preenchida, o item 

mente. Quando a construção atinge esse nível de abstração, não podemos mais dizer que se 

trata de um sintagma adjetival, pois mente deixa de ser entendido como um substantivo 

modificado por um adjetivo. Ele perde o status de forma independente, perde conteúdo 

semântico, sofre mudança categorial e passa, então, a ser parte de uma construção de valor 

semântico qualitativo. O valor semântico da construção não é mais o resultado das partes 

que a compõem, isto é, os elementos formadores perdem o sentido literal, composicional, e 

passam a ser partes de uma construção adverbial qualitativa.  
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Dentro do corpus desta pesquisa, até o L.M. era possível recuperar o valor 

composicional da construção, isto é, até este período, o valor semântico da construção era o 

resultado da soma das partes: adjetivo+mente (substantivo). Observando uma língua 

posterior ao latim, o português arcaico, uma das línguas “filhas” do latim, esta construção 

perde seu sentido composicional, pois um dos seus elementos formadores, mente, não 

significa mais atividade mental, psíquica, alma, espírito, intenção, etc. E, portanto, os 

adjetivos envolvidos na construção não modificavam este substantivo, não havia mais um 

acordo semântico entre estes dois elementos. Uma das características do processo de 

gramaticalização de construções é o aumento da classe hospedeira (host-class) e isso parece 

ocorrer nesta fase da construção, pois outros adjetivos inicialmente não esperados, passam a 

ser aceitos pela construção, que antes restringia semanticamente esses adjetivos.  No 

português arcaico, por exemplo, os elementos formadores encontram-se univerbalizados e 

desempenham a função de modificador do núcleo verbal, ou seja, é uma construção 

adverbial qualitativa, então, qualquer adjetivo que figure no slot da construção ganha este 

status. 

Visto isso, com a análise do fator d, pretende-se identificar qual adjetivo foi o mais 

frequente dentro da construção analisada e que, por analogia, licenciou o padrão geral 

Xmente no português52 a fim de atender a uma das hipóteses desta pesquisa: o membro mais 

frequente é o elemento central de uma categoria e que novas expressões são formadas por 

analogia ao membro mais frequente (Bybee, 2010). 

                                                 
52 Apesar de não ser abordado neste trabalho, sabemos que este padrão foi desenvolvido em outras línguas 
românicas como o italiano, espanhol e francês. Seguindo a hipótese de Bassetto (2001), este é um dos motivos 
para acreditarmos que essa formação adverbial tenha sido mais frequente no Latim Vulgar. 
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É importante mencionar, antes de observarmos a tabela abaixo, que o português 

arcaico não entrou na análise deste fator, pois, nela, o padrão Xmente já está estabelecido 

na língua e, portanto, não faz sentido analisarmos qual elemento licenciou este padrão de 

uso. 

Dentre os 274 adjetivos que atuaram na construção, estarão representados na 

tabela abaixo apenas os que ocorreram, no mínimo, duas vezes. Vejamos a distribuição do 

número de ocorrências dos itens adjetivais mais frequentes na construção Xmente: 

Tabela 9: número de ocorrências dos itens mais frequentes na construção Xmente 
Adjetivos L.C. L.M  Total 

Tota 13 10 23 
Ea 2 11 13 

Tácita 9 - 9 
Pura 6 3 9 

Memori 8 - 8 
Devota - 8 8 
Sollicita 2 4 6 
Divina 5 - 5 
Fideli - 5 5 
Grata - 5 5 

Constanti 2 2 4 
Sacrilegia 1 3 4 

Furiata 4 - 4 
Sana 1 3 4 
Qua 3 - 3 
Alta - 3 3 
Laeta 2 1 3 

Profana 3 - 3 

Profunda - 3 3 
Sagaci 1 2 3 
Sincera 1 2 3 

Tranquila 2 - 2 
Uma - 2 2 

Mutata - 2 2 
Perversa - 2 2 
Obstinata 2 - 2 
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Depreendemos da tabela acima que o adjetivo tota (toda, completa, total) foi o 

mais frequente dentro da construção adjetivo+mente em ambos os períodos do latim. 

Dentre todos os 274 adjetivos que se envolveram na construção, este ocorreu 23 vezes no 

corpus, sendo muito superior aos demais adjetivos. Outro adjetivo frequente no corpus foi 

ea (a própria), presente em 13 dados. Assim como tota (total; completa), este adjetivo 

apresenta uma semântica bastante descritiva, significando: a própria, esta mesma. Quando 

este adjetivo era utilizado, a intenção do falante era dizer que “sua própria mente concebia a 

ação verbal daquela maneira”. Exemplo: 

(24) Ea mente comparasse (L.C.) 

Com a própria/ com esta mente tivesse comparado. 

Os demais adjetivos são avaliativos, atendendo aos objetivos e hipóteses desta 

pesquisa, e estão em acordo semântico com o substantivo mente. A construção neste 

momento, portanto, ainda é bastante composicional. Observando se há uma relação 

semântica entre esses outros adjetivos, recuperamos uma hipótese de Bybee (2010) que diz 

que “em um padrão construcional comum, itens semanticamente similares são agrupados 

Quieta 2 - 2 
Attonita 1 1 2 
Dúbia 1 1 2 

Consternata - 2 2 
Forti - 2 2 
Celeri - 2 2 
Recta 2 - 2 

Compuncta - 2 2 
Prona - 2 2 
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em torno de um exemplar muito frequente” (2010: 81)53. Baseando-nos neste raciocínio, 

vemos que adjetivos como: tacita (silenciosa), pura (pura), devota (devota), divina (divina), 

fideli (fiel), sollicita (solicita, aberta), grata (agradecida), poderiam pertencer a uma mesma 

rede semântica, como a da religiosidade, por exemplo. Dentre os adjetivos mencionados, 

tacita foi o mais frequente no corpus referente ao do L.C, e devota referente ao L.M. Por 

hipótese, podemos postular que outros adjetivos que possuíam valor semântico semelhante 

a estes foram atraídos para atuar na construção adjetivo+mente. Devido a grande frequência 

de uso dessa construção, outros adjetivos, com outros valores semânticos, puderam figurar 

nela. O parâmetro da extensão (Heine e Kuteva, 2007) é uma das consequências do 

processo de gramaticalização; o contexto inicial de uso da construção é estendido e, então, 

ela passa a atuar em contextos não esperados, aceitando, inclusive, outros tipos de 

adjetivos. 

No entanto, não parece ter sido nenhum dos adjetivos pertencentes ao domínio 

semântico religioso que serviu como input para a formação do padrão esquemático Xmente. 

Defendemos a hipótese, em consonância com Bybee (2010), de que o membro mais 

frequente de uma categoria é tido como o centro dela e outras construções surgem por 

analogia ao membro mais central. Como já vimos, o elemento mais frequente em ambas as 

sincronias, L.C. e L.M., foi o adjetivo tota, considerado, na análise deste trabalho, um 

adjetivo descritivo. E acreditamos, portanto, que foi ele, dentro do contexto da construção, 

que licenciou o surgimento de outras construções a partir de um esquema construcional 

(abstrato) Xmente. Ainda segundo Bybee (2010), a alta frequência de uso de um 

determinado contexto, faz com que essa estrutura linguística tenha uma forte representação 

                                                 
53 “In a common distributional pattern semantically similar items are clustered around a highly frequent 
exemplar” (2010:81) 
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na memória rica do falante e, por isso, tende a permanecer mais tempo na língua. Sempre 

que o mesmo contexto de uso é utilizado na língua, há um reforço cognitivo daquele 

padrão. Defendemos a hipótese, então, que foi o contexto de uso tota mente que 

desempenhou este papel na língua. 

Por que acreditamos que o adjetivo tota serviu de input para a criação do padrão 

Xmente? 

• Foi o adjetivo mais frequente encontrado no corpus da pesquisa; 

• Outros adjetivos descritivos, não esperados inicialmente na construção, 

passaram a ser aceitos pela construção por analogia ao membro mais frequente. Isto é, 

expandiu a classe hospedeira a partir de um modelo; 

• Este adjetivo não descreve exatamente um estado mental de pessoas, logo, 

não desempenha de forma perfeita a função de um adjetivo (caracterizar o substantivo). 

Neste contexto, então, mente passaria a ser interpretado como algo diferente de um 

substantivo, facilitando a mudança categorial deste item; 

• O adjetivo totus, -a, -um não tinha um correspondente adverbial como, por 

exemplo, certus, -a, -um > certe (advérbio). E era uma tendência do latim utilizar 

construções perifrásticas, inclusive com função adverbial. Segundo Karlson (1981), a 

construção perifrástica tota mente encontrou um vácuo na língua, e por isso se tornou muito 

produtiva na função de advérbio qualitativo e outras puderam surgir a partir dessa. 

Nosso resultado a respeito do item mais frequente no contexto Adjetivo+ mente ter 

sido o adjetivo tota, foi consoante à pesquisa de Karlsson (1981).



6. CONCLUSÃO 

Postulamos neste trabalho que a formação adverbial Xmente de valor qualitativo é 

o resultado da gramaticalização de um contexto morfossintático que ocorria no latim, desde 

o latim clássico, em que o substantivo mente (ablativo de mens) era modificado por um 

adjetivo, constituindo um sintagma adjetival. Analisando este contexto em textos latinos, 

pudemos constatar que havia um acordo semântico entre esses dois elementos constituintes. 

Em termos construcionais, dizemos que havia composicionalidade na construção.  

Baseando-nos em trabalhos de autores como Bassetto (2001) e Maurer Junior 

(1959) que reconstituem o latim vulgar a partir das línguas românicas, bem como em 

autores que retratam o fenômeno da mudança linguística, postulamos que foi no latim 

vulgar, na língua falada, berço da mudança, onde houve o aumento da frequência de uso da 

estrutura Adjetivo+mente propiciando: o fortalecimento desses elementos na memória do 

falante que por isso, segundo Bybee (2010), mantém-se por mais tempo na língua; o reforço 

da representação cognitiva desses dois elementos como um único bloco cognitivo, 

consoante a noção de chunking desenvolvida nesta pesquisa (Bybee, 2010); a reanálise de 

uma das partes que constituem este contexto inicial, em que há extensão de uso, perda de 

conteúdo semântico e mudança categorial (mente (substantivo) > -mente (sufixo)); e por 

fim, o surgimento de novas construções por analogia àquela mais frequente (totamente). 

Quando este contexto morfossintático se gramaticaliza, uma das consequências é a 

perda de composicionalidade da construção, isto é, o falante não recupera as partes que 

compõem a construção; mais ainda, significa dizer que o valor semântico dessa construção 

não se trata da soma semântica dos elementos que a compõe. Por exemplo, no latim, se 
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dizíamos “alta mente conceperant” (L.M), significa que: “conceberam com a mente 

elevada”, no entanto, no Português arcaico, por exemplo, mais avançada na linha do tempo, 

lê-se: “E começarom ellas cantar altam~ete cõ uoz clara todas” (O.E), em que altamente 

designa a maneira pela qual é realizada a atividade verbal (cantar), ou seja, cantaram de 

forma alta e não mais a mente estava elevada. O falante não tem a consciência de que 

algum dia na história da língua significou: a maneira como a mente do falante estava no 

momento em que realiza a atividade verbal. Por isso dizemos que, em gramaticalização de 

construções, a perda de composicionalidade é uma das consequências do processo. Este 

também foi um fato atestado na nossa pesquisa. 

Outra consequência da gramaticalização de construções é o aumento da classe 

hospedeira (host-class), em que devemos considerar o fato de que há níveis de 

esquematicidade nas construções, isto é, elas podem ser mais ou menos esquemáticas. No 

caso da construção Xmente, consideramo-la mais ou menos esquemática, visto que possui 

uma posição a ser preenchida (uma parcela) e outra parte já preenchida pelo elemento 

mente. Inicialmente, ainda no latim, não era qualquer adjetivo que poderia ocupar a posição 

do X; era necessário, em primeiro lugar, ser feminino e estar no singular; depois, precisava 

estar em acordo semântico com o elemento preenchido (mente) como já foi dito 

anteriormente. O fato é que com o aumento da frequência de uso dessa construção, outros 

elementos não esperados começaram a ser aceitos na posição X e com o passar do tempo, 

qualquer adjetivo pode ocupar esta posição, pois uma vez que entra na construção, ganha o 

status semântico desempenhado por ela, isto é, de modo, maneira em que se realiza a 

atividade verbal. 

Considerando o que foi desenvolvido nesta pesquisa, depreende-se que a 
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construção Xmente possui propriedades específicas que reforçam a noção de 

construtividade linguística que, por sua vez, estão diretamente relacionadas a fatores, 

sobretudo, cognitivos como: memória, categorização, capacidade de reconhecer padrões, 

analogia e outros. Mas também discursivos e semântico-pragmático, que determinam a 

organização e função de elementos gramaticais no discurso.
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