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                                            RESUMO 

 

 

 

Temos como objetivo identificar e descrever a origem e os processos de 

transformação do vocábulo quomodo > como, do latim aos dias atuais; de igual modo, 

investigar os motivos ou razões que propiciaram a esta palavra desenvolver diferentes 

funções sintáticas e morfológicas, ou seja, pesquisar as origens da polissemia de como.  

A tese está inserida na perspectiva histórica da língua, com base nos textos que 

compõem a fonte teórica, entre os quais, a Gramática da língua latina, de E. Faria; 

Dictionnaire étymologique de la langue latine, de Ernout et Meillet; Sintaxis y 

semántica de como, de Ayora; Gramática de usos do português, de Neves. Os corpora 

são compostos por textos escritos extraídos de quatro sincronias distintas: Latim arcaico 

(século II a. C.); Português arcaico (séculos XIII e XVI); e 44 redações de estudantes 

pré-universitários, que representam a contemporaneidade na presente análise. Procurou-

se dar conta das alterações gramaticais sofridas pela palavra COMO, desde sua origem 

latina até o emprego do item no português atual, além de sistematizar suas várias 

acepções e empregos. Constatou-se que o advérbio latino quomodo, no seu percurso 

histórico, preencheu espaços semânticos e sintáticos, deixados vagos pelo 

desaparecimento de outros vocábulos latinos, de modo que, na atualidade, o termo 

correspondente em português – COMO - é empregado morfologicamente em quatro 

classes distintas – advérbios, conjunções, pronome relativo e preposição. Os resultados 

demonstram que o advérbio quomodo foi registrado em suas variantes, ao longo do 

tempo, nos compêndios didáticos e, por fim, assumiu a forma como. A referida palavra, 

por sua vez, preencheu o lugar de diferentes palavras latinas, que não sobreviveram ao 

tempo.  Assumiu, então, aqueles valores semânticos diferenciados com que é empregada 

na contemporaneidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: a palavra como, história, funções semânticas e morfológicas.  
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                                      ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper aims to identify and describe the origin and the transformation processes of 

the word quomodo > como
1
, from Latin to current Portuguese; it also aims to 

investigate the reasons that enabled this word to develop different syntactic and 

morphological functions, that is, to investigate the origins of the polysemy of como. 

The thesis deals with the historical perspective of the language based on texts that make 

up the theoretical source of the study, among which we can cite Gramática da língua 

latina, E. Faria; Dictionnaire étymologique de la langue latine,  Ernout, A. & Meillet, 

A; Sintaxis y semántica de como,  A. M. Ayora; Gramática de usos do português, 

Neves. The corpora are composed by written texts taken from four distinct synchronic 

periods: Old Latin (II Century b. C.); Old Portuguese (XIII and XVI Centuries); and 44 

compositions of pre-university students, which represent the contemporary time in the 

analysis. The work deals with the grammar alterations that the word COMO has 

suffered since its Latin origin until its use in current Portuguese, it also intends to 

systematize its several concepts and uses. It was found that the Latin adverb quomodo, 

in its historical journey, filled semantic and syntactic spaces left by the disappearing of 

other Latin words, in such a way that, nowadays, the correspondent term in Portuguese 

– COMO – is morphologically used in four distinct classes – adverbs, conjunctions, 

relative pronouns and prepositions. The results show that the adverb quomodo was 

registered in its variations throughout the years in didactic materials and finally turned 

into como; which, by the way, replaced different Latin words that haven‟t lasted 

through time. It has, therefore, assumed the different semantic values with which it is 

used nowadays. 

 

KEY WORDS:  the word como, history, semantic and morphological functions. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 How 



9 
 

 

SUMÁRIO 

        

 

                                                                                                                         Página 

INTRODUÇÃO ..............................................................................................................12 

 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 14 

 

   1.1 Preposições de e por: do latim aos dias atuais ..................................................... 15 

 

        1.1.1 Preposição de ................................................................................................ 16 

        1.1.2 Preposição por .............................................................................................. 18 

 

1.2 Como: etimologia e classificação ........................................................................... 20 

 

      1.2.1 Os dicionários ................................................................................................. 20 

      1.2.2 Classificação nas Gramáticas ......................................................................... 23   

       

2  PROBLEMAS E OBJETIVOS ................................................................................. 27  

 

3  METODOLOGIA ...................................................................................................... 33 

    

 

4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE COMO ..................................................................... 38 

    

    4.1 Origem e evolução das preposições ..................................................................... 38 

         4.1.1 Preposições essenciais ................................................................................. 40 

         4.1.2 Preposições acidentais ................................................................................. 43 

         4.1.3 Preposições: estudos e considerações na atualidade .................................... 46 

 

     4.2 Origem dos múltiplos empregos de como .......................................................... 51 

        4.2.1 Na função da conjunção causal latina cum ................................................... 52 

        4.2.2 Na função da conjunção comparativa latina ut ............................................. 57 

        4.2.3 Na função do advérbio interrogativo latino qui ............................................ 59 

        4.2.4 Na função do pronome relativo latino qui .................................................... 60 



10 
 

 

 

    4.3 Evolução de quomodo  > como ........................................................................... 66  

 

    4.4 Cantigas de Escárnio e Maldizer – século XIII ................................................... 74 

 

   4.5 Gil Vicente – século XVI ..................................................................................... 86      

 

   4.6 Valores morfossintáticos de Como na contemporaneidade.................................. 94 

       4.6.1 Nas redações do corpus.................................................................................. 95 

       4.6.1.1 No lugar da preposição por ........................................................................ 95 

       4.6.1.2 No lugar da preposição de .......................................................................... 99 

                   

  4.6.2 Como: locuções prepositivas e exemplificação ......................................... 103 

   

 4.6.3 Como em outros empregos no corpus contemporâneo .............................. 114 

        4.6.3.1  Conjunção causal .................................................................................... 115 

        4.6.3.2  Conjunção comparativa .......................................................................... 116 

        4.6.3.2.1 Conjunção comparativa com verbo em elipse ...................................... 118 

        4.6.3.2.2  Como se: comparativa hipotética/ condicional ................................... 119 

        4.6.3.2.3  Assim como comparativa não correlativa ........................................... 122 

        4.6.3.2.4  Tanto como correlativa aditiva ........................................................... 123 

        4.6.3.3  Conjunção conformativa ......................................................................... 124 

        4.6.3.4  Conjunção coordenativa correlativa ....................................................... 126 

        4.6.3.5  Advérbio ................................................................................................. 127 

         

 

CONCLUSÃO ............................................................................................................. 131   

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 133 

ANEXOS ..................................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                  Página 

Quadro 1 Origem e funções morfológicas da palavra como nos dicionários ................ 21   

Quadro 2 Classificação da palavra como nas Gramáticas do período científico.............24 

Quadro 3 O vocábulo como nas Gramáticas Contemporâneas ..................................... 25 

Quadro 4 Origem das preposições essenciais do português .......................................... 40 

Quadro 5 Evolução das preposições gregas até o português ......................................... 41 

Quadro 6 Preposições que sofreram processo de composição ...................................... 42 

Quadro 7 Preposições acidentais ................................................................................... 44 

Quadro 8 Advérbios latinos que se tornaram preposições em português ...................... 50 

Quadro 9 Valores semânticos da conjunção CUM no latim .......................................... 55 

Quadro 10 Valores semânticos de quom > cum, em Plauto e em Cícero ..................... 57 

Quadro 11 Como e seus valores semânticos através dos séculos ................................. 58 

Quadro 12 Como na função de relativo ......................................................................   64 

Quadro 13 Emprego de Como nas funções de diferentes palavras latinas ................... 65 

Quadro 14 Como empregado no lugar de diferentes palavras latinas ........................... 72                

Quadro 15 Como nas Cantigas de Escarnio e Maldizer ................................................ 75 

Quadro 16 Como no texto Auto da barca do inferno .................................................... 86 

Quadro 17 Emprego de Como em três períodos da história da língua .......................... 92 

Quadro 18 Valores morfológicos de como no corpus contemporâneo ........................129 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 No rol dos articuladores sintáticos, cabe a como, em função de sua extensão de 

uso e frequência, tarefa das mais significativas. 

 Para destacar a extensão de uso desse conector, vale ressaltar o livro de Antonio 

Moreno Ayora: Sintaxis y semântica de como, no qual este autor analisa dezenas de 

usos do referido conector, em espanhol.  

 De igual modo, em português do Brasil, o mencionado conector, também, 

distribui-se entre muitos termos da organização sintática, relacionando entre si os 

termos da oração e as orações entre si, atribuindo a essas articulações valores lógico-

semânticos particulares.    

A partir de seu valor primitivo de advérbio de modo (quomodo), o vocábulo 

expandiu o campo de sua significação e passou a ser empregado no lugar de outros 

conectores latinos e, em razão disso, o item como passou a externar, em função do 

contexto, variadas matizes de sentidos.  

 O fato motivador de seu enriquecimento está no natural processo de evolução da 

língua, que acarretou o desdobrar-se de advérbio de modo para conjunção causal, 

conjunção comparativa, conjunção conformativa e ainda, na contemporaneidade, ocupar 

o lugar da preposição POR e da preposição DE.  Ainda associando-se a outras palavras, 

passou a integrar conectores correlativos tais como não só... como também. 

 Partindo dessas pressuposições, nesse trabalho objetivamos identificar e 

descrever, a partir do latim, a origem e o percurso histórico da palavra como. Portanto, 

este é um estudo pancrônico que se compõe da análise de quatro períodos distintos da 

história da língua portuguesa, capazes de revelar origens, trajetórias, alterações 

morfológicas e sintático-semânticas da referida palavra, do latim aos dias atuais.  

 Para desenvolver a pesquisa, esta tese foi inserida na perspectiva histórico-

evolutiva da língua.  Os fatos em latim foram extraídos de textos clássicos citados ao 

longo desta tese.    

 A análise do primeiro período centra-se em uma peça de teatro escrita no século 

II a. C.; o corpus da segunda sincronia é composto por textos das Cantigas de Escárnio 

e Maldizer; para o estudo da terceira sincronia, recorre-se a uma peça de teatro 

vicentino e, por último, a contemporaneidade é representada por um corpus formado por 

redações de estudantes de cursos pré-vestibulares comunitários de Niterói.  
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 Temos por objetivo específico identificar e descrever os diferentes usos da 

palavra como ao longo do tempo, visto que os mesmos podem ter contribuído, para que, 

esta palavra, nos dias de hoje, tenha se tornado uma espécie de coringa, com os seus 

usos diversificados, no português do Brasil. Além das múltiplas aplicações, o vocábulo 

como se readapta, no uso contemporâneo, e passa para a classe das preposições. 

 O uso do advérbio deslocando-se para a classe das preposições é uma tendência 

que se manifestou desde o latim. O desaparecimento do caso genitivo e, consequente, 

substituição por construções com a preposição de, manifesta a tendência da língua para 

o analitismo, realidade que se mantém com a “produção” pela língua, de novas 

preposições. Assim, o emprego de como nessa classe, a partir do advérbio como, é 

natural, uma vez que casos semelhantes ocorreram ao longo da história das línguas 

românicas. 

 Esta pesquisa está desenvolvida em quatro capítulos. No primeiro, destaca-se a 

revisão bibliográfica, em que se comentam os principais estudos capazes de fornecer 

ensinamentos e conceitos que propiciem a compreensão dos diferentes processos 

relativos ao desenvolvimento da língua, em especial o deslocamento de advérbio para a 

classe das preposições.   

 No segundo capítulo, são destacados os problemas que motivaram os 

questionamentos, o levantamento das hipóteses e, inevitavelmente, o interesse para 

desenvolver a pesquisa, visto que nela estão os estímulos capazes de desencadear 

estudos sobre a língua, e, consequentemente, a formulação de respostas para muitas 

perguntas sobre a mesma.  No terceiro, dedicado à metodologia, são destacados os 

principais pontos do processo de elaboração da tese, dentre os quais os textos que 

constituem os corpora e o processo de coleta dos dados. 

 No quarto capítulo, será tratada a trajetória dos processos de mudança que 

envolvem o vocábulo como de modo a explicarem-se seus novos usos e funções 

morfológicas.  

Esperamos que, no final deste trabalho, tenhamos contribuído um pouco mais 

para a compreensão da origem de alguns fatos morfossintáticos do português, 

especialmente no que que se refere à polissêmica palavra COMO.   
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 Destacam-se aqui, do latim aos dias atuais, estudos referentes à origem da 

palavra como, para assim construir argumentos teóricos relativos à evolução do termo e 

rever alguns conceitos relacionados à sua função.   

 Para delimitar o corpus, serão tratadas questões relativas à história e 

desenvolvimento de como, de modo a explicar a motivação das múltiplas funções 

morfológicas e sintáticas dessa palavra.  

 Apesar da amplitude e da variedade da perspectiva teórica diacrônica relativa à 

questão mencionada, com o objetivo de fixar um ponto de partida para o mapeamento 

diacrônico, resolveu-se empregar a Gramática Latina, (1995), e o Dicionário latino-

português, (1962), ambos de Ernesto Faria; o Dictionnaire étymologique de la langue 

latine: histoire de mots, de Ernout e Meillet, (2001); Manuel des études grecques et 

latines: fascicule VI Grammaire historique latine, de Laurand, (1921); Sintaxis y 

semántica de como, de Ayora, (1991); Gramática de usos do português, de Neves, 

(2011); Moderna gramática portuguesa, de Bechara, (2001); Gramaticalização das 

conjunções na história do português, de Barreto, (1999); Digressões lexicológicas, de J. 

J. Nunes, (1928). Esses livros apresentam importantes informações sobre a língua e, 

portanto, muito contribuíram para o estudo do tema.   

 No que se refere ao “estágio atual” de estudos sobre o vocábulo como, Ayora, na 

Espanha, é quem realiza importante pesquisa sobre a referida palavra em Sintaxis y 

Semántica de como.  No Brasil, Rosário elaborou cuidadoso estudo no texto Aspectos 

sintáticos e semânticos de como na língua padrão contemporânea.  Nessa Dissertação 

de Mestrado, o mencionado pesquisador faz “análise funcional das relações de como na 

linguagem padrão, a partir de três gêneros jornalísticos: notícia, editorial e anúncio”,  

abordagem, portanto, diferente daquela que será aqui desenvolvida. 

 A palavra como, em português contemporâneo, tem características morfológicas 

e sintáticas que a inserem em várias classes de palavras, inclusive na classe de 

preposição; em razão disso, procuramos saber de que maneira ou por que esse item 

passou a ser empregado com essa função. Para isso, partimos das observações do 

Professor Ernesto Faria:  
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 As Preposições são, em sua grande maioria, antigos 

advérbios
2
 ou partículas independentes, sendo, como muitos 

advérbios, originárias de antigas formas nominais flexionadas
3
. A 

princípio sua função era trazer maior ênfase à expressão, sendo, 

também, empregadas por uma necessidade maior de clareza, uma vez 

que as relações que mais tarde elas passaram a indicar, os casos, já as 

exprimiam por si mesmas. Depois, entretanto, havendo 

enfraquecimento do valor significativo dos casos, o emprego desses 

advérbios e partículas se tornou uma necessidade absoluta de clareza, 

sendo por este motivo frequentemente usado, o que determinou o 

aparecimento de uma nova classificação gramatical, a das preposições. 

(Faria, 1995:217) 

 

 

 As observações de Faria acima são muito significativas para este estudo, uma 

vez que, além de apresentarem a especificidade do papel das preposições, indicam o 

processo de sua formação. Por fim, Faria, indiretamente, trata do que hoje se entende 

por processo de gramaticalização, quando estabelece que as preposições vêm de 

“antigos advérbios ou partículas independentes”.  

 Considera-se, então, essencial, o estudo das preposições para que se possa 

compreender os motivos que levam à possibilidade da co-ocorrência  entre as 

preposições de e por, pela palavra como; ou seja, a substituição da preposição de e da 

preposição por, pela preposição como, na contemporaneidade. 

 

 

     1.1 Preposições de e por: do Latim aos dias atuais   

 

 

 No decorrer deste estudo poderá ser observada a possibilidade do emprego 

alternado das preposições de/por e a palavra como.   

 As preposições latinas têm origem em tempos remotos e sofreram, ao longo de 

suas trajetórias, perdas ou ganhos semânticos, que serão comentados. De acordo com 

Faria, as preposições de e por são “provindas do próprio indo-europeu”, no entanto,  na 

atualidade, parecem estar perdendo forças, uma vez que se permitem substituir pela 

preposição como, em determinados contextos. 

  

                                                           
2
 O advérbio quomodo > como. Propõe-se aqui a hipótese de que este advérbio segue o mesmo destino de 

seus pares do passado; ou seja, na atualidade, ele desloca-se para a classe das preposições. 
3 O advérbio quomodo, é composto por dois ablativos, quo + modo, portanto, duas palavras antes flexionadas. 
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              1.1.1  Preposição de 

 

 

 De modo semelhante a contra, extra, infra, apud, supra, ultra, de é também uma 

palavra da língua latina, que chegou aos dias atuais sem sofrer alteração morfológica.  

Nos dias de hoje, ela ainda apresenta as particularidades presentes no Latim, bem como 

a mesma riqueza semântica. Tais características continuam a enriquecer de significados 

e pluralidade a Língua Portuguesa.  

 Embora muitas palavras tenham passado por profundas modificações fonéticas 

durante o percurso entre o Latim e o Português, a preposição de adquiriu apenas outros 

valores semânticos, uma vez que absorve a ideia de afastamento sem indicar o local do 

deslocamento, isto é, se o corpo deslocado está fora ou dentro de algo, noção 

anteriormente atribuída à preposição ek. Com o tempo, a preposição de acabou 

assumindo, igualmente, as várias noções de deslocamento, inclusive, a noção que os 

genitivos gregos από
4
 e πάρα manifestam. Ex.: Casa de Maria, filho de Pedro. 

 A preposição de é uma das que regem o caso ablativo, cuja função é servir de 

adjunto adverbial a termos que aparecem nos cinco casos, (nominativo, acusativo, 

ablativo, dativo e genitivo). Destaca-se que o ablativo é o caso mais rico em 

complementos, uma vez que corresponde à fusão de dois outros casos mais antigos, 

caídos em desuso: o locativo e o instrumental (Lipparini,1960:47). 

 Faria (1995) afirma que o sentido inicial da preposição de "é indicar afastamento 

ou movimento de cima para baixo".   

 

 1) Lucretius et Attius de muro se deiecerunt.  (César, De bello gallico 1, 18, 3) 

        "Lucrécio e Átio se lançaram do alto da muralha".  

 

 2) De finibus suis (...) exire. (César, De bello gallico 1, 2, 2). 

     "sair de suas fronteiras".  

 

  A preposição de ainda indica sentido temporal. (Faria, 1995:222). 

 

 3) De tertia uigilia. (César, De bello gallico, 1, 12, 2) 

                                                           
4 από (apó), com genitivo (de, desde); παρά (pará), com genitivo (de)  
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                “Durante a terceira vigília”.  

  

 

 Além dessas noções, a preposição de passou a manifestar usos próprios de outras 

preposições com consequente ampliação de seu emprego no português. Passou, por 

exemplo, a substituir a preposição ab que indica afastamento de um lugar ou ponto de 

partida, com ideia de movimento, sentido local e horizontal. (Faria,1995:222). Ainda, 

passou a ser usada no lugar da preposição grega ek transposta para o latim na forma ex, 

com a noção primitiva "para fora de", "desde", "do lado de", "afastando-se de".  

 

 4)  έκ τής πόλεως φεύγειν  

      “fugir da cidade”, (cf. Freire, 1987:211). 

 

 Tais fatos demonstram a grande variedade de empregos da preposição de, que 

embora não sendo o foco deste trabalho, necessita de comentários para que se possam 

entender os motivos pelos quais a palavra como e a preposição de ocorrem, por vezes, 

uma no lugar da outra.  

 Historicamente, não existe nada que motive a aproximação semântica entre o 

vocábulo como e a preposição de, mas conforme os exemplos abaixo será possível 

constatar a substituição de uma palavra pela outra. Tal circunstância caracteriza um 

alargamento da abrangência semântica no item como, além daquelas ocorrências 

tradicionalmente encontradas nos compêndios didáticos.  Exemplo: 

 

5)  "Aquele que se comunica bem trabalha como vendedor". (DL 19 M)
5
  

6) Aquele que se comunica bem trabalha de vendedor. 

 

 No exemplo acima ocorre a clara comprovação de que a palavra como e a 

preposição de podem alternar seu emprego. E semelhante à preposição de, o item como 

assume igualmente diversos significados, à medida que substitui de.  Este fato será 

mostrado em 4.6.1.2. 

 De modo semelhante à questão anterior, isto é, a alternância de usos da 

preposição de e da palavra como, a preposição por também cabe no mesmo caso de 

                                                           
5 Os exemplos do corpus estão assim identificados: as primeiras letras correspondem ao nome do aluno/a, 

o número, corresponde à idade; a última letra, o sexo. M = Masculino; F = Feminino. 
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alternância de usos. As redações que constituem o corpus representativo do estágio 

atual do português, nesta pesquisa, comprovam que há uma tendência para o uso de 

como no lugar da preposição por. Além dessas ocorrências, será possível observar que, 

na contemporaneidade a palavra como se diversifica em muitas outras funções.  

 

 

    1.1.2  Preposição por   

 

 

 As preposições pro e per coexistiram na língua latina na mesma época. Segundo 

Laurand (1921:664)
6
, “a preposição per vem da palavra grega περι (peri), com apócope 

da vogal final”; “através de, por meio de”, (idem:664).  Como prevérbio
7
 indica: 1) 

através, durante, do princípio ao fim (sentido local e temporal);  2) Acabamento, 

perfeição; 3)  Junta-se a adjetivos ou advérbios originando uma forma de superlativo 

absoluto, ex.: perfacilis.  4) pode indicar desvio, afastamento, ex.: fidus (leal, digno de 

fé), perfidus (falso); perfida via (caminho perigoso). (Faria, 1962:725). 

 Além dos autores mencionados, Poggio (2002:202) apresenta estudo bastante 

significativo referente à preposição per do latim ao português, mas nada acrescenta 

sobre sua origem grega. 

 Por sua vez, a preposição latina pro, específica do caso ablativo, (diante de, 

defronte de, a favor de, no interesse de), tem também suas particularidades. De acordo 

com Laurand (1921:665)
8
 pro é um antigo ablativo *prod, cujo d ainda está conservado 

nas formas prodes, prodest. Segundo Coutinho (1972:269) “por < pro”, tendo sofrido 

“influência de per”. 

 Como se constata, por e per são preposições de origens distintas; a primeira, 

(por) era própria do caso ablativo (atual adjunto adverbial); a segunda (per), que é uma 

dentre tantas palavras absorvidas do grego, rege o acusativo – objeto direto.  

 Exemplos, (cf. Faria, 1995:220): 

 

           7) Ludi per decem dies facti sunt.  (Cícero, Catilinárias, 3, 20) 

                                                           
6 per < περι

6
 (peri) apocope de la voyelle finale, à travers, par le moyen de. 

7 É o prefixo que se junta a um verbo. Exemplos: per + curso (correr) > percurro > (percorrer); per + domo (domar) > 
perdomo (subjugar); per + fidus > perfidus; per + facilis > perfacilis.  
 
8 pro < *prod ancien ablatif; le d est conservé  dans prodes, prodest” 
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               “Os jogos se fizeram durante dez dias.” (Preposição de acusativo, com sentido 

temporal: durante). 

 

 8)  Pro suffragio (Cícero, Verrinas, 2,127). 

               “Por causa do sufrágio”.  (Preposição de ablativo).  

    

 Possivelmente, em função da competição entre as duas preposições, per acabou 

se estabelecendo, com mais frequência, na condição de prevérbio: (currere > 

percurrere; manere > permanere).  Outros exemplos já citados acima. 

 Segundo Machado (1976:1854) a preposição por, do latim vulgar por, resulta de 

uma alteração do latim clássico pro. Sobre a preposição per, esse autor afirma: “per 

chegou até o séc. XVI, coexistindo com por”.   

  Cunha (1986:623) acrescenta que a preposição per sobrevive nas combinações 

“com artigos e pronomes o, a, os, as: pelo (< pello < pel- [com assimilação do –r de per] 

+ lo, [forma arcaica do artigo e pronome o])”.   

 Para Diez (1876:161)
9
 per e por são equivalentes na baixa latinidade.  

 Por fim, Poggio (2002:202) destaca: 

 

Per inclui-se num grupo de preposições e prevérbios, juntamente com 

pro e prae, ao qual se ligam, por outro lado, pri, prior e primus. O 

sentido próprio dessas formas é „diante de‟, remontando, sem dúvida, 

à forma de um antigo locativo *peri, *per.  

 

 

 Pode-se observar que, tanto a preposição per quanto pro não apresentam uma 

relação direta com a palavra como, mas nos exemplos seguintes será possível constatar 

que o vocábulo como está se expandindo semanticamente e, em determinadas 

circunstâncias, é capaz de alternar seu uso com a preposição por, como nos exemplos:  

 

  

 9) "A maioria dos jovens tem como objetivo a Universidade". (CS 19 F)  

 

           10) A maioria dos jovens tem por objetivo a Universidade. 

 

   

                                                           
9 Elles sont synonymes au bas latin. 
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 Qualquer que seja a paráfrase do texto (9), o sintagma nominal regido pela 

preposição apresenta a visão como a maioria dos jovens vê a Universidade. No entanto, 

o mais importante é a possível substituição da preposição por pelo vocábulo como, o 

qual de acordo com o que se constata, ele está ocupando a classe das preposições. Mais 

exemplos serão expostos em 4.6.1.1. 

 Além das estruturas sintáticas exemplificadas acima, o vocábulo como ainda 

também co-ocorre no lugar de locuções prepositivas, (na função de, na condição de), 

quando usado para especificar a ação ou para indicar a obrigação ou o dever do sujeito 

gramatical, conforme serão apresentadas e classificadas em 4.6.2.  

 

 

1.2 Como: etimologia e classificação 

 

 

 

 Ainda que originada de um único étimo (quomodo > como), o vocábulo como, 

ao longo de séculos, acabou assumindo os valores semânticos de outras palavras latinas. 

Em função desse contexto histórico, na atualidade, o item como está sendo empregado 

com diferentes acepções semânticas, e consequentemente, pode exercer o papel de 

diversas classes de palavras, assim identificadas: conjunções subordinativas: causal, 

comparativa, conformativa; conjunções coordenativas; pronomes relativos; advérbios e, 

por último, preposições. 

 Neste capítulo será apresentado o tratamento etimológico da palavra como de 

acordo com o que se constata nos dicionários.  

 

 

1.2.1 Os dicionários 

 

 

 Ao se pesquisar a origem da palavra como, todos os dicionários adiante 

mencionados apontam o advérbio latino quomodo como sua origem.  De acordo com o 

que será visto mais à frente, por meio de perdas fonéticas, o advérbio quomodo resultou 

no que é hoje a palavra como. Entretanto, em função do complexo uso dessa palavra, 

convém aprofundar as considerações de ordem morfológica, no que diz respeito às suas 

diferentes acepções. Inicialmente, foram consultados quatro dicionários: Aulete, editado 
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no final do século XIX, década de 1881 a 1890; Michaelis (1998); Houaiss (2009) e Aurélio 

(2009). Destacando-se dessas obras as considerações sobre a classe gramatical da 

palavra como, verificamos que ela é mencionada em três classes distintas: advérbios 

(dois tipos); conjunções (três tipos), e pronome relativo. Assim, pretendemos constatar 

os diferentes registros do item como, e também verificar as alterações ocorridas no 

emprego da palavra em referência. 

 

Autores Etimologia Advérbios Conjunções Pron. Relativo Preposição 

Aurélio (2009) Quomodo    Sim    Sim    

Houaiss (2009) Quomodo    Sim    Sim     Sim   

Michaelis (1998) Quomodo    Sim    Sim    

Aulete  (1881) Quomodo   Sim    Sim    

Quadro 1- Origem e funções morfológicas da palavra como em dicionários 

 

 O quadro 1 reflete um fato comum aos dicionários destacados: todos indicam ser 

quomodo a origem do vocábulo como. Contudo, resta saber: qual a origem da conjunção 

subordinativa causal como? De que maneira como assumiu o papel da conjunção 

subordinativa comparativa? Qual a origem do pronome relativo como? Qual a origem 

da conjunção subordinativa conformativa como?  

 Estes questionamentos serão respondidos adiante. 

 O Quadro 1 demonstra a convergência de posição entre os dicionários, no que 

concerne à etimologia da palavra como. Vale salientar que os Dicionários Aurélio e 

Aulete distinguem-se dos demais, quanto à questão de abonar os significados de como 

com exemplos retirados de textos literários, enquanto os dicionários Houaiss e 

Michaelis não seguem o mesmo padrão, ou seja, seus exemplos são criações dos 

próprios autores.   

 Destacam-se, a seguir, exemplos da palavra como na classe de advérbios dos 

dicionários referidos: 

 

 11)  “De que maneira”: “como terá  conseguido vencer, se tudo lhe eram obstáculos?” 

Aurélio (2009:506) 

 

12) “Ocorre com valor circunstancial”: “como conseguiram voltar tão cedo?” Houaiss 

(2009:501)     
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 No Dicionário Michaelis (1998:543) não é expressivo o número de exemplos; ao 

todo, esse autor propõe apenas dois com o vocábulo como, a saber:  

 

13) “Ele veio como emissário” = na qualidade de (locução prepositiva) 

 

14) “Tem chovido como quê”. (expressão que intensifica o sentido do verbo) 

 

 No que diz respeito às conjunções subordinativas, causal e comparativa, o 

Dicionário Aurélio não as distingue, apenas apresenta exemplos, cabendo ao leitor 

identificar cada uma delas.  Por sua vez, Houaiss (2009:502) não só classifica e 

identifica as duas conjunções citadas, mas ainda acrescenta duas outras: a conformativa 

como (de acordo com, conforme,) e a proporcional como (à medida que, à proporção 

que), nos exemplos 15 e 16, respectivamente. 

 

15) “Como dissemos, somos contra o acordo.” 

 

16) “Como iam entrando, eram recebidos na portaria.” 

 

 Destaca-se que nenhum dos dicionários faz referência à preposição como.  No 

Dicionário Aurélio talvez isso ocorra pelo fato de ele apresentar exemplos extraídos de 

autores tais como: Castro Alves, Vicente de Carvalho, Camões, J. Manuel de Macedo, 

dentre outros, de cujas obras as gramáticas pesquisadas não apontam a palavra como na 

função de preposição, conforme se pode constatar no quadro 2, século XIX.   

  No entanto, este mesmo vocábulo desempenhando a função morfológica de 

preposição pode ser encontrado em textos produzidos na contemporaneidade, de acordo 

com os seguintes exemplos. 

 Exemplo de como no lugar da preposição por, retirado do corpus em estudo.  

 

17) “Eles tinham como objetivo tirar o presidente Collor.” 

18)  Eles tinham por objetivo tirar o presidente Collor. 

 

 Exemplo de como ocupando o lugar da preposição de. 
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19)  “Aquele que se comunica bem trabalha como vendedor.” 

20)  Aquele que se comunica bem trabalha de vendedor. 

 

         Exemplo de como no lugar de uma locução prepositiva.   

 

21) “Obama como presidente terá uma tarefa difícil.” (WS 20 M) 

22)  Obama na função de presidente terá uma tarefa difícil. 

 

 

 Com o exposto, fica evidente o “movimento” no interior da língua 

proporcionado por “tendências naturais”, quando os seus elementos se deslocam para 

uma ou para outra classe de palavras, sem que isso venha proporcionar perdas; pelo 

contrário, quando ocorre, por exemplo, o aparecimento de uma nova preposição, é sinal 

de que a língua segue o seu curso natural.  “A constância e regularidade, que se 

observam em tais transformações, permitem ao gramático formular-lhes os princípios e 

leis.” O estudo destes princípios e leis são, portanto, elaborados pela Gramática 

Histórica (Coutinho 1972:13). 

   

1.2.2 Classificação nas gramáticas  

 

 De acordo com o exposto, observa-se que a palavra como é um termo 

polissêmico na gramática da língua portuguesa e bastante produtiva na variedade 

brasileira do português. Embora os dicionaristas atribuam a como as classificações 

registradas no Quadro 1, ele não está completo. Os gramáticos, semelhantemente aos 

dicionaristas, atribuem a origem da palavra como a quomodo. Quanto à classificação 

das funções morfológicas (conjunções, advérbios, preposições), os gramáticos divergem 

entre si, como se constata nos quadros 2 e 3 que representam a visão dos autores do 

período científico e do período contemporâneo. 

 O Quadro 2 retrata a classificação da palavra como com base em gramáticas 

editadas no final do século XIX (sob a influência das correntes científicas). Ao todo, a 

palavra como recebe onze classificações diferentes. Ela é muito diversificada e talvez 

até mereça um estudo específico para cada uma das onze acepções, visto que se pode 

revelar por esse estudo um possível processo de mudança de conectores. Na coluna 
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referente às conjunções subordinativas, a palavra em questão admite o maior número de 

classificações, conforme seus empregos. Os gramáticos percebem os diversos valores 

semânticos dessa palavra que, na função de conjunção subordinativa, é empregada para 

expressar as relações lógico-semânticas de causalidade, comparação, modalidade e 

outras.  

 As gramáticas sob influência das correntes científicas do século XIX fornecem 

elementos para construir o seguinte quadro referente à palavra como. 

 

Autores Conjunção 

Subordinativa 

Conjunção 

Coordenativa 

Advérbio Preposição 

Júlio Ribeiro  

       (1881)    

causal, 

temporal 

integrante 

explicativa           interrogativo    

 Maximino Maciel   

       (1887) (1918) 

modal  

integrante  

condicional     

                             

Alfredo Gomes  

       (1887) (1924) 

comparativa explicativa interrogativo    

João Ribeiro  

       (1887) 

comparativa     interrogativo    

Ernesto C. Ribeiro 

    (1890) (1950)  

causal  

circunstancial  

     

Pacheco da Silva Jr.   

      (1894) 

temporal 

comparativa 

explicativa conjuntivo    

Quadro 2 - Classificação da palavra como nas gramáticas do período científico (final do século XIX).  
 

 

 No Quadro 3, elaborado com base nas gramáticas editadas ou reeditadas entre 

2000 e 2011, o ponto de vista dos autores está menos diversificado, no que concerne à 

classificação de como. Tendo em vista o estudo sobre as conjunções subordinativas, 

quase todos os gramáticos atribuem àquela palavra, a função de conjunção causal, 

comparativa e conformativa. 

  Também quanto à classe do advérbio, todos os autores convergem, atribuindo a 

como o valor de advérbio interrogativo. Cunha e Cintra (2008), Bechara (2001) e Rocha 

Lima (2008) acrescentam à lista advérbio relativo e Manuel Pinto Ribeiro (2006), 

advérbio de intensidade. Neves (2000) e Manuel Pinto Ribeiro incluem a palavra como 

também entre os pronomes relativos.  
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 Comparando-se o Quadro 3 com o Quadro 2, constata-se que a palavra em 

questão começa a ser registrada na condição de preposição, de acordo com Neves, 

(2011); Bechara (2001) e Manuel Pinto Ribeiro (2006). No referido quadro é possível 

constatar a mobilidade da palavra em estudo entre as classes gramaticais, sendo esta um 

processo de ocorrência contínua na língua. 

 

Autores Conjunção 

Subordinativa 

Conjunção 

Coordenativa 

Advérbio Pronomes Preposição 

Acidental 

Neves 

 (2000) 

causal 

comparativa 

conformativa 

aditiva 

correlativa  

interrogativo  

  

  relativo  sim 

  

Bechara 

(2001)  

causais 

comparativa 

conformativa  

    interrogativo 

relativo  

    

 

 sim  

Manuel Pinto 

Ribeiro 

(2006) 

 

causal  

comparativa  

conformativa 

aditiva 

correlativa  

interrogativo 

intensidade  

  relativo  sim 

Celso Cunha 

     (2008)     

causal 

comparativa 

conformativa 

     interrogativo 

relativo 

           

Rocha Lima 

  (2008)     

causal 

comparativa 

conformativa 

    interrogativo 

relativo 

           

Brito, Ana M. 

(Houaiss) 

 (2010) 

causal  

comparativa 

condicional 

temporal
10

 

                  

Quadro 3 - O vocábulo como nas gramáticas contemporâneas 

 

 Dentre as fontes pesquisadas, Neves (2011:738) distribui a palavra como em 

todas as classes mencionadas, isto é, conjunção subordinativa, conjunção coordenativa, 

advérbio, pronome e preposição. 

 Dentre os autores consultados, Ribeiro (2006:237), também indica amplo 

emprego para a palavra como. Com exemplos do seu uso, isto é, sem abono de textos 

literários, ele emprega, além do que está representado no Quadro 3, as seguintes 

ocorrências:  

 

23) “Este como é uma preposição. (Substantivo)”.  

24) “Como! Ainda não te arrumaste? (Interjeição)”.  

                                                           
10 Esses autores atribuem a como acepção temporal, mas não apresentam exemplos. 
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25) “Desejo saber como vai. (Advérbio de modo)”.   

  

  Em Brito et al. (2010:221), a palavra como “exprime diferentes valores, em 

particular o comparativo e a causa”; além de  conjunção subordinativa causal, é também 

temporal. Com relação às proposições temporais com como, os autores esclarecem: 

“Podem exprimir relações de simultaneidade, anterioridade, posterioridade” (idem: 

219),  contudo, não apresentam exemplos desses usos em nenhuma das quatro línguas 

que estão sendo estudadas (Português, Espanhol, Italiano, Francês).  

 Observa-se que a gramática mencionada é a única, dentre as seis analisadas, a 

fazer referência ao item como com noção de tempo.  Conforme será analisado no item 

4.2.1, no latim, quom > cum era não só uma conjunção causal, mas também concessiva 

e temporal. Contudo a noção temporal de quom se perde ainda no latim, mas permanece 

vestígio dessa noção na construção quom + dam > quondam (= outrora, antigamente, em 

um certo momento, um dia).  

  O fato de Brito et al. (2010) fazerem referência ao item como com noção de 

tempo, talvez esteja relacionado à própria característica da  gramática. Além de outras 

particularidades, os autores recorrem ao modelo de estudo apresentado por Diez em 

1876, ou seja, usam o método histórico-comparativo, para analisar o Espanhol, o 

Italiano e o Francês além do Português. Em todas essas línguas as palavras 

correspondentes a como se fazem presentes com a noção de causa e comparação. Em 

função disso, pode-se dizer que as noções de causa e comparação representadas pela 

evolução de quomodo estão em todas as línguas neolatinas. 

 Resumindo-se as informações do quadro 3, é possível constatar que o campo de 

atuação da palavra como está mais diversificado, isto é, estendeu-se para a classe das 

preposições. Além das esperadas ocorrências do advérbio de modo e do registro da 

permanência da conjunção subordinativa como (nas orações comparativas e causais), 

desde o latim, algumas gramáticas editadas após 2000, de acordo com o quadro acima, 

identificam o vocábulo como também na classe de preposição acidental.   
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2. PROBLEMAS E OBJETIVOS 

 

 

 

 O problema que motivou este trabalho advém da prática docente na sala de aula. 

Conforme é possível constatar, muitos estudiosos, de várias perspectivas teóricas, têm 

se dedicado à análise das funções da palavra como, nem sempre com conclusões 

semelhantes, o que é motivo de inquietação para os professores e muito mais para os 

alunos. Nota-se, por exemplo, que esta palavra, na qualidade de conjunção comparativa 

expressando superioridade, não aparece em nenhuma obra de Gramática Tradicional; a 

conjunção comparativa como é considerada, apenas, para expressar noção de igualdade 

conforme segue abaixo.  

 

26) “Nenhum homem é tão bom como o seu partido o apregoa, nem tão mau como o 

contrário o representa.” (Bechara, 2001:326) 

 

27) “Nada incomoda tanto aos homens maus como a luz, a consciência e a razão.” 

(idem) 

 

 Lê-se, no entanto, em Rosário (2007), o estabelecimento daquele tipo de 

construção (como, na expressão de comparação de superioridade), no exemplo: 

 

28) “Eles, como nenhum outro, têm sofrido muito a morte da mãe.”  

 

 Neste caso, a sequência é substituível pela forma mais que, forma padronizada 

para a noção de superioridade.  

 Fato análogo ocorre quanto ao estabelecimento do papel de como em uma frase 

do tipo: 

29) “Se continuarei a ‘enganar’ Carlos como o fiz nesse primeiro momento de 

‘reencontro’ carnal, não sei.”  

 

 Para Neves (2000:929), que cita o exemplo, o vocábulo pertence à classe de 

conjunção modal, enquanto para a maioria dos gramáticos, ele se enquadra entre as 

conjunções conformativas. 
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 Portanto, com base nesses comentários e nos dados acima destacados, com esta 

pesquisa temos por objetivo traçar o percurso histórico do vocábulo como, do latim ao 

português atual, para investigar por que esta palavra, apesar de sua origem no advérbio 

latino quomodo, desempenha múltiplas funções morfológicas e sintáticas no português 

contemporâneo, dentre as quais, a de preposição.  

 Exemplos das muitas funções da palavra como podem ser observados nas 

redações que constituem o corpus contemporâneo do presente trabalho. Esses textos 

manifestam o caráter altamente polissêmico da palavra como, fato que se constata em 

um fragmento a seguir, retirado da Redação KS 21 F:  

 

Título da redação: PRECISAMOS DE OBJETIVOS  (KS 21 F) 

 

 

 “Há longos anos ouvimos que os jovens são o futuro do Brasil, e eles já foram e 

serão protagonistas de várias outras manifestações. Os caras-pintadas, os movimentos 

estudantis e a juventude informatizada.  

 No início dos anos 90, vão para as ruas centenas de jovens que pintaram a cara 

com cores da bandeira do Brasil, na sua maioria, estudantes que ganharam o nome de: 

“Os caras-pintadas”. Eles tinham como objetivo tirar o presidente Collor de Melo, que 

era acusado de corrupção, e seus “ajudantes”. 

 Podemos ver que, em quase todos os movimentos, a classe estudantil está 

presente, foi na ditadura, nos caras-pintadas, e em vários outros protestos.  Sempre 

reclamando seus direitos de futuros cidadãos.  E hoje podemos também observar que os 

jovens não têm mais aquele animo de lutar, vibrar e vencer; estão meio atordoados e, 

infelizmente, percebemos que nos últimos anos, estão sendo vistos como “fantoches” 

dos partidos políticos.              

 Na sua maioria, (os jovens) estão sempre na frente de um computador, ligados 

na internet, jogando, falando com pessoas que eles nem imaginam em conhecer, é como 

se quisessem se esconder de algo ou de alguém, talvez do mundo competitivo, que os 

aguardam.  

 É, podemos ver que a juventude brasileira está mudando, não querendo dizer que 

os outros eram melhores, é porque olhamos e dizemos, será que o futuro irá ser assim, 

atordoado como a nossa juventude atual?” 
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 Numa rápida análise do texto transcrito, em que se encontram quatro ocorrências 

de como, o termo é empregado com dois papéis morfológicos:  

 

30) Os jovens tinham como objetivo tirar o presidente = Os jovens tinham por objetivo 

tirar o presidente. No exemplo, como assume o valor de preposição. 

 

31) (Os jovens) estão sendo vistos como “fantoches” dos partidos políticos. Semelhante 

à observação anterior, como está sendo empregado na classe das preposições. 

Os jovens acabam sendo objeto (massa) de manipulação dos partidos políticos. 

 

32) Eles estão sempre na frente do computador, falando com estranhos, é como se 

quisessem se esconder de algo. (Como, conjunção comparativa seguida da conjunção 

condicional se).  

 

33) Será que o nosso futuro vai ser assim, atordoado como a nossa juventude atual?  

(Será que o nosso futuro vai ser assim, atordoado como [é atordoada] a nossa juventude 

atual?) (Como no papel de conjunção comparativa). 

 

 Constata-se no texto o uso do vocábulo como, muito recorrente no português 

falado. Chama igualmente a atenção, o fato de a palavra como exercer funções 

diferentes na língua portuguesa: um único significante com múltiplos significados e 

traços morfológicos que permitem sua classificação na condição de advérbio de modo, 

advérbio interrogativo, advérbio (ou pronome) relativo, conjunções subordinativas 

causal, comparativa, conformativa e ainda, preposição. 

 No que diz respeito a esta última classificação, Perini (2010:314), tratando das 

preposições funcionais, destaca: “Não há dúvidas de que como tem traços de preposição 

(procedeu como um cavalheiro), além de traços de conjunção, (como a moça estava 

assustada, acabou nem dizendo nada)”. Acrescenta que como também tem traços de 

interrogativo: como você chegou aqui? E sublinha que se trata de uma palavra de 

potencial funcional bastante rico, mas que nas gramáticas e dicionários é geralmente 

analisada simplesmente como “conjunção”. 

 Em Barreto (1999:199), destaca-se: “Proveniente de quomo, a forma apocopada 

do advérbio interrogativo latino quomodo > como, (...) a conjunção como ocorre, no 

português arcaico, expressando relações de modo, causa, comparação, finalidade, tempo 
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e ainda como segundo termo das correlações comparativas tanto ... como, assi ... como, 

ou das correlações modais como ... assi e bem como ... assi”.  

 Seguindo o raciocínio desses autores, esta é uma pesquisa que entende a língua 

como um elemento que está em contínuo processo de mudança, em seus diferentes 

campos específicos: semânticos, sintáticos e morfológicos. Com essa perspectiva, 

inicialmente, reconstrói-se a história da palavra que deu origem à estrutura como, para 

que seja possível entender o que ocorre hoje com ela.  

 Assim, com base em Ernoud e Meillet, (2001); Laurand, (1921); Ernesto Faria 

(1962 e 1995), dentre outros, será possível fazer uma análise etimológica completa da 

palavra como, em busca de evidências que expliquem sua polissemia no uso 

contemporâneo. O percurso de quomodo – advérbio de modo latino – passando pelos 

diversos valores semânticos apontados e chegando ao emprego de como preposição será 

o cerne deste estudo.  

  Com base na constatação de que como é um termo altamente polissêmico, 

pretendemos sistematizar o seu estudo que, pelo menos, nos compêndios analisados, 

tem sido desenvolvido de forma dispersa e sob várias perspectivas teóricas, por vezes 

conflitantes. Uma vez que são poucos os estudos sobre esses aspectos da palavra como, 

pretendemos, também, preencher uma lacuna na bibliografia sobre novos usos dos 

articuladores sintáticos do português. 

 O presente estudo justifica-se, uma vez que ele vai explicar o caráter polissêmico 

da palavra como, fato que será demonstrado com exemplos retirados de redações de 

alunos, que estão se preparando para ingressar nas Universidades, os quais concretizam 

em seus textos a ocupação de vários espaços semânticos pela palavra em estudo.   

 Assim, esse trabalho tem início a partir de um texto de Plauto, O Anfitrião, séc. 

II a. C., no qual serão identificados casos de uso do advérbio quomodo; de igual modo, 

nas Cantigas de Escárnio e Maldizer, século XIII, bem como em um texto de Gil 

Vicente, Séc. XVI; e na contemporaneidade, em redações de estudantes que se 

preparam para ingressar na Universidade. 

 Para a consecução dos objetivos desta tese, serão abordadas a origem e evolução 

da palavra como do latim ao português; as diferentes acepções assumidas pelo termo 

como; as estruturas em que como aparece com suas devidas classes. 

 

 Com base nas propostas de estudos e pesquisas desenvolvidas aqui, é possível 

apresentar as seguintes constatações, conforme exposição em 4.2 e 4.3 
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a) A conjunção subordinativa causal como, originada do advérbio quomodo, no 

português contemporâneo, é fruto de reaproveitamento semântico da conjunção causal 

latina quom > cum, que não passou para o português. 

 

b) Semelhantemente ao fato anterior, o advérbio quomodo > como, por ter sido usado 

durante centenas de anos na função de conjunção comparativa, assimilou o valor 

semântico da conjunção comparativa ut, que não passou para o Português.   

 

c) Por sua vez, o emprego de como na qualidade de conjunção conformativa, é recente e 

só se registra a partir do século XIII, de modo que não tem origem latina. Observamos 

que, de modo semelhante, existe um grupo de palavras aparentemente sem nenhum 

vínculo etimológico entre si, que assumem o valor semântico conformativo; são elas: 

como, conforme, segundo, de acordo com, consoante, de forma que, de maneira que, e 

outras.  

 

d) O advérbio interrogativo como no português contemporâneo, tem sua origem no 

advérbio latino quomodo > como   

 

e) O advérbio de modo, como, no português contemporâneo, tem sua origem no 

advérbio latino quomodo > como. 

 

f) A palavra como é também empregada com o valor morfológico de preposição. 

  

 Conforme será exposto no capítulo 4.6, além das diferentes ocorrências já 

apresentadas para o item como, no português contemporâneo, ele está se realizando, 

também, com outras particularidades.  

 Os diversos exemplos de ocorrências com a palavra como, na função de 

preposição, nas redações, demonstram a veracidade da constatação da letra f, acima. 

Este é um processo natural e, de certa forma, até esperado para o item como, uma vez 

que o último processo de mudança pelo qual passou esta construção foi registrado, 
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ainda, no latim; época em que ocorreu a fusão de dois ablativos: quo + modo > 

quomodo.  Após essa composição, quomodo passa à classe dos advérbios
11

.    

 Constata-se o amplo emprego da palavra como ao estudarmos a evolução da 

Língua Portuguesa. Ora a palavra aparece com o valor semântico e sintático de 

conjunção causal, ora com o de conjunção comparativa; também funciona como 

advérbio interrogativo e ainda no papel de preposição. Surpreende-nos verificar que 

todas essas ocorrências estão presentes na palavra como, e ela vem do mesmo advérbio 

latino quomodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 O termo ablativo designa um fato sintático (caso do adjunto adverbial), pertence à organização das palavras na  

frase.  O termo advérbio designa um fato morfológico; nomeia uma das dez classes de palavras da língua portuguesa.  

Ablativos quo + modo > quomodo advérbio latino, > como advérbio em português > como preposição. 



33 
 

 3.  METODOLOGIA 

 

   

 Os corpora desta pesquisa são constituídos de textos representantes de épocas 

bastante distanciadas no tempo e pertencem a quatro sincronias distintas: Latim Arcaico 

(século II a. C.); Português Arcaico (séculos XIII e XVI); e Português Contemporâneo 

(início do século XXI). 

 Numa perspectiva histórico-evolutiva a pesquisa foi concentrada inicialmente no 

texto Anfitrião, de Plauto, de onde foram analisadas as ocorrências do advérbio 

quomodo.  A segunda fonte é composta por textos das Cantigas de Escárnio e Maldizer, 

do século XIII, de onde foram retiradas para análise as ocorrências do vocábulo (como 

< quomodo). Advinda de uma época de transformações significativas em termos 

históricos e linguísticos, a outra fonte é constituída por uma peça do teatro vicentino, 

enquanto o português contemporâneo
12

 está representado por redações de estudantes de 

cursos pré-vestibulares comunitários de Niterói. 

 Embora de gêneros diferentes, o que não implica distorções dos resultados, os 

textos apresentam pelo menos um traço comum. O humor da sátira de Plauto permanece 

nas Cantigas de Escárnio e Maldizer, estende-se para a comédia vicentina e chega às 

redações escolares. Com relação a essas últimas, ainda que escritas sob forma de 

argumentação, podem-se surpreender algumas características da fala e também marcas 

do cômico, como por exemplo em: 

Tema 1: As mulheres e o progresso 

 

34) “O homem sempre quis a mulher perto dele, mas dentro do lar, cuidando  dos 

filhos.”  (o tema é tratado com ironia, fato que motiva o riso) (LC 26 M). 

  

 Tendo em vista que as três primeiras fontes pertencem a um período distante do 

atual (século II a. C., séc. XIII; séc. XVI), para compor os corpora daqueles períodos 

foi necessário recorrer a meios eletrônicos de reconhecida credibilidade, como os sites 

abaixo mencionados: 

a) Corpus Informatizado do Português Medieval organizado pelo Centro de Linguística 

da Universidade Nova de Lisboa. 

(http://cipm.fcsh.unl.pt/index.jsp); 

                                                           
12 Cremos que as crônicas também poderiam ser usadas para o mesmo fim. 
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b) Cantigas Medievais (organizado pela mesma instituição) 

    (http://cantigas.fcsh.unl.pt/pesquisaavançada.asp) 

c) Outros textos consultados: 

 (http://www.thelatinlibrary.com/cicero/cat.shtml); 

 (http://www.thelatinlibrary.com/petronius1.shtml); 

 (http://www.thelatinlibrary.com/apuleius.shtml); 

 (http://www.thelatinlibrary.com/plautus.shtml); 

 (http://www.thelatinlibrary.com/august.shtml). 

      

 Note-se que o texto de Plauto usado como referência pertence à coleção Les 

Belles Lettres, traduzido por Alfred Ernoud. Este texto, quando confrontado com o que 

está exposto virtualmente, apresenta algumas alterações
13

, que, no entanto, não 

comprometem a proposta deste trabalho.  

 Para determinar o número de ocorrências da palavra em estudo, foi usada a 

ferramenta de busca e quantificação do sistema operacional Windows. 

 Observa-se que, no século XIII, não é muito frequente o uso da palavra como.  

Para selecionar dez cantigas que contivessem pelo menos duas ocorrências dessa 

palavra por cantiga, foi necessário consultar 250 composições de um corpus constituído 

de 403 poemas. 

 Para selecionar as redações que formaram o corpus contemporâneo, o 

procedimento foi análogo, isto é, foram escolhidas somente redações que apresentassem 

em cada uma delas, no mínimo, duas ocorrências da palavra como. 

 Os dados para compor o corpus contemporâneo desta pesquisa foram recolhidos 

de redações de estudantes dos cursos pré-vestibulares comunitários da Universidade 

Federal Fluminense - UFF, elaboradas no decorrer dos anos de 2008/2009, por 

estudantes na faixa etária entre 18 e 25 anos. Foram analisados 44 textos de natureza 

argumentativa, 22 produzidos por estudantes do sexo masculino e 22 por estudantes do 

sexo feminino, provenientes de escolas públicas da cidade de Niterói e arredores, de 

condições socioeconômicas semelhantes.  Esse corpus, portanto, é composto por 119 

ocorrências com a palavra como; sendo que 60 delas foram encontradas nas redações 

dos alunos, e 59 nas redações das alunas. 

                                                           
13 No texto virtual, todas as ocorrências de quomodo estão separadas: (quo modo); na edição crítica apresentada por 

Ernoud, encontram-se ocorrências de quomodo tanto separadas quanto juntas. O fato de quomodo aparecer separado, 

na edição virtual, parece ser uma preferência do editor, uma vez que, em outros textos de Plauto, quomodo também 

ocorre escrito separadamente. (cf. em Aulularia, Captivi). 

http://www.thelatinlibrary.com/cicero/cat.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/petronius1.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/apuleius.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/plautus.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/august.shtml
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    O interesse por essas redações está relacionado ao fato de serem textos escritos 

em época recente, por alunos da mesma classe social e também com educação 

semelhante, condições que poderão revelar tendências do uso de recursos linguísticos, 

característicos da língua portuguesa do Brasil na atualidade. 

 Inseriram-se, na bibliografia desta pesquisa, doze gramáticas para que se 

identificassem as diferentes classificações atribuídas à palavra como, e, assim, constatar 

possíveis mudanças na sua sintaxe e morfologia. Além das fontes já citadas, investigou-

se a etimologia da referida palavra em quatro dicionários especializados, todos citados 

na Bibliografia desta tese.  

 Não é possível precisar a época em que ocorreu a fusão dos dois ablativos latinos 

quo + modo > quomodo.  Parece que esta prática, no princípio, constituía fato opcional, 

em razão da fala quotidiana, ou fato estilístico. O certo é que, em Plauto, a construção 

quomodo ocorre tanto separada quanto sob a forma de uma única palavra. Desse modo, 

é possível dizer que quomodo (uma só palavra) é encontrado a partir de Plauto. Assim, a 

construção começa a ocorrer como advérbio a partir dessa época, por volta do século II 

a. C. 

 Os argumentos levantados para explicar as causas de o advérbio latino quomodo 

> como se deslocar para a classe das preposições serão apresentados ao longo desse 

texto, principalmente no capítulo 4.1.3, em que são expostas determinadas 

considerações sobre o processo histórico de mudança dos advérbios latinos para a classe 

das preposições.  

 Na revisão bibliográfica não foi encontrado nenhum estudo dedicado ao 

vocábulo como, na classe de preposição. As referências específicas limitaram-se às 

encontradas em Moura Neves (2011); Bechara (2001) e outros recortes pontuais, que 

muito contribuíram para as considerações sobre a existência de como, na função de 

preposição, no português do Brasil, cujas ocorrências são expostas em 4.6.   

     As informações incompletas referentes à etimologia da palavra como 

constatadas nos dicionários e nas gramáticas normativas talvez possam provocar 

equívocos em trabalhos que não vão além destas referências. Portanto, tentamos 

sistematizar o estudo sobre a polissemia de como, de modo que várias das perguntas 

sobre o funcionamento diversificado desse item na língua podem ser agora respondidas.  

 Para fazer referência ao corpus contemporâneo, serão adotados códigos 

relacionados a cada redação usada.  Por exemplo, na redação identificada por CA 23M, 
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a) as duas primeiras letras constituem as iniciais do nome do estudante; 

b) os dois números seguintes (23) correspondem à sua idade; 

c) a letra (M) final corresponde ao sexo masculino. 

  

 Outras fontes foram pesquisadas com objetivo de comprovar aspectos do 

emprego morfossemântico que confirmam a trajetória de como, do latim aos dias atuais.  

As obras consultadas são as seguintes: As Catilinárias, de Cícero, século I a. C.; 

Satyricon, de Petronius, século I d. C.; A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, século 

IV; Orto do Esposo, (anônimo), início do século XV.  

 

 A metodologia utilizada nessa pesquisa aparece sintetizada no gráfico a seguir: 
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14

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Baseado em Torrent, (2009).  



38 
 

 

4.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE COMO  

              

 

 

 A trajetória dos processos de mudança envolvendo o vocábulo como é 

semelhante à de todas as palavras das línguas naturais, ou seja, fatores de ordem social 

são os que mais podem contribuir para o processo de mudança linguística, ou seja, o 

indivíduo interfere não só no modo de falar, como na forma de escrever a sua língua 

(Lyons, 1987:63). Assim, o contínuo uso de um item gramatical ou o seu abandono faz 

parte das negociações instituídas pelos falantes para o desenvolvimento da língua. Há 

também o artifício de o item gramatical associar-se a outro, constituindo uma formação 

híbrida.  Com isso, a nova palavra formada torna-se capaz de permanecer na língua por 

muito mais tempo, mesmo que, desse modo, venha a perder alguns significados e 

adquira outros. Assim aconteceu com os exemplos destacados abaixo e com muitos 

outros: 

  Ad + post > após; de + ex + de > desde; per + ad > perad > para.  

 De modo semelhante, ocorre quo + modo> quomodo > como. Entretanto, de 

acordo com o que será exposto, o item como apresenta algumas particularidades que o 

distinguem de outros conectores. Essas questões serão expostas a seguir.   

 

 

4.1 Origem e evolução das preposições    

 

 Segundo Faria (1995:217), “as preposições são, em sua grande maioria, antigos 

advérbios ou partículas independentes, sendo, como muitos advérbios, originadas de 

antigas formas nominais flexionadas.” Tais informações indicam o contínuo processo de 

mudança da língua. Quando Faria se refere a “antigas formas nominais flexionadas”, 

está fazendo referência às primitivas palavras latinas, teoricamente, vindas do indo- 

europeu. Por sua vez, Laurand (1921:664)
15

, discorrendo sobre o longínquo percurso 

das preposições, acrescenta:  

 

                                                           
15 L‟étymologie des prépositions est très obscure; cependant quelques-unes se laissent reconnaître comme remontant 

à la période indo-européenne et peuvent se rapprocher de prépositions ou d‟adverbes grecs; d‟autres sont d‟anciens 

mots variables. 
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A etimologia das preposições é muito obscura, no entanto algumas 

delas se deixam reconhecer como representantes do período indo-

europeu, outras podem se originar de preposições ou advérbios 

gregos; outras são originadas de antigas palavras variáveis (lexicais). 

 

 

 Adicionando-se ao que foi dito pelo estudioso francês sobre a origem das 

preposições, Nunes, em suas Digressões lexicológicas, expõe este inegável processo de 

mudança das línguas. 

 
Aquele célebre axioma darwinista, que na luta da vida a vitória é dos 

mais aptos, em parte nenhuma tem, a meu ver, maior aplicação do que 

na língua; assim no-lo mostra a história desta. Sem mesmo 

ascendermos ao período primitivo, basta comparar entre si duas 

épocas ou fases de qualquer idioma, para disso nos certificarmos. 

Veremos então que palavras que num deles gozavam de plena vida 

morreram depois, cedendo o lugar a outras que, muitas delas, na 

aparência passavam por menos aptas. (Nunes, 1928:217) 

 

 

 

 Nunes faz este comentário ao tratar das conjunções, mas o mesmo se aplica às 

preposições ou a qualquer outro elemento da língua. O fato linguístico apontado acima 

ainda é reflexo de estudos histórico-comparativos, vindos da Europa, no século XIX, 

mas permanece atual, embora com outras denominações; o funcionalismo de hoje 

parece a continuação de estudos anteriores. Convém lembrar que foi Meillet quem 

cunhou o termo gramaticalização, e ele foi, segundo Ilari (1992), aluno de Saussure.  E 

este, por “jamais ter abandonado seu interesse pela linguística histórica”, Lyons 

(1981:203), é provável que seu brilhante aluno tenha tido profundo conhecimento sobre 

o darwinismo.   

  Dentre as classes de palavras, as preposições se mostram, desde o indo-europeu, 

em constante processo de reconstrução, ainda que muito lentamente. A existência de 

preposições acidentais, em particular a construção como (< quomodo) demonstra a luta 

da língua para preencher os espaços que ficaram vazios com a perda das preposições 

latinas. De acordo com Meillet, no Latim, variam entre vinte e cinco a trinta preposições 

que regem o acusativo, dez regentes de ablativo e outras quatro que podem atuar em 

ambos os casos. Entretanto, das quarenta e quatro preposições presentes nos textos da 

época em que o latim era a língua de prestígio, apenas doze se mantiveram. Foram essas 

que, ao passarem para o Português, receberam a denominação de preposições essenciais. 
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4.1.1 Preposições essenciais 

 

 

 As preposições, geralmente, são divididas pelos gramáticos em dois subgrupos: 

essenciais e acidentais. De acordo com Bechara (2001:301), preposições essenciais são 

“palavras que só aparecem na língua como preposições.” Por outro lado, Macambira 

(1987:88), diz que preposições essenciais são “qualquer palavra que se combine com 

mim
16

, ti, ou si”.  

 O quadro abaixo demonstra que as preposições essenciais do português são todas 

remanescentes do latim. Nesse percurso entre a Língua Latina e a Língua Portuguesa, 

algumas preposições permaneceram intactas, outras sofreram pequenas perdas fonéticas.    

 

Preposição 

latina de 

acusativo 

Preposição 

em 

Português 

Preposição 

latina de 

ablativo 

Preposição 

em 

Português 

 

Preposição 

latina de 

ablativo ou 

acusativo 

Preposição 

em 

Português 

 

      ad      a    ab /abs   a  in  em 

      ante      ante    cum  com     

      contra                contra    de  de   

      extra     extra    pro    por   

      supra     sobre    sene   sem   
Quadro 4 – Origem das preposições essenciais do português. 

 

 

 A mais significativa informação exposta no quadro acima é a inegável redução 

do número desses elementos. Das vinte e seis preposições latinas de acusativo 

encontradas em Faria (1995), por exemplo, sobreviveram apenas cinco. Das dez de 

ablativo, ficaram também cinco, e daquelas quatro que atuavam em ambos os casos 

ficou apenas uma. Nunes, tratando das palavras invariáveis, destaca a questão referente 

ao desaparecimento da maioria delas.   

 

Foi o que aconteceu em especial com a classe das invariáveis, 

conhecidas pelo nome de conjunções.  Com efeito, se comparamos as 

que o latim clássico possuía com as que existem no português, 

reconheceremos que aquelas na sua quase totalidade desapareceram.  

(Nunes, 1928:217) 

 

 Ainda que Nunes se refira apenas às conjunções, fato análogo aconteceu às 

preposições. Conforme comentários anteriores, na passagem do Latim para o Português, 

                                                           
16

 No livro citado aparece mi, mas acredita-se que seja um erro de impressão, pois, logo em seguida, o autor apresenta 

vários exemplos usando o pronome obliquo tônico mim. 
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ocorreu perda considerável de preposições.  Para preencher o espaço vazio deixado por 

aquelas preposições que não sobreviveram, os usuários da língua empregaram recursos 

semelhantes aos utilizados para outras classes de palavras, como por exemplo, quando 

da formação dos advérbios, conforme destaca Nunes (1975:343). Entre outras 

estratégias, observam-se casos de aglutinações para a formação de advérbios, tais como: 

ad + trans > atrás; hac + hora > agora; hinc + de + ad > ainda; in + tunc > então; ad + 

cima > acima; ab + ante > avante.   

 Como se depreende no quadro a seguir, muitas preposições portuguesas mantêm 

suas correspondentes latinas, ao passo que como na função de preposição resulta do 

emprego da antiga construção adverbial latina quomodo.    

 Não se pode esquecer que a cultura grega exerceu forte influência sobre a latina, 

não só na literatura, mas também na língua.  No quadro abaixo, estão algumas 

preposições que passaram do grego para o Latim; com o transcorrer do tempo, passaram 

do Latim para o Português. 

 

Grego Latim Português 

αντί (antí) >      ante    ante 

από (apó) >    ab    a 

εν    (em) >    in    em 

περί (peri) >    per    per 

„σπό (upó)  >    sub    sub 

„σπέρ (upér) >    super    super 
Quadro 5 – Evolução das preposições gregas até o português. 

 

 

 O Quadro 5 revela a fonte de algumas preposições latinas e, consequentemente, 

do Português. Segundo Laurand (1921:664), a passagem das preposições gregas para o 

Latim provocou alteração mínima na estrutura das mesmas.  A maior, se é que se pode 

falar assim, está na preposição ab (ocorre a apócope da vogal final e sonorização de p > 

b).  Em περί ocorreu apenas apócope da vogal final. Esta nova preposição (per) fez 

parte da língua portuguesa até o século XVI, conforme o item 1.1.2, quando se tratou da 

preposição por. No entanto, Laurand não dá detalhes sobre o aparecimento da sibilante 

surda s na palavra super < σπέρ.   

 Acrescenta-se que o metaplasmo por aumento (acréscimo de fonema) é um 

processo de formação de palavras que acontece ao longo da evolução da língua. De 

acordo com o exemplo acima, (super) o acréscimo ocorreu na passagem do grego para o 

Latim. O mesmo processo se repete, no entanto, com outras palavras, quando se deu a 
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passagem do latim para o português: scribere > escrever; stare > estar; scutu > escudo,  

stella > estrela (Coutinho, 1972:146),  e continua acontecendo nos dias de hoje.  

Exemplo: stress > estresse.  

 

 A digressão em torno de outras preposições tem por finalidade mostrar que nem 

mesmo o quadro das preposições denominadas de essenciais está completo. Convém 

lembrar que a língua latina possui muitos elementos vindos, não só do grego, mas 

também do etrusco, do gaulês, do sabélico, mesaio, falisco e muitas outras fontes.   

 Voltando o olhar para as preposições essenciais em português, é possível 

constatar que à época do romance, talvez para recuperar as diversas preposições 

perdidas, a língua entrou em um processo de construção de preposições, conforme o 

quadro abaixo. Ali se constata a combinação de preposições simples, para formar 

preposições compostas, na passagem do latim para o português.   

 

Latim Português 

  ad + post  >    após 

  de + ex + de  >    desde 

  per + ad  >    para 

  per + ante  >    perante 

  ad + tenus > atee > atee  >     até 
Quadro 6 – Preposições originadas do processo de composição 

 

 

   No Quadro 6 observam-se algumas construções assim definidas por Camara Jr. 

(1956:182): “maneira por que se agrupam os elementos linguísticos para construir um 

sintagma”. Este é o motivo de a palavra como, proveniente do advérbio quomodo, ser 

chamada de construção (quo + modo).   

 O processo apresentado no quadro acima, ou seja, a potencialidade de 

reconstrução da língua parece seguir um adágio popular ou mesmo aquela proposta 

apresentada por Ovídio em Metamorfoses: omnia mutantur, nihil interit (Ov. Met. Liv. 

XV,165). (Na vida) “todas as coisas se transformam, nada se perde”. Este princípio, em 

grande parte, é igualmente aplicável às línguas naturais. 

  Algumas vezes reaproveitam-se palavras que deixam de ser usadas e unem-se a 

outras em uso, acarretando, com isso, uma forma criativa e natural, para compor uma 

nova palavra. Exemplo: a preposição post (depois de) sobreviveu na condição de 

prefixo: pós-escrito, pós-graduação, pós-fixado, mas ao juntar-se à preposição ad, (ad + 
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post >), formou uma nova palavra (após), que, uma vez ressemantizada, seguirá o seu 

percurso natural.  

 Resumindo essas considerações sobre processos de formação das preposições na 

língua portuguesa, é possível perceber que a preposição de é a mesma do latim.  Com 

relação à preposição por houve apenas a metátese da vogal existente na antiga 

preposição pro.  

 No entanto, durante a fase linguística denominada de romance, ocorreram 

muitas junções entre as palavras, entre elas, destaca-se a fusão de duas preposições: (per 

+ ad > perad > pera > para), possivelmente, com a função de expressar maior noção 

de movimento, além da já existente na preposição a, (a < ad).  

 Este processo de fusão não provocou mudança de classe, mas, apenas, acréscimo 

do número de preposições. Fato semelhante, na atualidade, ocorre com o advérbio 

como, aquele mesmo elemento proveniente de quomodo; ou seja, ele se realiza na 

condição de preposição, este fato está promovendo competição (concorrência) com as 

preposições de e por.  

 Contudo, talvez por ainda existirem espaços vazios em função das preposições 

perdidas à época do romance, há diversos casos em que a língua utiliza outras palavras 

de classes diferentes para exercerem o papel de preposição. Em função do fato, ou seja, 

serem preposições eventuais, elas recebem a denominação de preposições acidentais.  

Quantas e quais são estas palavras que recebem a referida classificação não é possível 

dizer, tendo em vista que os gramáticos, quando as citam, sempre colocam um etc ao 

final da lista, uma vez que o processo de gramaticalização está sempre em curso. Tal 

prática sugere existir um número superior àquele apresentado. O próximo item será 

dedicado ao comentário das chamadas preposições acidentais.  

  

  

4.1.2 Preposições acidentais 

 

 

 

 Citando a Nomenclatura Gramatical Brasileira, Neves (2000:732) conceitua 

preposições acidentais como “certos elementos que se estão gramaticalizando como 

preposição e que se empregam em contextos restritos. Todos esses elementos têm 

origem em outra classe gramatical.” A hipótese que motiva a convocação de palavras 

oriundas de outra classe para exercerem o papel de preposição, já foi mencionada 
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acima, ou seja, a perda de numerosas preposições latinas à época do latim vulgar. Este 

fato deixou um espaço vazio que, possivelmente, não foi preenchido com as preposições 

sobreviventes.   

 Dentre as gramáticas pesquisadas, aquela que apresenta um maior número de 

preposições acidentais é a de Neves (2000), com um total de 17 preposições; Ribeiro 

(2006) apresenta o menor número, 7, enquanto os outros autores variam  entre 10 e 13 

preposições acidentais que podem ser destacadas conforme o quadro abaixo: 

 

Luft  

1986 

Mesquita 

1996 
Neves 

2000 

Bechara 

2001 
Ribeiro 

2006 

R. Lima 

2008 

 Cunha 

2008 

Houaiss 

2010 
conforme  conforme  conforme    conforme    conforme    
consoante Consoante consoante     consoante consoante consoante    

durante  durante  durante  durante  durante  durante  durante  durante 

mediante  mediante  mediante  mediante  mediante  mediante  mediante     

   tirante  tirante tirante     tirante  tirante     

   exceto  exceto exceto    exceto exceto     

segundo  segundo  segundo  segundo  segundo segundo segundo     

visto     visto  Visto  visto visto visto     

   Afora afora Afora    afora afora     

   Fora  fora fora   fora  fora     

  salvo  salvo Salvo     salvo    

      senão       senão  senão      

como     como como  como          
Quadro 7 – Preposições acidentais 

 

 

 Apesar de ocorrer predominância de algumas palavras, o que é um indicador de 

sua aceitação entre os autores, o Quadro 7 revela certa inconstância por parte dos 

gramáticos, no que se refere ao número e ao tipo de palavras que atuam na condição de 

preposição acidental.  No entanto, um fato se comprova: as preposições acidentais têm 

origem recente, isto é, surgiram a partir da formação da língua portuguesa, enquanto as 

preposições essenciais vêm do indo-europeu, do grego e do latim, conforme é sabido.   

 Dentre os autores estudados, Neves é quem dedica maior atenção às preposições 

acidentais, uma vez que analisa cada uma das ocorrências, mostrando as suas diferentes 

particularidades.  Com relação à variabilidade de emprego dessas preposições, a 

pesquisadora acrescenta: “esses elementos funcionam não apenas como preposição, 

mas ainda como elemento da sua classe gramatical, isto é, como advérbio, adjetivo, 

conjunção e particípio passado de verbos” (Neves, 2000: 732).  

 As diferentes funções desempenhadas pelas palavras pertencentes ao grupo das 

preposições acidentais demonstram o contínuo processo de construção e reconstrução da 
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língua. Por exemplo, de acordo com o que se constatou sobre a preposição essencial 

por, antes de assim funcionar, a palavra tinha sido o antigo ablativo prod > pro.  De 

igual modo, o antiquíssimo acusativo quom > cum deu origem à preposição com. 

Assim, a classificação de preposição acidental parece indicar ser apenas um estágio de 

vida, por assim dizer, para algumas palavras que depois se estabelecerão na sua classe 

definitiva.    

 Ainda com relação ao quadro 7, nem todos os estudiosos admitem que  a palavra 

como desempenhe a função de preposição acidental, fato compreensível, tendo em vista 

o que se pode constatar no quadro 2, em (1.2.2), quando se expôs a classificação da 

palavra de acordo com as gramáticas sob influência das correntes científicas do séc. 

XIX. No quadro, a palavra como aparece na condição de conjunção e em outras 

diferentes funções morfológicas, mas não é citada como preposição acidental. Por outro 

lado, conforme é possível constatar no quadro 3 (quadro das gramáticas 

contemporâneas), a palavra já ocorre com a classificação de preposição; ou seja, 

constata-se, mesmo nas gramáticas tradicionais, que o vocábulo como deslocou-se para 

uma outra classe de palavras.  

 Portanto, análises diferenciadas tanto no quadro 2, quanto no quadro 7, parecem 

normais, levando-se em conta, principalmente, a instabilidade e o dinamismo das 

palavras nas línguas naturais. Divergências também ocorrem pelo fato de as gramáticas 

serem escritas em diferentes décadas, em que pode ter havido alterações de natureza 

sintática e semântica em relação aos fatos linguísticos em análise.  

 Bechara (2001:305) apresenta uma relação das “principais preposições e 

locuções prepositivas”.  Apesar de a palavra como ter sido incluída entre as preposições 

acidentais, ela volta a aparecer na relação das “principais preposições”. Tal fato 

demonstra que este vocábulo está merecendo mesmo um olhar especial, além de simples  

colocação na classe das preposições acidentais. Quando Bechara destaca a palavra como 

naquela relação, isto é, “principais preposições”, parece que, de modo semelhante a 

Neves, citada anteriormente, manifesta a importância do termo em seus múltiplos e 

frequentes empregos. 

  

 

 

 

 



46 
 

4.1.3 Preposições: estudos e considerações na atualidade 

  

 

 São muitas as definições referentes a preposições, mas nem por isso torna-se 

fácil encontrar uma satisfatória.  O termo é muito abrangente e, por esse motivo, é 

difícil incluir tudo o que existe sobre o tema em uma única definição; para tanto, 

deveriam ser contempladas, em um só conceito, noções de estrutura, semântica, e 

sintaxe.  Dentre muitos autores consultados, Melo Mesquita (1970:303), ao iniciar seus 

estudos relativos a preposições, destaca: “São muitas as relações expressas pela 

preposição. Um estudo minucioso da matéria vai muito longe e exige talvez centenas de 

páginas.” Trata-se de fato inquestionável, e, portanto, o que está exposto aqui sobre a 

classe das preposições e da ampliação do número em Português, conforme já ocorreu 

com as conjunções (Nunes, 1928), é apenas o começo de um debate, que se deseja 

ampliado, a partir de outras pesquisas de iguais características.   

 Para iniciar a reflexão sobre a classe das preposições, destaca-se de Brito et al. o 

seguinte: 

 

Tanto quanto as demais espécies de conectivos, as preposições 

contribuem de forma mais ou menos relevante para o significado das 

construções de que participam.  Essa maior ou menor relevância semântica 

da preposição está relacionada às possibilidades de opção de quem fala ou 

escreve no momento de construir os enunciados.  Em muitos casos, a 

preposição não é escolhida conforme o sentido que é capaz de acrescentar às 

construções, mas exigida pela palavra que a precede, seja um verbo, um 

substantivo, um adjetivo, ou um advérbio.  (Brito et  al., 2010:225). (Grifos 

nossos) 

 

 

No primeiro período destacado na citação acima, percebe-se que os 

pesquisadores não veem a preposição somente com a função de interligar palavras, uma 

vez que, de acordo com o fragmento transcrito, a preposição contribui para a 

significação da construção de que participa. Esta gramática é, portanto, mais flexível, 

uma vez que permite intercâmbio e flexibilidade entre seus conceitos.   

 Gramática aqui é entendida, portanto, não como a “descrição do sistema 

linguístico, muito menos um conjunto de normas prescritivas, porém o próprio sistema 

linguístico, entendido como uma abstração dos processos de produção de frases ou 

sentenças em dada língua.” (Cavaliere, 2000:39).  Ou ainda, gramática entendida como 

um jogo comprado em uma loja comercial, no qual, apesar das regras estabelecidas 
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pelos inventores, os usuários sempre criam novas regras, ou quebram algumas, (e não 

todas), entre aquelas previamente estabelecidas.  (Cavaliere, idem). 

 Da mesma forma, uma palavra muda de classe, muda de significado e até de 

gênero. Exemplos: cadaver, eris, substantivo singular neutro latino que em português o 

cadáver é substantivo singular masculino; ovum, -i, substantivo singular neutro latino, 

cujo plural é ova e no português torna-se palavra feminina singular, (a ova).  A língua é 

assim, flexível, e se molda conforme as convenções de uso e adaptabilidade às 

necessidades comunicativas dos seus usuários. 

 O que acontece com as preposições não é diferente; elas também possuem a 

adaptabilidade já destacada que os substantivos apresentam. Em certos momentos, 

deslocam-se por campos de significação difíceis de identificar: a preposição, antes 

limitada a ligar dois substantivos, hoje pode unir outras classes de palavras: 

 

35) Dinheiro sem circulação perde o valor,  

36) Saí sem pagar a conta,  

37) José saiu no mundo, sem Paulo ter feito a primeira barba.  

 

  Em 35, a dependência entre dois substantivos é uma função atribuída às 

preposições, mencionada em todas as gramáticas. Em 36 e 37, a preposição sem articula 

orações reduzidas de infinitivo aos verbos de suas orações principais, transpondo-as ao 

status de adjuntos daquelas formas verbais (saí e saiu), e exerce um papel típico das 

conjunções subordinativas, instrumentos gramaticais de subordinação tais como a 

preposição.  

       Os exemplos citados ratificam a afirmação de Nunes (1975:342) de que “entre 

advérbios, preposições e conjunções, não há, a rigor, verdadeira distinção”. O fato faz 

pensar em mudanças, não só na definição de preposição, mas também na sua 

classificação, ou melhor, talvez seja possível dizer que se devam criar definições mais 

flexíveis, conforme sugere o estudioso mencionado.  

 Alguns autores, entretanto, já tratam, parcialmente, desse “deslizamento”, não só 

com relação à semântica, mas ainda à sintaxe das preposições. Azeredo (2000:38), tal 

qual Brito et al. (2010), assim salienta que:  

 

As preposições têm muito em comum com as conjunções subordinativas, pois umas e 

outras servem para indicar que a estrutura que integram se acha subordinada a uma 

construção situada em nível mais alto. Preposições e conjunções subordinativas se 
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equivalem funcionalmente e devem ser descritas como subtipos de uma classe só. A 

diferença entre umas e outras consiste em que as preposições introduzem construções 

sem conteúdo modo-temporal explícito, enquanto as conjunções subordinativas 

introduzem estruturas cujo conteúdo modo-temporal se explicita. (Azeredo, 2000:38).  

 

 

 Azeredo, para expor o contraste entre as duas classes de palavras, apresenta os 

exemplos seguintes: 

 

38) “Comprei esta cesta para você jogar lixo.” 

 

39) “Comprei esta cesta para que você jogue lixo.” 

  

 

 Os exemplos, apropriados para a proposta, comprovam o emprego da preposição 

para unir palavras e orações, como nos exemplos 35, 36, e 37. Quando este fato 

acontece provoca-se um rompimento nas perspectivas teóricas de distinção entre a 

preposição e conjunção, fato da língua que ninguém pode prever. Nada impede, 

portanto, que o advérbio latino quomodo, tal como aconteceu com outros, se tenha 

deslocado para a classe das preposições.  

  Assim, o advérbio latino, quomodo (= de que modo), antes de ser assim 

constituído, foi ablativo do pronome quis (quo), ablativo do substantivo modus (modo); 

com a fusão das duas palavras, a composição resultante passa a advérbio latino, e tal 

construção
17

 (quomodo) permaneceu por algumas centenas de anos. Com o decorrer do 

tempo, quomodo sofreu algumas reduções fonológicas, quando, então, se tornou o 

advérbio como em português.  Dada a sua polivalência, foi incluída entre as palavras 

denotativas, e nesta condição, com o decorrer dos anos, passou a ocupar, também, a 

função de preposição. 

 Com base no percurso da construção como, destacam-se algumas palavras 

pertencentes ao grupo de denotativas
18

. As palavras denotativas, ou palavras com 

complexo de identidade
19

, muitas vezes, nem mesmo aparecem na maioria das 

gramáticas, embora sejam, não só continuamente usadas, mas também estudadas.   

  Para essas palavras, no entanto, parece ter-se iniciado um “despertar” de 

interesses. A comprovação está no elevado número de dissertações de mestrado sobre 

                                                           
17 Denomina-se “construção” a fusão dos dois ablativos latinos: quo e modo = quomodo. 
18 Segundo Cavaliere, (2009:109), palavra denotativa é um termo criado pelo professor José Oiticica, 1953. 
19 Vilela & Koch (2001:248) transpõem as partículas de inclusão, exclusão e designação para a lista dos advérbios.  

Bueno (1968:147) leva as de designação para a classe os advérbios. Com o rótulo de: “A palavra marginal”, para 

falar das denotativas, Cavaliere (2009:65), diz: “esse grupo de palavras foge aos paradigmas que a tradição 

gramatical estabelece para cada uma das classes gramaticais”.  Esse não lugar, portanto, para as palavras denotativas 

indica estágios de mudança da língua, e os estudos aplicados às mesmas são plenamente justificáveis e necessários.  
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seus conceitos e empregos. Esses estudos reafirmam o que o professor Cavaliere 

(2009:65) chama de “confronto entre o gramático e a palavra” em relação ao projeto de 

elaboração da NGB: 

 

Pode-se dizer que o grupo das palavras expletivas, partículas de realce e termos afins, 

na verdade, é fruto do confronto entre o gramático e a palavra. Aquele, não dispondo 

de aparato teórico adequado para descrever o emprego dessa última na frase, não raro 

optava por uma solução mais simples. Certamente, foi esse o motivo que levou a 

comissão responsável pela NGB a sequer mencionar, tanto no anteprojeto, quanto na 

sua redação final, esse grupo de palavras atípicas.  (Cavaliere, 2009:65) 

 

 Essa importante observação, referente a uma sincronia ainda muito próxima, e, 

portanto, conhecida, pode ser usada para melhor explicar a respeito do desenvolvimento 

e mudança da forma quomodo > como advérbio, para a forma como preposição. 

    Trabalhos sobre palavras denotativas de orientações teóricas diversas indicam 

que algumas estão em processo de mudança. Destacam-se, dentre outros, os vocábulos: 

como, então, até, lá, assim, quando. Por outro lado, algumas das denotativas parecem 

estar em processo de desaparecimento, como por exemplo as palavras mormente e 

assaz. 

  J. J. Nunes, em suas Digressões Lexicológicas (1928:218), ao tratar do 

desaparecimento das conjunções, destaca: “Das adversativas que o Latim possuía nem 

uma só sobreviveu”. Em seguida passa a explicar o processo de aparecimento das 

conjunções adversativas.  A questão tratada por Nunes confirma a hipótese de “morte” 

de muitas palavras invariáveis e o “renascimento” de outras. 

   Os termos “sobrevivência”, “morte”; “aparecimento”, “desaparecimento” são 

apenas paráfrases de um mesmo processo; um modo de externar que algumas palavras, 

em um tempo incerto, por algum motivo, deixam de ser usadas.  Por isso não são mais 

encontradas no mapa linguístico; no entanto, logo surgem outras para ocupar o lugar 

vazio, assinalando, assim, um ciclo de vida de umas e o aparecimento de outras, em 

certa classe de palavras. 

 Observa-se que o deslocamento do advérbio como, para a classe das 

preposições, não vai motivar o seu desaparecimento.  De forma natural, ele vai 

conviver, sem nenhuma interferência, com o novo elemento linguístico, principalmente, 

porque não há competição entre os dois itens. A “relação” entre o advérbio como e a 

preposição como se dará semelhantemente ao que tem ocorrido com a palavra como na 

função de conjunção subordinativa causal e a conjunção comparativa como. 
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 Poggio (2002:265), ao estudar as “Preposições no Original Latino e na Versão 

Medieval Portuguesa Mais antiga dos Diálogos de São Gregório”, identifica os 

advérbios latinos que se tornaram preposições: 

  

Advérbios latinos Preposições latinas Preposições portuguesas 

Ante  > Ante > Ante  

Contra > Contra  Contra  

Foris, foras > Foris, foras > Fora de 

Post > Post > Depós/depois, empós
20

 

Super > Super > Sobre  

Quadro 8 - Advérbios latinos que se tornaram preposições em português 

  

 

  Para concluir, ratifica-se que, no latim, as preposições também se originam de 

advérbios. O quadro 8 demonstra a mesma perspectiva: indícios apontam a 

predisposição do advérbio quomodo > como a ter o mesmo comportamento que outros 

termos, ou seja, transitar tanto pela classe dos advérbios quanto pela classe das 

preposições.  

  Tendo em vista que os fatos gramaticais ocorrem lentamente, não é possível 

saber quando, exatamente, o vocábulo como começa a ocorrer na função de preposição. 

Segundo o que se depreende do Quadro 2, no item 1.2.2, a palavra como não ocorre na 

função de preposição, nem mesmo acidental, até o final do século XIX. Entretanto, de 

acordo com o Quadro 3, do mesmo capítulo, dentre as gramáticas estudadas (com 

edição entre os anos 2000 a 2010), metade admite a presença da preposição acidental 

como. O fenômeno da construção como ocorrer com valor de preposição é, portanto, um 

acontecimento recente e por isso um fato linguístico a ser melhor estudado com as 

novas edições gramaticais.  

 Os diversos processos pelos quais a palavra quomodo passou (ablativo latino, 

advérbio latino, advérbio em português e preposição) foram identificados ao longo 

desse texto. A repetição aqui referente a estes processos de mudanças dá-se, apenas, 

para retomar os diferentes momentos da história dessa palavra. Não obstante, a parte 

que trata de como na função de preposição é a que mais interessa no momento, razão 

                                                           
20 Na atualidade, depois é um advérbio. Entretanto, segundo Poggio, que dedica atenção a um texto do século XIV, 

dentre muitas preposições, diz que depós/ depois, empós são preposições. 
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pela qual, no item 4.6 serão expostas as ocorrências da preposição como em 

concorrência com as preposições de e por. 

 

  

4.2 Origem dos múltiplos empregos de como                                       

 

 

 

 De acordo com o que se tem visto até aqui, o advérbio latino quomodo, por meio 

de suas perdas fonéticas, resultou na palavra como, em português.  No entanto, esta 

construção, com o decorrer do tempo, foi sendo empregada no lugar de outras palavras 

latinas.  A hipótese inicial é a de que a palavra como, ao ser usada para substituir outros 

vocábulos latinos, foi, com o tempo, ampliando-se com novas acepções e usos; e tendo 

em vista que nenhuma daquelas palavras sobreviveu, seus valores semânticos 

permaneceram na deriva da língua, sendo os mesmos preenchidos pelo vocábulo como 

que já os substituía.  

  Lyons (1987:197), ao tratar das causas da mudança linguística, fala em 

“readaptações contínuas” da língua, onde estão envolvidas as mudanças sonoras, 

morfológicas e sintáticas.  Desse modo, vale repetir o axioma darwinista usado por J. J. 

Nunes (1928), quando aborda o vazio deixado pela perda das conjunções latinas: “na 

luta pela vida a vitória é dos mais aptos.” É possível, assim, explicar os motivos que 

levam a palavra como a ocorrer, nos dias de hoje, com os mesmos valores sintáticos e 

semânticos daquelas antigas palavras latinas que não sobreviveram.  

 Esta possibilidade foi confirmada a partir da leitura de dois tipos de textos de 

natureza diversa. Por um lado, nas redações de alunos que se preparam para ingressar 

nas Universidades foram encontrados muitos usos de como, com diferentes acepções; 

por outro lado, em textos latinos, por exemplo, em Catilinárias, de Cícero, (106-43 a. 

C.), não aparece nenhuma ocorrência de quomodo. No grupo de quatro discursos do 

célebre autor latino, há outros vocábulos que são traduzíveis por como, mas nem todos 

são advérbios
21

. Na realidade, são conjunções, assim identificadas: cum, quod, quam, ut, 

ou seja, o vocábulo como, na atualidade, é utilizado com o significado que estas 

palavras exerciam no Latim.  

                                                           
21 O advérbio interrogativo qui (como?) não aparece nas Catilinárias, mas existem muitas ocorrências de qui 

pronome.  Ex: Qui potuerunt superare nos.  (Aqueles que puderam nos vencer). Cícero, s/d, p. 151. 
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  De acordo com Ernoud e Meillet (2001), Faria (1995, e 1962), e Laurand 

(1921), foi possível constatar que aquelas palavras, ao longo do tempo, foram sendo 

“traduzidas” por como que passou a assumir as funções sintáticas e semânticas dos 

antigos vocábulos latinos citados.  

  Em razão das diferentes acepções que a palavra em estudo assumiu no 

português arcaico, como aparece na função de conjunção “expressando relações de 

modo, causa, comparação, finalidade, tempo e ainda ocorria no lugar de segundo termo 

das correlações comparativas tanto...como; assi...como ou das correlações modais 

como...assi e bem como ...assi.”  (Barreto, 1999:198).   

  

4.2.1 Na função da conjunção causal latina cum  

 

 Os advérbios, as conjunções e as preposições da língua portuguesa, na maioria 

das vezes, são resíduos de antigas palavras do indo-europeu, incluindo-se, entre elas, as 

de categoria lexical: nomes, verbos, adjetivos. Segundo Laurand (1921:665)
22

 “Muitas 

conjunções são antigos casos de pronomes relativos, de temas em qui e quo [do indo-

europeu hipotético  *q
w
i e *q

w
o]: quod; quia; quom > cum)”.  

 Segundo afirma esse autor (idem: 665)
23

, a palavra cum (quom) vem de um 

acusativo masculino singular de tema em quo,  ou seja, de um tema que remete ao indo-

europeu (Faria, 1970:239). 

 Ernoud e Meillet (2001:560)
24

 apresentam a síncope do o do seguinte modo: 

“Quom (depois qu(o)m, cum)”. Demonstrando a antiguidade desse elemento, eles ainda 

acrescentam: (idem: 561)
25

, “quom tem um correspondente em osco-umbro: pisi-pumpi. 

Sendo osco: pún; e umbro: pune”. 

 Isso demonstra muito bem que as palavras passam por diferentes processos de 

mudança. Ao longo do tempo, elas sofrem alterações morfológicas, sintáticas, 

semânticas, construindo uma história de suas existências. De acordo com os autores 

citados, a palavra quom > cum, em um tempo remoto da latinidade, mas que não se pode 

determinar, antes de ser uma conjunção, foi o acusativo singular masculino de um 

pronome relativo. A desinência m é indício importante dessa comprovação. No entanto, 

                                                           
22 “Plusieurs conjonctions sont d‟anciens cas du pronom relatif, thémes qui et quo (de l‟indo-européen *qwi e *qwo): 

quod; quia; quom > cum”. 
23 “quom (cum) accusatif masculin singulier du thème quo-,” 
24 “Quom (puis qu(o)m, cum. 
25 Quom a um correspondant em osco-umbrien: pisi-pumpi. Osco: pún; et umbro: pune. 
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a mesma palavra, no tempo de Cícero (sécuço I a. C.) passa a ser prevérbio, preposição 

e conjunção.   

 A forma quom, que, em razão de uma alteração fonética já exposta, resultou em 

cum, ainda é encontrada nos textos arcaicos latinos.  Em O Anfitrião, de Plauto
26

, 

existem quatro ocorrências de quom, e outras no padrão em que esta palavra se 

estabeleceu em latim (cum). Esses dados demonstram que a época de Plauto assinala o 

momento de transição – ou substituição – da estrutura quom para a forma cum: 

 

40)  Jam aderit tempus  quom sese etiam ipse oderit. (Plaut. Bacc., 417)  

41) “Já se aproxima o tempo, um momento em que ele se odiará a si mesmo”.   

 

 Em Cícero, a conjunção cum aparece com muita frequência:  

42) fulgentes gladios hostium uidebant Decii, cum in anciem eorum irruebant. (Cícero, 

Tusculanas., 2, 59) 

 

43) “Os Décios viam as espadas reluzentes dos inimigos no momento em que (quando) 

se precipitavam para as fileiras dos referidos inimigos”.   

 

 Segundo Faria (1962:266), cum, além de prevérbio e preposição de ablativo que 

indica companhia no sentido próprio e figurado, é também conjunção:  

 a) temporal; b) causal; c) concessiva. 

a) CUM no sentido temporal (quando, no momento em que, logo que) 

 

 As orações com sentido temporal, conforme o próprio contexto favorece, 

exprimem noção de tempo.  De acordo com a conjunção usada, variada e complexa será 

esta noção e, da mesma forma, o comportamento do verbo, o qual vai alternar-se tanto 

no que diz respeito ao tempo quanto ao modo: (vide os exemplos 41 e 43 e os 

seguintes).  

 

 

 
                                                           
26

 Plauto nasceu em Sársina (Úmbria). Talvez por ter ido como escravo para Roma, é desconhecida a data de seu 

nascimento. Foi ator e escritor, talvez diretor de companhia de teatral. Morreu em 184 a. C. (Laurand, 1946:32) 
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44) “Quom cogito, equidem certo idem sum qui semper fui.” (Plaut., Amphi. II,447).  

45) “Quando penso, eu sou sempre o mesmo que sempre fui”.   

 

46) “An, cum Italia vastabitur bello (cum) urbes vexabuntur, (cum) tecta ardebunt non 

existimas te conflagratorum (esse) tum incendio invidiae”? (Cic., In Cat., X, 29).  

 

47) “Acaso, quando a Itália for destruída pela guerra, (quando) as cidades forem 

saqueadas, (quando) as casas arderem, não julgas que (tu) (também) hás de arder nessa 

ocasião numa fogueira de rancor?”  

 

 Ao estudar as proposições temporais, Lipparini (1961:233) destaca: “A 

conjunção temporal cum se encontra usada com o indicativo (geralmente presente, 

futuro e pretérito), quando indica simplesmente o tempo significa quando, no tempo em 

que, no momento em que (cum temporale).” O estudioso ainda trata da mesma 

conjunção temporal correspondendo a quotiens, equivalente a: “sempre que, toda vez 

que, (cum iterativum)”.  Para esse mesmo autor: 

A conjunção temporal cum rege o conjuntivo (subjuntivo), quando tem 

caráter essencialmente narrativo, i. e, quando introduz a narração de fatos ou 

de circunstâncias acessórias e concomitantes do fato principal, querendo 

indicar com isso não tanto o tempo, mas as circunstâncias que acompanham o 

fato principal, a sucessão dos acontecimentos e o nexo histórico dos mesmos.  

Em português traduzimos esse cum por „quando‟, „como‟. (Lipparini, 

1961:234). 

  

 No latim, a ideia de tempo na primitiva conjunção como é uma realidade.  No 

entanto, a mesma parece ter tido um apogeu e, por fim, desaparecido, visto que não 

chegou até os dias atuais. Quanto à permanência na língua do item quom, é possível 

acrescentar que esta conjunção já não é encontrada nas Catilinárias de Cícero, fato que 

assinala a substituição do vocábulo quom por cum. 

 

 b) CUM no sentido causal (como, porque, já que, visto que)  

 No período clássico, a conjunção cum causal ocorre, na maioria das vezes, com 

verbos no imperfeito ou no subjuntivo, enquanto, no período arcaico, ocorria com 

verbos no indicativo (Faria, 1995:374). Observa-se ainda que esta noção causal, 
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presente na conjunção cum (como), vai atravessar todos os períodos da história da 

língua latina e portuguesa até chegar à contemporaneidade
27

. Exemplos:  

 

48) Cum summus monsa Labieno teneretur, Cosidius, equo admisso, ad eum uenit.    

(César, De Bello Galico, 1, 22, 1).  

 

49) “Como (= porque) o cume da montanha estava em poder de Labiano, Cosídio, 

tendo recebido a cavalaria, foi ter com ele”.   

 

c) CUM no sentido concessivo (ainda que, embora, posto que)  

 As orações concessivas são caracterizadas pelo seu valor restritivo em relação ao 

que foi expresso na oração principal. Constituídas com verbos no modo indicativo ou no 

subjuntivo, comportam-se segundo a conjunção que lhes servir de conectivo. Exemplos: 

  

50) “Cum esset iam notus absentibus hac tanta celebritate famae, venit Roman, consule 

Mario et Catulo”. (Cícero, Pro Arquia. III, 5).   

51) (Como (= embora) já fosse conhecido dos ausentes com esta tão grande 

celebridade de fama, veio para Roma, sendo cônsul Mário e Catulo).  

 

 As ocorrências acima com a conjunção cum nos sentidos temporal, causal e 

concessivo, na época do Latim, vão contribuir para a formação da complexa teia de 

significados que se encontra na palavra como, nos dias de hoje. O quadro a seguir 

representa a semântica da palavra cum, conforme se verificou anteriormente.                                                               

                                                                                                                

 Conjunção cum de Plauto a Cícero  

         

       Sentido  

Causal 

Temporal                       como 

Concessivo 

 

   

Quadro 9 – Valores semânticos da conjunção cum, no Latim. 

 

                                                           
27

 Comprovações serão expostas quando se tratar das Cantigas de Escárnio e Maldizer (séc. XIII), do texto de Gil 

Vicente (séc. XVI), das gramáticas do séc. XIX e das do séc. XXI.  
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 Conforme se observa, além de preposição de ablativo indicando noções de 

companhia, a palavra cum também ocorre como conjunção causal, temporal e 

concessiva. Tal aspecto estabelece um fato muito particular para este vocábulo, uma vez 

que cum acaba sendo substituída por como, e assim estas três acepções permanecem por 

um tempo, mas não muito longo, uma vez que, no séc. XVI (conforme os textos de Gil 

Vicente), já não se encontra o valor concessivo, e o valor temporal dá fortes indícios de 

desaparecimento; permanece, nesta conjunção, no entanto, a noção de causa.      

 Com relação à evolução de cum > com e suas muitas acepções, Poggio (2002) 

destaca numerosos autores que se dedicaram a estudar o fenômeno. Contudo, talvez em 

função das características da pesquisa (estudo das preposições), a autora nada comenta 

sobre as ocorrências de cum nas condições de conjunções subordinativas: causal, 

temporal e concessiva, conforme se destacou.  

 Neves (2011:787) desenvolve um longo e exaustivo trabalho sobre as 

conjunções temporais, mas em nenhum momento o vocábulo como aparece nos 

exemplos citados pela autora. Com a acepção de tempo, existem outras palavras de uso 

frequente na atualidade (quando, enquanto, cada vez que) e muitas outras construções. 

O fato demonstra a ocorrência, no interior da língua, de um rearranjo, por meio do qual 

a conjunção como deixou de apresentar a noção temporal. O mesmo ocorre com o 

sentido concessivo, pois, nos séculos XIII, XVI e em textos atuais, não foi encontrado 

nenhum exemplo de como com valor concessivo.   

 Mas, se por um lado, a conjunção quom > cum perde a acepção de tempo e de 

concessividade, por outro, ela se fortalece com a noção de causa na sua estrutura 

simples (cum) e nesta forma consegue atravessar todo o seu percurso histórico, do 

Latim ao português atual, conforme será mostrado ao longo desse texto.  Por sua vez, a 

antiga estrutura quom une-se a outras partículas e novas palavras são constituídas. 

  Conforme se constatou no texto Anfitrião, quando ocorreu a fusão de quo + 

modo, a conjunção quom estava em fase de desaparecimento. Há indícios de que, na 

comédia referida, Plauto demonstra certa indecisão quanto à forma de escrever a 

estrutura quomodo, visto que ela, no mesmo texto, ora aparece unida formando uma só 

palavra, ora ocorre em separado.    

 Com base no exposto, segue o quadro semântico da conjunção subordinativa 

quom > cum, até o período de Cícero. Demonstra-se, de acordo com o Quadro 10, que a 

palavra quom é usada até o século II a. C., quando, então, é substituída por cum 

(conjunção). 
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  Conjunção Subordinativa  

 Temporal Causal Concessiva  

Plauto, séc. II a. C. 

(quom) 

     x
28

               

Cícero, séc. I a. C. (cum)      x      x       x     

Quadro 10 - Valores semânticos de quom > cum, em Plauto e em Cícero 

 Em Plauto quom só aparece expressando a noção de tempo. Talvez seja possível 

dizer que esta tenha sido a primeira noção expressa por cum. De acordo com o que foi 

exposto acima, quando desaparece a noção de tempo neste conector, ela se reorganiza a 

partir da combinação de quom + dam > quondam (antigamente, um certo dia etc.). 

 Por outro lado, em outros autores do século de ouro da literatura latina, 

particularmente em Cícero, a conjunção subordinativa cum desempenha as funções de 

conjunção concessiva, temporal e causal. Conforme se afirmou, no início deste capítulo, 

ao ser usada no lugar da preposição cum, o vocábulo como mantém esta concepção de 

causa. 

 

4.2.2 Na função da conjunção comparativa latina ut   

 

  Faria (1995:232), ao tratar das conjunções subordinativas comparativas latinas, 

expõe: “As principais conjunções comparativas, que ligam orações exprimindo ideia de 

comparação, são as seguintes: ut „como‟, sicut „assim como‟, quasi „como se‟”.  Sicut e 

quasi, por serem conjunções compostas (e de formações muito posteriores a ut), não 

serão tratadas aqui. Contudo, serão expostas algumas das particularidades morfológicas 

da palavra ut por ser uma das conjunções latinas cuja função é desempenhada, hoje em 

dia, por como. 

 A etimologia de ut, conjunção comparativa, é muito vaga, mas segundo Faria 

(idem), ut é proveniente do ablativo do pronome relativo-indefinido qui “que perdeu a 

consoante inicial por simples acidente de sua evolução fonética”. Laurand (1921)
29

 

                                                           
28 No Anfitrião, quom só aparece em contexto temporal. Ex: Verum actutum nosces, quom illum nosces seruum. 

Plauto, 1952, p. 44. (Tu conhecerás a verdade, quando conheceres este escravo). 
29 u + t, -ti (suffixe contenant un t comme αủτε, έτι)”.   
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acrescenta que a mesma conjunção é resultado de “u + t, -ut (sufixo contendo um t 

como se encontra em aute, eti)”.   Exemplo: 

 

52) “Ut sementem feceris, ita metes.” (Cícero, De Orator, 2, 261) 

53) “Como tiveres semeado, assim colherás”.   

 

 Tanto em Plauto quanto em Cícero existem muitas ocorrências da conjunção ut, 

fato comprobatório da antiguidade desse conectivo.  

 Talvez por ser o ato de comparar, próprio da natureza humana, a conjunção ut é 

uma palavra de uso comprovado no Latim Arcaico. Esta noção comparativa perpassa 

todos os contextos históricos da língua latina e chega aos dias atuais, não só na língua 

portuguesa, mas ainda em outras línguas românicas, dentre as quais, o espanhol, o 

italiano e o francês, conforme atestam Brito et al. (2010:221). “A semelhança 

constatada entre expressões pertencentes às diferentes línguas românicas prova que elas 

se originam de uma mesma fonte.” (Ilari, 1991:20).  

 O mesmo autor conclui que “a forma que essas palavras assumem nas línguas 

românicas é indício da forma que deve ter tido a expressão originária.” Sendo assim não 

há dúvidas quanto à origem de como em português, como em espanhol, come, em 

italiano, e comme, em francês, ou seja quomodo é a mesma fonte de como, presente nas 

quatro línguas citadas.  (Brito et al., 2010:221).  

 Desta forma, conclui-se que a noção comparativa presente na conjunção como 

era expressa, na antiguidade, pela conjunção comparativa latina ut, que não deixou 

vestígio na língua portuguesa, mas sua noção comparativa não se perdeu, porque o 

vazio deixado por ut foi preenchido pelo vocábulo como, assim, “recuperando a perda”, 

conforme diz Nunes (1928).  

 O Quadro 11, elaborado por Barreto (1999:199), apresenta um levantamento 

diacrônico dos diferentes usos da palavra como, na função de conjunção:  

 Como  Séc. XIII Séc. XIV Séc. XV Séc. XVI Séc.XVII Séc. XX 

Modal     x                      x   x    x    x     x 

Temporal     x    x   x    x    x  

Conformativa       x    x     x 

Comparativa     x    x   x    x    x     x 

Causal     x    x   x    x    x     x 

Finalidade     x      x   

Quadro 11 – Como e seus valores semânticos através dos séculos. 
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 Considerando que o vocábulo como é também empregado contemporaneamente 

com o valor de preposição, observa-se que desempenha o papel previsto de três classes 

de palavras: advérbio, preposição e conjunção (causal, comparativa, conformativa).  O 

fato demonstra que aquelas antigas conjunções latinas permanecem representadas 

semanticamente, nos dias de hoje, pelo vocábulo como.  

 

4.2.3 Na função de advérbio interrogativo latino qui  

 

  Os pronomes interrogativos e indefinidos, em Latim, apresentavam a forma 

quis, usada para o nominativo masculino singular; quae e qua, para o nominativo 

feminino singular, e quid ou quod, para o nominativo singular neutro: 

 

Quis, quae (qua) quid (quod), pronome interrogativo e indefinido. I -

Interrogativos: a) Substantivos: 1) quem? Qual? Que pessoa? Que coisa? 

Que?: quis clarior in Graecia Themistocle? (Cic. Lae. 42) “Quem foi mais 

ilustre na Grécia que Temistocles?” b) adjetivo: 2) qual? De que espécie? De 

que qualidade? Como?: Quis senator ...? (Cic. Cat. 2, 12) “qual o 

senador...?” II - Indefinido: 3) Algum, alguma, alguém, alguma coisa.  (Faria, 

1962:837). 

 

 

 Com a mesma estrutura do pronome relativo latino, conforme a citação, ainda 

ocorria, no Latim, outro vocábulo, assim classificado, segundo Faria (1962): “2. qui
30

, 

(antigo ablativo singular de quis). I - advérbio interrogativo: 1) Em que? Com que? 

Como? 2) Pelo que? Por quê? Graças a que?. II -  Pronome indefinido: 3) De algum 

modo, de qualquer modo”.  

  

 Segundo o gramático Miranda (1940:174), quando apresenta os advérbios 

interrogativos latinos, iguala os dois advérbios. “De modo: quomodo? ou qui?: como, 

de que modo?  Da mesma forma, Furlan (2006:126) não faz distinção entre os dois 

advérbios interrogativos: “quomodo? Quaemadmodum? Qui? = como? Por outro lado, 

Almeida (1990:392), ao tratar dos mesmos advérbios, apresenta uma pequena distinção 

entre os dois.  Para ele, qui ocorre, apenas, com os verbos “possum” e “fio”.   

 

54) “Quomodo mater filii tulisti ?  

                                                           
30

 No período clássico, o ablativo do pronome relativo qui é quo; o ablativo do pronome interrogativo quis é quo. 

Havia também quo, conjunção, (ablativo de qui, adv. interrogativo), e quo, advérbio (indicando movimento), ex: quo 

vadis? (para onde vais?). Observam-se quatro palavras escritas de forma idênticas (quo), dois ablativos, um advérbio 

e uma conjunção.  
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55) (Como suportaste a morte de teu filho?).  

 

56) “Qui fit ut nemo uiuat sua sorte contentus? 

57) (Como é que ninguém vive contente com a sua sorte?)” 

 

 Os exemplos extraídos de Almeida (1990:392) caracterizam, na intenção do 

autor, a distinção entre os advérbios quomodo e o advérbio qui. Ou seja, o verbo é que 

determina o uso de um ou de outro advérbio. Observa-se que esta distinção se perdeu ao 

longo do tempo, e hoje é possível usar o advérbio interrogativo independentemente do 

verbo presente na oração. 

 Semelhantemente ao que ocorreu com as conjunções cum e ut, o vocábulo como 

também teve o seu emprego no lugar do pronome interrogativo qui. Este fato amplia a 

escala de uso da palavra como, que a torna muito mais produtiva, tanto em significados, 

quanto na sua distribuição sintática.  

 Vale ressaltar que o advérbio interrogativo latino qui tornou-se prefixo de 

muitas de palavras. Em algumas delas, manteve seu significado original, ou seja, de 

interrogativo. Dentre estas palavras, destacam-se:  

 Quidni: adv.: por que não?  Como não? quidum: adv.: como, então? De que 

modo, pois? quinam, pronome interrogativo: que? quem?  qual?  Quippe: adv.: por que 

não?  quin: adv.: como não?  Por que não?.  No entanto, por constituírem estruturas 

compostas, elas não serão aqui estudadas.  As mesmas farão parte de uma pesquisa a ser 

desenvolvida futuramente.      

 

4.2.4 Na função do pronome relativo latino qui        

 

 Sobre os pronomes latinos que mantiveram a mesma classificação em língua 

portuguesa, Faria (1962) faz observações a seguir transcritas: 

 Pronome relativo: qui, quae, quod. A forma qui é usada para o nominativo 

masculino singular, a forma quae, para o nominativo feminino singular, e quod, para o 

neutro singular. O que for dito para o masculino, portanto, também se aplica para o 

feminino e para o neutro, com as necessárias adaptações.  

 

1. Qui, quae, quod: pronome relativo I: 1) que, o que, quem (Cés. B. Gal. 1, 

3, 1). II - Sentido particular: 2) O que (com omissão do antecedente); 3) Visto 

que, pois que, porque (matiz causal): Antiochus qui animo puerili esset ... 
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(Cic. Verr. 4, 65) “Antíoco, porque tinha uma alma infantil ...”; 4) Se bem 

que, que, portanto (matiz concessivo): egomet, quis sero Graecas litteras 

attigissem (Cic. De Or. 1, 82) “eu mesmo, se bem que tenha me aproximado 

das letras gregas tardiamente”. 5) A fim de que, para que (matiz causal): 

eripiunt aliis quod aliis largiantur (Cic. Of. 1, 43) “tiram de uns a fim de 

dar a outros”.  6) De tal sorte que, tal que (matiz concessivo): is es, qui 

nescias (Cic. Fam. 5, 12, 6) “tu és (homem) suficiente para ignorar”.  III - 

Interrogativo: (com valor adjetivo e substantivo, salvo o neutro quod, que é 

sempre adjetivo): 7) Que? Quem? Qual?: qui esse ignorabas (Cic. Verr. 5, 

166) “ignoravas quem ele era?”. IV - Pronome indefinido: 8) alguém, algum: 

si qui in foro cantet (Cic. Of. 1, 145) “se alguém cantasse no foro”.   

 

 

 A proximidade entre os pronomes relativos (que, quem) e os pronomes 

interrogativos (que? quem?) vai permanecer até no português contemporâneo.  Esse fato  

ocorre em função da semelhança entre o pronome relativo latino qui e o advérbio 

interrogativo qui
31

, como?  Em decorrência disso pode ocorrer o emprego do vocábulo 

como na função de pronome relativo.  

 Neves (2011:366), ao discorrer sobre a formação dos pronomes em português, 

destaca: “Dentro da classe dos pronomes relativos há dois tipos principais: a) 

Pronomes que são „relativos‟ propriamente ditos, já que se referem a um antecedente, 

isto é, são fóricos.”  Cita os pronomes: que, quem, quanto, cujo, de quem, em que, no 

qual e acrescenta os “pronomes que nunca se referem a pessoas: onde, como.”  

Acrescenta que o pronome relativo como indica modo ou “tem como antecedente um 

sintagma nominal de tipo especial (com os substantivos maneira, modo, forma ou 

sinônimos)”, como no exemplo: “Achei simpático o modo como [do qual modo] me 

explicou que uma caixinha custava uma coroa e cinco custavam três” (idem: 373). 

 Ribeiro (2006:237), ao tratar das diferentes funções desempenhadas pelo 

vocábulo como, classifica-o, também, como pronome relativo. Ex.: “A maneira como 

se veste é elegante”. O mencionado professor desenvolve raciocínio parecido ao de 

Neves quando observa que o pronome relativo como aparece “após o substantivo modo 

e maneira, sem pausa”.   

 Macambira (1987:85), ao apresentar a estrutura e classificação do advérbio, 

estabelece: “advérbio nominal é aquele que se desdobra em substantivo com pronome – 

demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo”.  Destacam-se aqui os dois últimos:  

“interrogativo: como?: de que modo?  Relativo: (o modo) como: pelo qual modo”.  Em 

seguida, acrescenta: “Os advérbios relativos são apenas três, e têm sempre como 

antecedente um substantivo a que se referem, donde o nome relativo”.  Sendo, com isso, 

                                                           
31

 Esse advérbio interrogativo foi destacado no capítulo anterior.  
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“como substantivo modal, geralmente modo, maneira, forma ou jeito”.  Em seguida, o 

autor apresenta três exemplos de como advérbio relativo modal. 

  

58) “O modo como te portas (conforme o qual modo)”. 

59) “A maneira como censuras (conforme a qual maneira)”. 

60) “O jeito como te sentas (conforme o qual jeito)”. (1987: 86) 

 

 Luft (2002:163) afirma que os pronomes relativos “se referem a um nome ou 

pronome substantivo anterior”. Em seguida identifica os pronomes relativos, 

distribuindo-os entre substantivos, adjetivos e advérbios: “como (= com que, precedido 

de maneira, modo etc.)”. Entre outros exemplos, Luft (idem) menciona: “Estranhei a 

maneira como ele procedeu”. A frase, conforme se constata, é muito semelhante àquelas 

apresentadas por Neves (2011); Ribeiro (2006); e Macambira (1987); embora Luft 

designe advérbio o que os autores anteriores chamam de pronome relativo.  

 Por sua vez, Rocha Lima (2008:176) denomina de “advérbios relativos onde, 

quando, como, empregados com „antecedente‟, em oração adjetiva”. E destaca o 

exemplo: “Merece elogios o modo/ como tratas os mais velhos”.   

 Com relação ao fato de Celso Cunha (2008) nomear de pronome relativo onde, 

quando e como, Luft (2002:164) comenta que o “mais acertado é classificá-los como 

relativos sem antecedentes”.  Por último, Houaiss (2009:501), tratando do advérbio 

como, “com dupla formação, pronominal e conectiva, também com valor 

circunstancial”, dá como exemplo: “Este é o modo como tratamos nossos amigos.” 

  Quanto ao emprego de como com valor de pronome relativo, constata-se que, 

nas oito gramáticas analisadas, somente quatro delas assim o consideraram, fato que 

indica existirem opiniões contra e a favor do uso do termo com esse valor morfológico.  

 Nunes (1975:342), ao tratar da origem dos advérbios, menciona:  

 

Dividem-se os advérbios em nominais e pronominais, compreendendo os da 

última espécie tantas classes quantos os pronomes, com excepção dos 

pessoais, subdividindo-se portanto em demonstrativos (aqui, ali, lá além, 

etc.), relativos (onde, etc.). interrogativos (onde, como, quam, etc.), e 

indefinidos (algures, nenhures, etc.), e, tendo em vista a sua significação, 

podem reduzir-se aos cinco grupos seguintes: de lugar, de tempo, de modo, de 

quantidade, de designação.  

 

 

 Em outra obra, Nunes (1928:217) expõe o processo de criação das conjunções. 

Ao longo de seu discurso, o estudioso passa a apresentar as palavras invariáveis que 
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mudaram de classe para preencher o espaço vazio deixado pelo desaparecimento de 

muitas conjunções. Assim, surgem aquelas que “sobreviveram” e a notícia sobre as que 

desapareceram na evolução do Latim para o Português. Nunes (1928)desenvolve o 

argumento de que a língua portuguesa teve de recorrer a artifícios para “recuperar a 

perda” e, ao discorrer sobre as conjunções integrantes, dá uma contribuição para a 

presente pesquisa: 

 

Há ainda como, resultante de quomodo32, isto é, de uma locução33, constituída 

pelo pronome interrogativo quis e o substantivo modus, ambos no caso 

ablativo, os quais traduzidos, como é sabido, dão de que modo.  É evidente 

que tal locução só se emprega em interrogativas, diretas ou indiretas; hoje, 

afora isso, usa-se ainda em simples integrantes, como quando dizemos, v. g.: 

Vou-te contar como o caso se passou. (Nunes, 1928:230).    

 

  

 Retornando às observações sobre o pronome relativo como, na opinião de Neves 

(2011); Ribeiro (2006); Macambira (1987) a palavra, no exemplo apresentado por 

Nunes, pode ser classificada, também, como pronome relativo, uma vez que o 

substantivo maneira, modo está implícito ali: “Vou te contar a maneira como o caso 

se passou”. Na opinião de Neves (2011:372), quando os substantivos maneira, modo, 

forma ou sinônimo antecedem a palavra como, este elemento é pronome relativo, 

porque está fazendo referência à palavra anterior. Tal possibilidade leva a pensar que a 

classificação de como na condição de pronome relativo não é recente, visto que o fato já 

é analisado  na gramática de Nunes, editada em 1928.   

 Em função da heterogeneidade semântica dos advérbios, nem mesmo os grandes 

gramáticos classificam e delimitam os advérbios sem fazer questionamentos. Na opinião 

de Bechara (2001:290), “o advérbio constitui uma classe de palavra muito heterogênea, 

por isso torna-se difícil atribuir-lhe uma classificação uniforme e coerente”. Deve-se 

acrescentar, por tudo que já foi aqui apresentado, que essa heterogeneidade vem desde o 

latim.  

  Com relação às justificativas, transcreve-se de Bechara (2001:290): 

 Na classificação dos advérbios, ora se pauta pelos valores léxicos 

(semânticos) das unidades que o constituem, ora por critérios funcionais.  No 

primeiro caso, são os advérbios classificados como denotadores de tempo 

(agora, antes, tarde etc.), de lugar (aqui, fora etc.), de quantidade (tanto, 

muito, bastante etc.), etc. Pelo segundo critério, teremos os demonstrativos 

(aqui, então, agora, aí etc.), os relativos (onde, como, quando etc.) e 

interrogativos (quanto? onde? como?).  

                                                           
32 Mais uma informação de que o vocábulo como é uma evolução fonética de quomodo. 
33 Observa-se que o ilustre professor, talvez em função dos dois ablativos: quo e modo, classifica a palavra quomodo 

como uma locução, mas conforme é sabido, para receber esta denominação as duas palavras teriam de permanecer 

separadas (quo modo).  
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 Embora não apresente exemplo, Bechara acrescenta: “o advérbio, pela sua 

origem, e significação, se prende a nomes e pronomes, havendo, por isso, advérbios 

nominais e pronominais” (idem: 293).  Em seguida, destaca os pronominais e dentre 

eles estão:  

            a) “os relativos: onde (em que), quando (em que), como (por que)”.   

            b) “os interrogativos: onde? quando? como? por que? (por quê?)”. 

 

 As análises apresentadas permitem construir o seguinte quadro de autores que se 

posicionam em relação à inclusão de como entre os relativos. 

 

AUTORES SIM NÃO 

Macambira (1987) Como: pelo qual modo  

Mesquita (1996)   Não inclui          

Bechara (2001) Onde, quando, como*
34

  

 

Ribeiro (2006)       

O qual (e variantes), cujo (e 

variantes), quanto (e variantes), onde 

(e variantes), como, quando. 

 

 

 

Luft (2006) 

Subst.: que, quem, o qual (e flexões), 

quanto (precedido de tudo) e quantos 

(precedido de todos). Adjetivo: cujo 

(e flexões; = do ou da qual (e flexões) 

Advérbio como (= com que, 

precedido da palavra maneira, modo) 

 

 

Rocha Lima (2008) 

Onde, quanto, como (usados com 

antecedentes)*
35

 

  

Houaiss (2010)  Não inclui 

Neves (2011)  Que, quem, quanto (e variantes), cujo 

(e variantes), o qual (e variantes), 

onde, como. 

 

Quadro 12 - Como na função de relativo 

   

 Conforme as obras de Bechara e Rocha Lima, o termo como com antecedente 

expresso tem o papel de advérbio relativo. Constata-se, assim, mais um aspecto desta 

                                                           
34 Bechara (2001:294) denomina o conector como de “advérbio conjuntivo.” 
35 Rocha Lima (2008:176) denomina esses conectores de “advérbios relativos”. 
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palavra, que se dá, possivelmente, em função do “parentesco” entre os pronomes e os 

advérbios, segundo o que foi observado no capítulo anterior.  

  No quadro a seguir, resume-se o emprego de como em funções desempenhadas 

por diferentes termos latinos. 

 

Palavras 

latinas 

Conjunção 

causal 

Conjunção 

Comparativa 

Advérbio 

interrogativo 

Pronome 

relativo 

cum    como    

ut      como   

qui       como?  

qui        como 

Quadro 13 – Emprego de como nas funções de diferentes palavras latinas 

 Para sintetizar o que foi dito sobre a origem dos múltiplos empregos de como, 

retoma-se a velha, boa e útil lição de J. J. Nunes, (1928), quando faz as suas digressões 

lexicológicas destacando o desaparecimento das palavras invariáveis, por ocasião da 

passagem do Latim para o Português, como também atesta Coutinho (1972:269). De 

acordo com Nunes, para preencher o “vazio” deixado por aquelas palavras que não 

sobreviveram ao “desastre”, a língua foi buscar substitutos “entre os advérbios e 

preposições”, entre os “nomes (substantivos e adjetivos), pronomes e até verbos.” Ou 

seja, praticamente todas as classes de palavras forneceram elementos para reconstruir a 

classe das conjunções. De igual modo, com o desaparecimento das palavras latinas: 

quom > cum, ut, qui e qui, era natural que a língua recorresse a um novo ou novos 

elementos para ocupar seu lugar. E foi o que aconteceu, neste caso em particular; a 

língua recorreu, não a diferentes palavras, mas apenas ao  advérbio quomodo > como 

para preencher aqueles espaços vazios. 

 Com base nas exposições do parágrafo anterior é possível explicar que a palavra 

como desempenha, além de outras funções, o papel de conjunção causal e de conjunção 

comparativa; e esta, por sua vez, tendo em vista que se juntou a outros elementos da 

língua, tenha adquirido outras estruturas para expressar a comparação, conforme se 

verifica em Barreto (1999:183): tanto ... como; tal ... como; assi come; bem como ... 

assi; segundo como ... assi; tanto ... como se; como ... bem assi; como também. 
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Para finalizar este capítulo, apresentamos a lista abaixo que resume as funções 

morfológicas de como: 

a) Conjunção subordinativa causal como 

b) Conjunção subordinativa comparativa como 

c) Advérbio de modo como (Não quero saber como ela anda na rua) 

d) Advérbio interrogativo como (Como fizeram o trabalho?)  

e) Conjunção subordinativa conformativa como - (Ele fez o trabalho como o professor 

orientou)  

f) Preposição: como 

g) Advérbio exclamativo como. (Como chove!) 

h) Pronome relativo como: (após substantivo: o modo, a maneira ou equivalentes).  

      

  

4.3 Evolução de quomodo > como  

 

 Esse estudo referente ao advérbio latino quomodo tem início a partir das obras 

de Plauto.  Com ele, objetiva-se fazer não só o seu levantamento diacrônico, no que dia 

respeito à sua morfologia, como também identificar as relações ou (as não relações) 

entre ele e o advérbio interrogativo como, em português
36

.    

  De acordo com Ernout e Meillet (2001), quomodo, em latim, é um advérbio 

interrogativo, exclamativo e relativo: “de que maneira”, “como”, “da maneira que”.  Por 

sua vez, ao tratar da origem dos advérbios, Faria (1995:663) afirma que “muitos 

advérbios são simples formas casuais, fixadas em determinados casos fossilizados e que 

passaram a ser usadas adverbialmente, destacando-se desta forma, do sistema de 

declinação.”  Opinião parecida também é encontrada em Laurand (1921)
37

.  “Muitos 

advérbios são primitivas palavras variáveis, e muitas vezes, se pode reconhecer o caso 

latino de que eles foram tirados”. Esse autor cita: unde, inde, bene, male, todos são 

                                                           
36 De acordo com Faria, (1995:215), são estes os principais advérbios interrogativos latinos: cur? “por quê?”; 
quamobrem? “por que razão?”; quare? “por quê?”; quomodo? “como?” 
37 “Beaucoup d‟adverbes sont d‟anciens mots variables et l‟on peut souvent reconnaitre de quel cas ils 

sont tirés”. 



67 
 

advérbios à época do período clássico latino, mas, antigos ablativos de terceira 

declinação muito antes desse período.  

  Dentre tantos outros advérbios citados por Laurand há, quare (qua + re) 

“ablativo do pronome relativo qui e do substantivo res”, palavra composta que, ao ser 

dicionarizada aparece como conjunção e advérbio.  

 Analogamente ao caso anterior, isto é, a fusão de um ablativo de um pronome 

singular (qua), e um ablativo de um substantivo (re), o advérbio quomodo também 

resulta da composição de dois elementos de classes de palavras distintas: quo < do 

pronome quis, e modo, que vem do substantivo modus. Estas palavras compostas 

(quare, quomodo) fornecem um pressuposto de que estão mais propensas a mudanças.  

Com isso é possível explicar o deslocamento do advérbio quomodo para a classe das 

preposições, hipótese decorrente do fato de essa palavra ter características do pronome 

relativo (quis) e do substantivo (modus). Essa natureza híbrida parece motivar a 

tendência para tornar a referida palavra um elemento coesivo, característica da 

preposição.   

 Nunes (1975: 343) registra, ao tratar da formação das locuções adverbiais, sete 

ocorrências do processo de formação semelhante ao de como: ab + ante > avente; in + 

bona + hora > embora; de + ante > diante; per + ante > perante; ad, hac + hora > 

agora; in + tunc > então.     

 Ao analisar as conjunções, Coutinho (1972:269) admite existir um “vazio” que 

ficou nesta classe de palavras por ocasião da passagem do latim ao português.  “Poucas 

foram as conjunções que o português herdou do latim.   Para suprir essa lacuna, recorreu 

a língua às outras classes de palavras”, entre as quais, Coutinho (1972) apresenta a 

classe dos advérbios e preposições como as fontes geradoras de novas conjunções do 

português.   

A mudança de classes é um processo natural na evolução das línguas naturais e 

nesse processo de ela fazer e refazer-se, Meillet (1948) percebe uma espécie de espiral.  

Assim, explica, em poucas palavras, esse longo processo de mudança na língua:  

 

As línguas seguem, portanto, um modelo de desenvolvimento 

em espiral; elas reúnem palavras acessórias para obter uma 

expressão forte, essas palavras enfraquecem-se, degradam-se e 

caem ao nível de simples partícula gramatical; agrupam-se 

novamente palavra a palavra diferente, para alcançar 
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determinada expressão; o enfraquecimento recomeça e assim 

sem fim.
 38

 

 
 

   O processo mecânico de construção e reconstrução da língua deixa explícito que 

ela nunca está definitivamente pronta; há um dinamismo interno que está sempre em 

funcionamento.  Por vezes, esses desgastes internos das palavras são capazes de lapidá-

las até ficar, de cada uma delas, só o núcleo mais forte (a sílaba tônica), que depois se 

junta a outros núcleos, e assim constitui o moto-contínuo da língua. Esse mecânico e 

visceral movimento é o que provoca as numerosas formações híbridas.  (Por exemplo, 

in + bona + hora > embora; in + tunc > então) e, consequentemente, a criação e a 

renovação da língua.  

 Muitos estudos já foram elaborados em função dessas formações.  Por exemplo, 

a construção então, conforme é possível constatar-se, tem motivado muitas dissertações 

de mestrado, e, consequentemente, muitos questionamentos sobre o processo de 

formação da língua. Os diversos estudos sobre o item então demonstram que ainda 

existem muitas construções a serem estudadas.   

 As pesquisas referentes à palavra mencionada acima demonstram que o antigo 

advérbio tunc, com o acréscimo da preposição in (in + tunc > então), forma uma nova 

construção que se desloca para a classe das conjunções. Ao estudar esse processo, 

Nunes (1975:342), expõe: “entre advérbios, conjunções e preposições, não há, em rigor, 

verdadeira distinção, tendo, na sua origem, a maioria das chamadas conjunções saído 

dos advérbios e destes as preposições”.  Ou seja, admitindo-se as teses desse inegável 

conhecedor da língua portuguesa, a hipótese proposta acima, sugerindo que o advérbio 

quomodo > como, dá origem à preposição como, está correta. 

  O reconhecimento de que os advérbios dão origem às preposições também é 

reforçado por E. Bassols de Climent (1956:226 e 225), apud Poggio (2002:265). “A 

maioria das preposições provém de advérbios”.    

              Segundo o que foi mostrado em 4.2.1 e em 4.2.2, antes de ocorrer a formação 

da palavra quomodo, já existiam ut e cum. Ambas ocorriam na função de conjunções 

subordinativas, sendo que a primeira (ut), antes de desaparecer, foi conjunção 

                                                           
38 Les langues suivent ainsi une sorte de développement en spirale: elles ajountent des mots accessoires 

pour obtenir une expression intense; ces mots s‟affaiblissent, se dégradent et tombent au niveau de 

simples outils grammaticaux; on ajoute de nouveaux mots ou des mots différents en vue de l‟expression; 

l‟affaiblissement recommence, et ainsi sans fin.  Meillet, (1948: 140). 
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comparativa, cujo valor semântico morfológico e sintático se encontra representado pelo 

vocábulo como.  Por outro lado, a conjunção cum, à época de Cícero, ocorria tanto na 

função de conjunção causal, quanto concessiva e temporal.  Com o tempo, houve o 

predomínio da acepção causal e esta noção de causa permanece até os dias atuais.  

             Resultando igualmente de um processo de mudança, a construção quomodo, 

desde a sua formação, passou a ocorrer, morfologicamente, como advérbio. Muitos 

séculos depois, ou seja, na atualidade, passou a ocorrer, também, na condição de 

preposição.   

 Acrescenta-se que as conjunções ut e cum, talvez, por serem antiquíssimas 

unidades simples (sem composição com outra unidade), permaneceram sempre na 

condição de conjunção.  Por outro lado, a palavra composta quomodo, ao longo do 

tempo, passou por diferentes situações: ablativo de pronome, ablativo de substantivo, 

advérbio de modo em latim, advérbio de modo em português e preposição. O fato 

demonstra que as palavras híbridas sofrem mais alterações com o efeito do tempo.  As 

dezenas de estudos referentes à construção então, e alguns outros, dentre eles, a palavra 

como, podem contribuir para comprovar o que afirmamos.   

 No capítulo da gramática latina dedicado às palavras invariáveis, Miranda 

(1940:169) destaca: “Os advérbios (latinos) podem ser: de lugar, de tempo, de modo, de 

quantidade, interrogativos, afirmativos, negativos, dubidativos”.  Esta classificação é 

muito semelhante à de Faria (1995), e permanece no paradigma de classificação dos 

advérbios presentes nas gramáticas da língua portuguesa. Vale notar que os advérbios 

latinos, por terem formação muito diversificada, principalmente os de lugar, de tempo e 

de modo, podem ser considerados palavras primitivas, pois são constituídas “a partir de 

radicais, os quais se juntam a sufixos especiais ou a duas ou mais palavras, (variáveis e 

invariáveis) justapostas ou aglutinadas” e, por isso, podem apresentar diferentes 

significados (Cardoso, 1993:98).   

 Assim, ocorreu com a construção quomodo, de cujo percurso histórico, do latim 

ao português atual, destacam-se os principais apontamentos.  

 Dentre os gramáticos que faziam oposição àqueles destacados em 1.2.2, no final 

do séc. XIX, Grivet (1881:179), destaca: “Como, construção do vocábulo quomodo, .... 

De igual modo, Pacheco da Silva Jr. e Lameira de Andrade (1894:459) atestam a mesma 

origem para a palavra: “Como, do latim quomodo, pela forma intermediária quomo.” 

 Nunes (1957:346) esclarece que, além da estrutura como, no português arcaico e 

popular ocorrem as formas “coma, come < quomodo” e ao tratar dos advérbios de 
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modo,  destaca  as  formas  originadas  de quomodo  (“ como, coma, come”)  e 

apresenta o exemplo:  

 

61) “Quente coma lume; frio como gelo”.   

  De acordo com Brito et al. (2010:221), no italiano permaneceu a forma come e, 

no francês, comme. 

 Por sua vez, Coutinho (1972:270) apresenta o desenvolvimento deste vocábulo 

de modo similar ao de Nunes (como < quomo < quomodo), mas acrescenta, ainda, 

informações suplementares referentes aos elementos sufixais, que, segundo ele, 

motivaram a alteração na última vogal desse advérbio, no português arcaico: come < 

quomodo + et; coma < quomodo + ac.   

  Machado (1976:664) acrescenta que, em posição proclítica, ocorre a forma 

cumo.  “(séc. XVI: „profetizou cumo aquelles Monges haviaõ de ser lançados‟, Aviero, 

cap. XIV, p. 66)”.  

Pode-se observar a construção quomodo em Anfitrião (séc. II a. C.), texto de 

Plauto, em que ocorre na condição de advérbio interrogativo, segundo se pode constatar: 

 

62)  “Amphitryon: Quid est quomodo? 

 Iam quidem Hercle ego tibi istam scelestram, 

  scelus, linguam abscidam”. (AM. II, 16)  

 

63) Anfitrião: O quê? Como é?  

 Por Hercules, patife, eu vou arrancar essa tua língua ordinária!.  

 

  Ainda em Plauto, neste mesmo texto, quomodo também ocorre separado.  Ex.:  

 

64) “Sed quo modo
39

 et uerbis quibus me deceat fabularier”. (AM. II, 33)  

 (Mas como e em quais termos convém ele fazer esse relato?).  

 

 Esse fato parece indicar a fase em que ocorreu a fusão dos ablativos do pronome 

interrogativo quo e do substantivo masculino modo. O referido processo de fusão 

assemelha-se ao que ocorreu com muitas palavras, ainda no latim, resultando em 

                                                           
39

 É comum ocorrerem as duas formas, e por isso, impossível prever com exatidão quando se deu a fusão 

dos dois ablativos quo + modo > quomodo, depois, advérbio latino. 
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construções do tipo: edere (= comer, usado para animais) + cum > comedere (comer na 

companhia de alguém); juvare (agradar, deleitar) + ad > adjuvare (vir em auxílio de); 

pro + inde > proinde, e muitas outras. 

  A fase do romance produziu grande número de exemplos semelhantes a estes, 

tais como:   

         Ca sabe Deus que, se m‟end‟ eu quitar/  

 podera, des quant‟á que vos servi,/  

 mui de grado o fezera logu‟i,/  

 mais nunca pudi o coraçon forçar/  

 que vos gram bem non ouvess‟ a querer,/  

 e porem non dev‟eu a lazerar,/  

 senhor, nem devo porend‟a morrer. (C. V. III).  

           Nunes (1928:219).  

 

   Destacam-se as duas construções: porem (por + em) e porende (por + inde). Este 

é um fato típico de fusão entre elementos da língua, conforme ocorreu, também, com 

quo + modo.   No fragmento de texto citado, a “competição”, na época, entre as 

construções porem e porende resultou no desaparecimento da segunda e na 

sobrevivência da primeira conjunção (porém); motivando, assim, a hipótese de que as 

palavras novas se sobrepõem às antigas, substituindo-as.  

 Retornando a um tempo bem anterior, mais especificamente, à época de ouro da 

literatura latina, o advérbio quomodo não ocorre nas Catilinários
40

, de Cícero, (s/d). 

Esse texto, escrito mais ou menos 120 anos depois de Anfitrião, ao longo dos quatro 

discursos argumentativos/ discursivos que compõem o livro, não apresenta nenhuma 

ocorrência da construção quomodo. O que terá acontecido para que este vocábulo 

deixasse de ser usado naquela obra?  O que faz um escritor selecionar determinado 

vocábulo em detrimento de outro?   

 A ausência de quomodo nas Catilinárias, talvez seja explicável pelo fato de   

Cícero escrever seus textos no latim culto literário da época
41

 e Plauto produzir suas 

peças de teatro usando a fala quotidiana da periferia de Roma
42

.  No lugar de quomodo, 

Cícero usa outros advérbios: quemadmodum (quem ad modum) (como? de que 

maneira?); tanquam (como, como se, como que); quam (quão, quão grande/ pouco). 

                                                           
40

 Observa-se que esse texto não apresenta a palavra quomodo em nenhuma das duas modalidades, isto é, 

na forma separada (quo modo), nem composta (quomodo). Isto acontece tanto no livro de referência, 

quanto no texto virtual, também no endereço apresentado na Metodologia. 
41

 “É o estilo clássico, por excelência – natural, verdadeiro. Possui extrema correção e é puríssimo. Além 

do mais, é harmonioso como nenhum outro na prosa latina”. (Laurand, 1946:109). 
42

 “Ele inventa palavras do mais divertido efeito; lança mão, com destreza sem par, de todos os recursos 

que fornece a língua corrente e vulgar. É pródigo em aliteração, assonâncias, figuras etimológicas, jogos 

de palavras, com estonteante fecundidade”.  (Laurand, idem:37). 
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 Quanto ao uso interrogativo do advérbio como, poucas são as informações 

teóricas. Neves (2011:242), diz apenas: “Existe um advérbio de modo usado para 

interrogar (advérbio interrogativo de modo): como?”.  Por sua vez, Celso Cunha 

(2008:557) afirma: “Por se empregarem nas interrogações diretas e indiretas, os 

seguintes advérbios de causa, de lugar, de modo e de tempo são chamados 

interrogativos.”  Exemplo:  

 

65) “Como vai de saúde?” 

 

 Os registros, embora poucos, são suficientes para comprovar a mudança 

morfológica de quomodo > como.  

 

 O quadro abaixo (semelhante ao quadro 13) expõe as palavras latinas que o 

vocábulo como substituiu, acrescido do advérbio quomodo, o qual, por meio de perdas 

fonéticas, resultou na palavra como, que se deslocou também para a classe das 

preposições.   

 

Palavras  

latinas 

Conjunção  

causal  

Conjunção 

comparativa  

Advérbio 

Interrogativo 

Pronome  

relativo  

Advérbio  

de modo  

Preposição  

    cum  Como       

     ut    Como        

    qui     Como?    

    qui      Como    

quomodo       Como     Como  

Quadro 14 – Como empregado no lugar de diferentes palavras latinas. 
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 No quadro acima, observa-se o emprego do vocábulo como, em português, com 

diferentes funções morfológicas e semânticas. O fato acontece porque a esta palavra, 

foram atribuídos valores e funções pertencentes aos vocábulos latinos identificados, 

conforme se comentou no capítulo anterior.  Desse modo, reconstruir a história da 

palavra como permite entender, também, um pouco da própria história da língua 

portuguesa, que foi construída e reconstruída a partir de famílias linguísticas provindas 

do indo-europeu, dos gregos, dos etruscos, dos gauleses, dos sabélicos e outras. 

 Em razão dos numerosos empregos de como, quando o professor depara-se com 

uma redação para corrigir e encontra nela várias palavras como; isso não significa “erro 

de português”, mas, apenas, facilidade para desenvolver a escrita, tendo em vista que o 

vocábulo como induz o aluno a seguir alguns atalhos facilitadores no momento da 

escrita.   

 Por exemplo, quando o aluno usa a construção: “Os EUA veem o negro como 

um bicho.” Ter a possibilidade para evitar o uso do subjuntivo é uma realidade que se 

constata, com frequência, em sala de aula. Se a comparação exposta acima fosse escrita 

em uma modalidade do português mais culto, ficaria: Os EUA veem o negro como se 

ele fosse um bicho.  No exemplo, o aluno recorre a uma, dentre outras possibilidades, 

para não cometer equívocos na hora da escrita. 

 Outro exemplo: “É melhor deixar como está, porque a falta de emprego já é 

muito grande.” Outra forma para dizer o mesmo que foi dito seria: É melhor deixar do 

modo em que as coisas se encontram, porque (...).   

 O vocábulo como tem em si um forte apelo de síntese. Com ele é possível evitar 

alguns artifícios da língua, por exemplo, o uso do plural, recurso esse que os alunos, 

quando podem, evitam.    

 A partir das informações que justificam as ocorrências de como em diferentes 

funções morfossintáticas, seguem abaixo as exposições sobre o uso de como em 

diferentes sincronias e os seus respectivos textos para estudos.  Enfim, por último, a 

análise do deslocamento do advérbio como para a classe das preposições.  

 Primeiramente será destacada a sincronia do século XIII, com textos das 

Cantigas de Escárnio e Maldizer; logo após, o teatro de Gil Vicente, com textos do   

século XVI; e, por último, serão analisadas as ocorrências do mesmo vocábulo como 

nas redações escritas pelos pré-vestibulandos de Niterói, que constituem o corpus  

representante do Português atual. 
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4.4 Cantigas de Escárnio e Maldizer
43

 – séc. XIII 

 

  

 

 Denominam-se Cantigas de Escárnio e Maldizer as poesias escritas na Idade 

Média, período literário também conhecido por trovadorismo, gênero poético que, em 

Portugal, obteve grande êxito entre os séculos XIII e XIV (Silva, 2006).  As principais 

características desse gênero de poesia são as críticas aos vícios e aos costumes da época, 

a zombaria ao rei, e a pessoas ligadas a ele, bem como à religião. Estes elementos, 

próprios da Sátira Menipeia, estão aqui bem representados.  Portanto, os autores das 

Cantigas de Escárnio e Maldizer do século XIII retomam os poetas latinos, dentre os 

quais  Menipo, Lucílio, Horácio, Pércio e Juvenal. 

 Dando prosseguimento ao percurso diacrônico do vocábulo como, constata-se 

que, no tipo de cantigas mencionadas acima, é pouco frequente a presença da referida 

palavra. Para a seleção de dez cantigas, que contivessem, pelo menos, duas ocorrências 

da palavra como, em cada uma delas, foi necessário examinar, ao todo, 250, de um total 

de 403, conforme o CIPM (Corpus Informatizado do Português Medieval), de onde 

foram extraídas as cantigas para o presente estudo. A leitura das referidas cantigas se 

deu com o auxílio da ferramenta de busca e quantificação do sistema operacional 

Windows.  

 O corpus constituído para compor esta pesquisa, na sincronia referida acima, 

demonstra a permanência da conjunção subordinativa comparativa e da conjunção 

subordinativa causal, e, ainda, do advérbio de modo. Com isso, vai-se confirmando a 

hipótese anteriormente mencionada, sobre a permanência das duas conjunções citadas, 

do latim ao português atual. 

 No presente corpus, ainda foi possível identificar o vocábulo como ocupando 

outras posições na organização sintática; ou seja, nas Cantigas de Escárnio e Maldizer 

aparecem novos itens lexicais. São os casos, por exemplo, da conjunção conformativa
44

, 

e da conjunção correlativa, dando indicação de aumento do número de elementos 

conectivos na língua, e, com isso, indícios do processo de mudança na mesma. Esta 

indicação de mudança manifestada no século XIII é semelhante ao que ocorre nos dias 

                                                           
43 Para melhor compreender esses textos foi consultado o portal de Cantigas Medievais Galego-

Portuguesas: http://cantigas.fcsh.unl.pt 
44

 A conjunção conformativa como não apresenta uma origem etimológica, semelhante a, por exemplo, o 

advérbio como; ela é resultado da evolução semântica de como, motivada pelo uso.  
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de hoje: naquela época, amplia-se o número de conjunções, e, atualmente, ocorre o 

aumento do número de preposições.  Conforme será visto em 4.6, este item está sendo 

empregado, também, na condição de preposição, fato que lhe permite concorrer com 

outras preposições. 

 As diferentes ocorrências de como, nas Cantigas de Escárnio e Maldizer estão 

resumidas no quadro abaixo: 

 

CLASSIFICAÇÃO Nº DE OCORRÊNCIAS 

Conjunção subordinativa comparativa correlativa 04 

Conjunção subordinativa comparativa                                                                  08 

Conjunção subordinativa causal 03 

Conjunção subordinativa conformativa 07 

Conjunção coordenativa aditiva 02 

Advérbio de modo interrogativo 07 

Total 31 

Quadro 15 – Como nas Cantigas de Escárnio e Maldizer. 

 

  De acordo com o quadro acima, no século XIII, talvez em função das próprias 

características textuais, a conjunção subordinativa comparativa e a conjunção 

conformativa se destacam, dentre todas, em número de ocorrências. A novidade mais 

significativa entre as comparativas é o aparecimento de quatro construções 

comparativas correlativas de igualdade “indicando uma adição comparativa do tipo: 

não só ... mas também”, conforme propõe  Neves (2011:899). 

  Barreto (1999:160) tratando da associação da conjunção come ~ como, e do 

advérbio assy ~ assi, diz  que esta associação “ocorre com valor comparativo, em textos 

dos sécs. XIII a XVII”.  

  De acordo com o quadro, será comentada cada uma das funções.  

 

a) Comparativa correlativa 

 

66)     Assi com’eu queria comer [i] de bõõ salmom, 

     assi queria ao Avangelho mui pequena paixom 

     pera meestre Joam.  

  (Afonso X) (CEM049). 
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 A respeito desse tipo de construção sintática, José Oiticica (1952) desenvolveu 

um importante estudo denominado Teoria da correlação.  Nele, esse autor procura 

comprovar que a correlação é o terceiro mecanismo sintático usado para se classificar 

orações, ao lado dos mecanismos de coordenação e subordinação. Por outro lado, Neves 

(2011:898) inclui as correlativas apenas como um “tipo” de construção comparativa. 

Azeredo (2000:156) discorda do ponto de vista de Oiticica e afirma que a correlação é 

um “expediente retórico, de rendimento enfático no discurso, e não um processo 

sintático distinto da coordenação e da subordinação”.  Mas, tendo em visto não ser este 

o foco da presente pesquisa, não é conveniente que se alongue a discussão. 

 

b) Como comparativa    

 

67)   “Mia senhor, a meu saber,/ 

    mais aposto seeria/ 

   quererdes por mim fazer/  

   como eu por vós faria.”  

            (Aires Moniz D‟Asme) (CEM001). 

 

  “Minha senhora, no meu entender,/ mais elegante seria quererdes fazer por 

mim,/ como eu por vós faria”. A repetição do verbo fazer na última oração 

descaracteriza a oração conformativa. Com isso, tem-se neste caso, uma oração 

comparativa.  A troca de favores que os interlocutores fariam um pelo outro são iguais. 

Portanto, trata-se, neste caso, de uma construção comparativa.   

 

c) Como conjunção causal 

 

68) Pero nom fui a Ultramar, 

 muito sei eu a terra bem 

 per Soeir‟Eanes, que em vem, 

 segundo lh‟eu oí contar: 

 ((v5)) diz que Marselha jaz além 

 do mar e Acre jaz aquém, 

 e Somportes logu‟i a par. 
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 E as jornadas sei eu bem, 

 como lhi eiri oí falar: 

                Martim Soares CEM247 (B 143) 

 

Aproximando-se o texto para o português atual, tem-se: 

 

69) Ainda que eu nunca tenha ido a Jerusalém, 

 aquela cidade eu conheço muito bem, 

 conforme me contou Soeiro Eanes, 

 que dali vem. 

 Ele diz que Marselha está situada além mar,  

 e Acre está aquém, e o desfiladeiro dos Pirineus 

 está logo ali. 

 E as etapas de uma viagem eu sei (eu conheço) muito bem 

 porque delas ontem ouvi falar. 

              Martins Soares, CEM247, ((B 143))
45

 

 

 No exemplo acima, não há dúvidas quando o conector subordinativo une as duas 

orações exprimindo a ideia de causalidade. Conforme a nota de pé de página, embora o 

poeta esteja escrevendo uma sátira sobre o que ouviu do também trovador Soeiro Eanes, 

e ainda, mesmo que nunca tenha saída dos arredores palacianos, o poeta diz que 

conhece diversos lugares porque deles ouviu falar.  Portanto, aqui está bem expressa a 

ideia de causa. 

 

d) Como conjunção conformativa 

 

 Ainda com relação às ocorrências do vocábulo como nas Cantigas de Escárnio e 

Maldizer, naquele conjunto de poemas aparece a conjunção subordinativa 

conformativa. A construção composta por conjunção conformativa só pode ocorrer, 

segundo Macambira, (1987:107), “se ela for completada por verbo.”  

 Exemplos propostos:  

                                                           
45 De acordo com o próprio CIPM, o tema da cantiga é o seguinte: Martins Soares faz esta cantiga para 

um cavalheiro que era muito brincalhão e que dizia ter vindo de Jerusalém. No entanto, conforme é 

possível constatar com a leitura do texto todo, Martins Soares, ao escrever a cantiga, também comete 

alguns exageros, (talvez para competir com o seu informante). 
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“a) Farei segundo pediste; b) Farei como pediste; c) Farei da forma que pediste; d) Farei 

da maneira que pediste; e) Farei do jeito que pediste; f) Farei do modo que pediste.” 

 

 Com base nesta exposição, destaca-se de uma das Cantigas, uma ocorrência de 

construção conformativa: 

 

70)   “Vel por serviço muito que vos fiz; 

     que me não destes, como x‟homem diz,/ 

                             sequer um soldo que ceass‟um dia”.   

                            (Afonso Eanes do Cotom) (CIPM, CEM066).  

 

 Parafraseando o texto tem-se: “Em troca do serviço que vos fiz/; não me destes, 

conforme se diz/, sequer um trocado suficiente para um dia”. Conforme também 

poderia ser substituído por: do modo que se diz; da forma que se diz; constatando-se a 

noção de conformidade no exemplo citado. O que bem caracteriza a oração 

conformativa é a ausência de um verbo subentendido; quando ocorre a presença de 

verbo em elipse, tem-se, portanto, a construção comparativa. Ex.: Paulo estuda como o 

irmão. (Paulo estuda como o irmão estuda). 

 Ao tratar das relações entre as conjunções comparativas e conformativas, 

Barreto (1999:200) assinala que um “estreito limite se verifica entre essas relações e a 

relação de modo”. De acordo com a autora, “a relação de modo, mais abrangente, 

engloba as relações de conformidade e comparação”.  Em seguida demonstra a distinção 

entre as três conjunções, e propõe o seguinte exemplo:  

  

71) “As crianças estão brincando sossegadas como os pais apreciam.” Ou seja: 

72) As crianças estão brincando do modo que, / da maneira que os pais apreciam.   

 

 Seguindo as orientações acima, do modo que temos seguido até aqui, não há 

dúvidas de que o exemplo proposto por Barreto, do ponto de vista de Macambira, é um 

típico exemplo de construção conformativa. Rosário (2007:160) ao tratar das 

conjunções modais cita um exemplo proposto por Kury (2003:100): 

 

73) “A voz dela, como dizia o pai, era muito mimosa.”  
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          Seguindo Macambira, também é possível dizer: A voz dela, conforme dizia o pai; 

segundo dia o pai; do modo que dizia o pai, era muito mimosa. 

 

 Moura Neves (2011), em sua gramática de 1005 páginas, dedica pouco mais de 

meia página para tratar das conjunções modais, (sem que e como); Bechara (2001:328), 

dedica apenas duas linhas ao tratar das modais: “quando iniciam oração que exprime o 

modo pelo qual se executou o fato expresso na oração principal: sem que:”  Exemplo 

dado: 

 

74) “Fez o trabalho sem que cometesse erros graves.” 

 

  Por outro lado, não aparecem referências à conjunção modal, por exemplo, em 

Brito et al. (2010); em Celso Cunha (2008); em Ribeiro (2006);  em Mesquita (1996).  

Por sua vez, Rocha Lima é incisivo na questão: “não existem conjunções modais”, 

(2008:282). 

 Esse ponto demonstra o quanto é difícil analisar conjunções subordinativas e 

seus minuciosos sentidos, aqui em particular, as conjunções conformativas, as 

comparativas e modais.  Por fim, uma vez que pretendermos seguir de perto nossa fonte 

teórica (Neves e Bechara), neste texto, ora em construção, possivelmente, não serão 

destacadas construções modais, não só pela carência de exemplos típicos, mas ainda, 

porque, tendo em vista que a palavra como adveio do advérbio de modo quomodo, 

todas as ocorrências com como têm o traço semântico de modo, embora nem sempre 

apenas com este sentido. 

  Destaca-se mais um exemplo com noção de conformidade: 

 

75)               ((V15))  _ Lourenço, a mim grave nom será 

        de te pagar tanto que quiser, 

                       pois ante mi fezisti teu mester, 

                       mui bem entendo e bem vejo já 

                       como te pagu; 

               (João G. de Guilhade e Lourenço) (CEM181) 

 

 Paráfrase do texto: 
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 76)  “_ Lourenço, a mim não será difícil te pagar 

  tanto quanto quiser 

  pois diante de mim fizeste teu trabalho  

  e muito bem vejo e entendo  

                        como te pago”. 

  

            A cantiga é um diálogo entre dois trovadores: João Garcia, e Lourenço; este 

precisa receber o pagamento de seu ofício de trovador, do primeiro; mas para isso 

ocorrer, ele precisa queixa-se diante de todos.  E conforme o seu canto, João Garcia 

reconhece o talento do companheiro de jogral e deseja “reparar” o aparente engano.  

 Nos dois últimos exemplos apontados acima, é possível constatar a existência 

da conjunção conformativa nas Cantigas de Escárnio e Maldizer.  Acrescenta-se 

também que este sentido de conformidade não provém de uma palavra latina, o mesmo 

é resultado do uso, do próprio desenvolvimento da língua e do contexto emissor e 

receptor, ou seja, na interação entre o que fala e  que ouve, ou entre quem escreve e 

quem ler.  E por não existir um vocábulo específico para expressar o sentido de 

conformidade, algumas palavras, dentre elas: conforme, segundo, de acordo com, e 

também o “coringa” como passaram a ser usadas com esta finalidade.  

 

e) Como conjunção coordenativa aditiva 

 Ao apresentar as características das conjunções coordenativas aditivas, 

Mesquita, (1996:367), observa que a conjunção coordenativa aditiva como ocorre 

“depois de tanto”.  Ribeiro (2006:237) tem a mesma posição: “A coordenativa aditiva 

(está) em correlação com tanto ou não só.” Assim, é possível destacar o seguinte 

exemplo extraído das Cantigas de Escárnio e Maldizer.  

 

77) Pero d‟Ambroa, sempr‟oí cantar 

 que nunca vós andastes sobr‟o mar 

 que med‟houvéssedes, nulha sazom; 

 e que havedes tam gram coraçom, 

 ((5)) que tanto dades que bom tempo faça 

 bem como não nem como bõaça 

 nem dades rem por tormenta do mar. 

      Gonçalo Eanes Vinhal, CEM132, ((V 1004)) 
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            Paráfrase  

78) Embora de Ambroa eu sempre tenha ouvido falar 

 que vós nunca andais sobre o mar 

 que nunca tenhais medo; 

 e que haveis tanta coragem, 

 ((5)) que pouco importa que faça bom tempo 

 bem como mal (tempo) e nem bonança 

          e nem dais nada por tormenta no mar. 

          (e não importa se o mar está violento) 

 

f) Como advérbio interrogativo   

 

 A palavra como na classe de advérbio interrogativo foi encontrada com certa 

regularidade.  Isso demonstra que o modo de fazer perguntas, de levantar questões 

permanece parecido ao que era praticado no latim. 

 

79)      Nunca se Deus mig‟averrá 

 se mi nom der mia senhora; 

 mais como mi o corregerá? 

            Gil Pires Conde CEM123 ((B 1527)) 

 

80) Se Deus não devolver a minha mulher 

 Ele nunca terá nada de mim: 

 Mas como Ele me corrigirá? 

 

g) Como advérbio de modo  

 

O advérbio de modo é o mesmo advérbio interrogativo operando em pontos 

diferentes do discurso.  

              (...) 

81) _ Mia senhor, eu vos direi  

 de mi como façades: 

 Aires Moniz D‟Asme CEM001 ((B 7)) 

    (...) 
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82) Minha senhora, eu vos direi 

 de que modo façais. 

  

 Segue abaixo uma das Cantigas de Escárnio e Maldizer, (inteira), selecionada 

para compor o corpus do presente estudo. A mesma aborda questões típicas da sátira, 

envolve o escárnio da autoridade divina. Na cantiga o trovador se queixa de Deus por 

este ter permitido a morte da amada do poeta, este fato motiva a ira trovadoresca.  

  

 

  Exemplo de uma Cantiga de Escarnio e Maldizer, completa                              

     (Gil Peres Conde) (CEM123) (CBN. 1527 = CB. 400)  

 

83) Já eu non ei por quen trobar                    

 e já non ei en coraçon,                             

 por que non sei já quen amar;                   

 poren mi mingua razon,                             

 5. ca
46

 mi filhou Deus mia senhor,               

 a que filh‟ o Demo maior                                 

 quantas cousas que suas son,                        

 como lh‟ outra vez já filhou                              

 a cadeira u siia                                               

 10. o Filh‟; e por que mi filhou                        

 bõa senhora que avia?                                   

 E diz el que non á molher;                              

 se a non á, pera que quer                                

 pois tant‟ a bõa Maria?                                                             

 15. Deus nunca mi a mi nada deu                                         

 e tolhe-me bõa senhor:                                                      

 por esto, non creo en el                                                      

 nen me tenh‟ en pecador,                                                  

 ca me fez mia senhor perder.                                      

                                                           
46 Esta variante da conjunção causal parece que não sobreviveu além do português medieval. Ela vem do latim qua.  
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 20. Catad‟ o que mi foi fazer,                                       

 confiand‟ eu no seu amor!                                                

 Nunca se Deus mig‟ averrá,                                           

 se mi non der mia senhora;                                              

 mais como mi o corregerá?                                                 

 25. Destroia-m‟, ante ca morra.                                      

 Om‟ é: tod‟ aqueste mal faz,                             

 [como fez já, o gran malvaz],                             

 e[n] Sodoma e Gomorra.        

                                         

    
                                 Versão  

 

  84)  Já não tenho por quem trovar 

     E em decorrência disso, já não tenho animo, 

    Porque já não tenho a quem amar; 

    Por isso já não tenho motivos, 

 5. Porque Deus tirou de mim a minha mulher; 

     Que o Diabo, todo poderoso, lhe tire (também) 

     Todas as suas coisas! 

     Como já lhe tirou uma vez 

     A cadeira onde o Filho estava. 

 10.E por que me tirou  

      A boa mulher que estava comigo? 

      E Ele diz que não tinha mulher;  

      (Mas) se não havia mulher, para que quer, 

      Tanto, pois, a (minha) boa Maria? 

 

 15. Deus nunca deu nada para mim 

      E tira de mim a minha boa mulher: 

       Por isto eu não acredito n‟Ele 

       E nem me sinto em pecado, 

      Porque (Ele) me fez perder a minha mulher; 

 20.Confiando eu no amor dele 
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      Veja o que Ele me foi fazer!? 

 

       Se Deus não devolver minha mulher, 

       Ele nunca terá nada de mim. 

      Mas como (Ele) me corrigirá? 

 25.Destroi-me, antes que eu morra. 

      Foi Deus que todo este mal me fez, 

      [como já fez com grande maldade] 

        Em Sodoma e Gomorra. 

         (CBN 1527) = CB 400) (CEM123)  

 

        

 Na presente cantiga de Gil Peres é possível identificar um advérbio 

interrogativo: “como ele me corrigirá?”; e duas conjunções comparativas. Ex: “Foi 

Deus que fez todo esse mal, como [Ele] já fez, com grande maldade, em Sodoma e 

Gomorra”.  Para Neves (2011:894), uma característica essencial da construção 

comparativa “é a existência de um elemento comum aos dois membros comparados”.  

Segundo se constata no exemplo destacado, o elemento comum às duas orações é o mal 

feito por Deus.  A repetição do verbo fazer, na última oração, também caracteriza a 

comparação.  Segundo o que foi dito acima, quando o mesmo verbo que está na 

primeira oração, é repetido ou repetível na segunda, tem-se uma construção 

comparativa, e isto vai distinguir a oração comparativa da conformativa.  Na construção 

comparativa com o conector como, há um verbo anafórico, implícito ou explícito. No 

exemplo destacado acima, tem-se construção comparativa de igualdade entre 

propriedades, que se dá, segundo Neves, (2011:903), quando “as duas igualdades se 

referem ao mesmo indivíduo”, o indivíduo em questão é Deus. 

 

 Além das Cantigas de Escárnio e Maldizer, observou-se a ocorrência do termo 

em uma das Cantigas de Santa Maria
47

, também escrita no século XIII. Na cantiga 

selecionada, a palavra como aparece duas vezes. Em ambos os casos, ela apresenta 

alguma alteração fonética na sua última vogal. Na primeira ocorrência, (v. 1), houve 

síncope, talvez em função da vogal tônica seguinte (é); na segunda, (v. 14), ocorre 

                                                           
47

 As Cantigas de Santa Maria, cantigas devocionais atribuídas ao Rei Afonso X, o Sábio, formam um 

conjunto de 425 textos escritos no século XIII. Seus temas são os milagres ou homenagens a Nossa 

Senhora. 
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alteração fonética como > come, conforme é possível ser constatado em outros textos da 

época.  

 Quanto à distribuição morfológica do vocábulo como, ela é muito parecida 

àquela encontrada nas cantigas de Escárnio e Maldizer. Nessa cantiga de Santa Maria 

foram constatadas ocorrências tanto com o sentido causal, quanto com sentido 

comparativa.  

 Exemplos destacados na cantiga nº 10 - Rosas das Rosas.   

  

85) (a) “Esta é de loor de Santa Maria, com‟ é fremosa e boa e á gran poder”. 

 

            Esta (canção) é para louvar Santa Maria,  

          porque (= com‟) ela é boa e formosa, e tem grande poder. 

 

86) (b) “Des i dos erros nos faz repentir/ que nos fazemos come pecadores” 

 

  Agimos como pecadores [agem] 

                    desde então, [Santa Maria] dos erros nos faz arrepender.  

                    

      Em (a), o vocábulo como (com‟) é uma conjunção subordinativa causal. Esse fato 

demonstra a trajetória semântica assumida por como, a partir das alterações fonéticas do 

advérbio quomodo,  (quomodo > como).  De acordo com o que foi visto em 4.2.1, o 

emprego de como no lugar de cum, (conjunção subordinativa causal latina), vai 

contribuir para que a noção de causa permaneça até os dias atuais.  

 Em (b), come < como tem valor de conjunção subordinativa comparativa, traço 

típico dessa conjunção a partir do latim conforme se expôs em 4.2.2. Ali ficou 

demonstrado que o vocábulo como também foi utilizado com o mesmo significado 

comparativo existente na conjunção latina ut.   

 Para concluir esse capítulo, no século XIII, tanto nas Cantigas de Santa Maria, 

quanto nas Cantigas de Escárnio e Maldizer, a distribuição de como nos dois gêneros 

textuais é muito semelhante, ou seja, este vocábulo ocorre tanto na condição de 

conjunção subordinativa causal quanto comparativa.  

 Resta saber se esse comportamento permanece, ainda, no século XVI, nos textos 

de Gil Vicente, conforme será visto a seguir. 
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4.5 Gil Vicente – Séc. XVI        

 

 

 Em razão dos muitos textos de Gil Vicente, no início deste estudo, ocorreu uma 

certa indecisão relativa à escolha de um deles, mas, finalmente, optou-se pelo Auto da 

barca do inferno. Um dos critérios adotados para a escolha da obra foi o fato de esse 

texto ser lido, não só nos círculos universitários, mas também nas escolas de ensino 

médio. Por isso, levando-se em conta uma das finalidades de uma tese (servir de fonte 

para outras pesquisas), espera-se que as observações contidas aqui, referentes ao texto 

citado, possam contribuir para que outros trabalhos sejam desenvolvidos, não só para 

melhor compreender-se o teatro vicentino, mas também a língua corrente no século 

XVI.  

 O comportamento morfossintático do termo como (empregado em suas várias 

classes), observado no Auto da barca do inferno é bastante semelhante às suas 

ocorrências nas Cantigas de Escárnio e Maldizer.   

 Em Gil Vicente, a palavra como distribui-se entre os advérbios e as conjunções 

subordinativas causal e comparativas. Nesta última classe o item em estudo aparece 

com maior frequência em relação às outras conjunções, mas isso não representa 

novidade, porque se trata de fatos constatados em todas as análises aqui expostas. 

 O número de ocorrências com o vocábulo como presentes no texto Auto da 

barca do inferno está distribuído conforme o quadro abaixo. 

 

CLASSIFICAÇÃO Nº DE OCORRÊNCIAS 

Conjunção subordinativa comparativa  10 

Conjunção subordinativa temporal   01 

Conjunção subordinativa conformativa  02 

Conjunção subordinativa causal  02 

Advérbio interrogativo de causa  01 

Advérbio interrogativo de modo  07 

Advérbio de intensidade  02 

Total   25 

Quadro 16 – Como no texto Auto da barca do inferno. 

 



87 
 

 O quadro anterior demonstra que, no século XVI, o termo como continua 

produtivo em suas diversas funções; uma particularidade entre elas é a do advérbio 

interrogativo de causa: “Como vens tão carregado?” (por que trazes tantas coisas?). 

Além do advérbio de causa também ocorre a conjunção subordinativa causal: “Que má-

hora venhais, como tardaste vós tanto?” (como = porque).   

 

 Para constatar a presença do vocábulo como, no texto vicentino, seguem abaixo 

alguns exemplos das ocorrências com o mesmo.    

 

a) Como conjunção comparativa 

 

87) Brísida Vaz _ Eu sou apostolada,  

                      angelada e martirizada,  

           e fiz obras mui divinas. 

           Santa Úrsula não converteu  

           tantas cachopas como eu. 

                 G. Vicente, (1980:123). 

 

88)   “Úrsula não converteu tantas cachopas como eu [converti]”.  Sem a elipse, o 

texto não deixa dúvidas quanto à noção comparativa.   

 

b) Como conjunção temporal 

 

 Com relação ao que foi visto em 4.2.1, referente à noção temporal da conjunção 

como, constata-se que, no século XVI, embora com certa raridade, a conjunção 

temporal como, ainda aparece em Gil Vicente. 

 

89) Enforcado _ Com São Miguel  

          irás comer pão e mel 

          como fores enforcado”.  

                                     Vicente (1980:132) 

 

    90)         “Com São Miguel 

         irás comer pão e mel 

         quando fores enforcado”. 
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 Barreto (1999) constata que, no século XIII, como expressa relações de 

comparação e tempo, e esta relação de tempo perdura até o século XVII. Acrescenta, 

ainda, que esse emprego é, possivelmente, analógico em virtude da semelhança fônica 

com a forma cum < quom (Faria, 1962:266); Laurand, (1921); Meillet (2001]. Exemplo: 

 

91) “Cum autem quiescunt de te, Catilina, probant, cum patiuntur, decernunt; cum 

tacent, clamant, neque solum hi, quórum auctoritas videlicet tibi est cara”, (Cic. Liv. I, 

VIII, 19).  

 

92) “Catilina, quando, porém, (todos) calam a teu respeito, aprovam; quando toleram 

(o que digo), julgam; quando silenciam, gritam; e não (são) apenas estes, cuja 

autoridade certamente te é (muito) querida”.  

 

 No fragmento, a conjunção cum desempenha a noção temporal, semelhante ao 

emprego encontrado no texto de Gil Vicente. Pode-se completar com Miranda 

(1940:308) que atesta: “a conjunção cum, quando é exclusivamente temporal, tem 

sempre o verbo no indicativo, em qualquer tempo, e significa: quando, no tempo, no 

momento em que”. Também conforme o exemplo do Auto citado e no seguinte exemplo 

apresentado por Miranda, (idem), a conjunção cum aparece com noção de tempo:  

 

93) “Cum civitas bellum infert, duces deliguntur”;  

94) “(Quando o Estado empreende uma guerra, escolhem-se os comandantes.)”  

 

 No item 4.2.1, comprovamos que a conjunção cum ocorria, simultaneamente, 

como conjunção concessiva, temporal e causal, e com estas mesmas noções o item 

como, foi utilizado por Gil Vicente.  De acordo com o exemplo encontrado no texto 

vicentino, a expressão  de tempo pelo conector como ainda ocorre no século XVI, 

embora com pouca frequência, o que confirma sua tendência de desaparecimento, de 

acordo com as afirmações de Barreto (1999:198). “No séc. XIII, como expressa as 

relações de comparação e tempo; a relação de tempo perdura até o séc. XVII e a de 

comparação ainda permanece no português contemporâneo escrito ou falado”. 
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c) Como conjunção conformativa  

 

 

 De modo semelhante ao que ocorre nas Cantigas de Escárnio e Maldizer, 

encontramos também no século XVI o emprego de como na qualidade de construção 

subordinativa conformativa.  Segundo o quadro 15, a conjunção conformativa é 

encontrada a partir do séc. XIII, nas Cantigas de Escárnio e Maldizer. Segue exemplo de 

conjunção conformativa extraído de Gil Vicente: 

 

95) Enforcado _ Pesar de São Barrabás! 

          Se Garcia Moniz diz 

          que os que morrem como fiz 

          são livres de Satanás... 

              Vicente (1980:131) 

 

96) Enforcado _ Os que morrem do modo que fiz (conforme) 

           são livres do Satanás... 

        

d) Como conjunção subordinativa causal 

 

 Para ilustrar a conjunção causal, destaca-se do texto de Gil Vicente a cena em 

que o Procurador e o Corregedor dirigem-se para o betel da glória e chegando lá, o 

Corregedor diz ao anjo: 

 

97) Corregedor _ Hou arraiz dos gloriosos, 

                  passai-nos nesse betel! 

         Anjo _ (...) 

           Como vindes preciosos 

                      sendo filhos da ciência! 

   Vicente, (1980:129) 

 

 Moura Neves, (2011:810), no estudo que faz sobre “A ordem nas construções 

causais”, ressalta que as orações constituídas com o item “como são sempre antepostas, 

e pode-se pensar que, na base dessas orações, exista um mecanismo interacional que 
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pode ser invocado para definir o estatuto das  diferentes porções do enunciado, em 

termos de distribuição das informações”.  

 Para identificar a proposição causal, Moura Neves propõe um diálogo entre dois 

interlocutores identificados por A e B, aqui adaptado: 

 

A: O Procurador e o corregedor são filhos da ciência, (não são)? 

B: são 

A: Então, por isso, eles são preciosos. 

 

 Esta conclusão assinala o vocábulo como exercendo a função de conector 

causal, porque. 

 Com relação à posição do item como conjunção causal, Macambira (1987:74), 

também esclarece: “A causal como, ao contrário das outras subordinativas, ocorre 

ordinariamente na posição inicial, quiçá para ocasionalmente distinguir-se de como 

conformativo e outros tipos de como”.  Mas este fato não é recente, no latim era 

possível encontrá-lo iniciando o período.  Exemplo:  

 

98) Cum primo coepisset respondere impudenter 

ad extremum nihil negavit ex iis, quae Galli insimulabant, 

                                                       (Cicero, Catilinárias III, 12) s/d. 

 

99) Como (porque), no princípio, começou a responder imprudentemente, por fim, nada 

negou daquelas coisas de que os gauleses (o) acusavam. 

 

e) Como advérbio interrogativo de causa 

 

100)   Sapateiro _ Hou da barca! 

        Diabo – Quem vem aí? 

             Sapateiro _ Santo sapateiro honrado! 

                  Diabo _ Como (= por que)
48

 vens tão carregado?  

                                                           
48 Em 4.3, foram destacados os principais advérbios interrogativos latinos: cur? ”Por quê?”; Quamobrem? “por que 
razão?”; quare? “por quê?”; quomodo? “como?”. É possível que à época de Gil Vicente, ainda estivessem em 
competição as formas: cur e quomo. E por fim sobrevivido esta última. Ou ainda, para dar mais humor à sátira, é 
provável que Gil Vicente tenha usado o advérbio latino “cur”, e este pode ter sido “corrigido”, pelos puristas da 
língua, após a morte do autor. 
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              Sapateiro _ Mandaram-me vir assi ... 

                                Vicente, (1980:116) 

 

 Com relação a esta função causal no advérbio como, parece que ela é um fato 

incomum, visto que não foi encontrada nenhuma abordagem sobre a mesma, nas 

gramáticas que vêm sendo aqui citadas. Neves (2011:242), que desenvolve um 

exaustivo estudo sobre esta classe de palavras, diz o seguinte: “Observa-se que, em 

português, não existe advérbio de causa para enunciados asseverativos, apenas para 

interrogativos.” 

 

   

                                               

f) Como advérbio interrogativo 

 

 101)  Sapateiro _ Renegarias eu da festa 

       e da barca e da bagagem. 

                           Como poderá isso ser, 

                  confessado e comungado?! 

 102)     Diabo _ Tu morreste excomungado, 

                não no quiseste dizer. 

                    Vicente, (1980:117) 

 

 De acordo com Neves (2011:242) “existe um advérbio de modo usado para 

interrogar (advérbio interrogativa de modo): como?”, com o mesmo ponto de vista 

também estão: Rocha Lima (2008:350) e Ribeiro, (2006:237).  Esse último, tratando 

especificamente sobre o item como, expõe: “Advérbio de modo (interrogativo ou não): 

Como vai? Desejo saber como vai.” Bechara (2001:294) também acrescenta: “Os 

advérbios interrogativos de base pronominal se empregam nas perguntas diretas e 

indiretas em referência ao lugar, tempo, modo ou causa: Como fizeste o trabalho?” 

Com base no exposto, as ocorrências com o advérbio de modo como e o interrogativo 

como, no Auto, de Gil Vicente, aqui em estudo, foram reunidos em um só grupo.  

 

 

g) Como advérbio de intensidade 
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 O mesmo advérbio de modo como ocorre em frases exclamativas, ocasião em 

que apresenta o aspecto semântico de intensidade. Nesse caso, como pode ser 

substituído por: quanto. 

 

103) Diabo _ Ora agora descansai, 

               passeai e suspirai; 

    entanto virá mais gente. 

         Fidalgo _ Ó barca, como és ardente! 

               Maldito quem em ti vai! 

                           Vicente, (1980:112) 

 

       Fidalgo _ Ó barca, quanto és quente! 

 

 As estruturas das orações subordinadas encontradas em Gil Vicente 

assemelham-se às do latim. A única observação a ser feita diz respeito ao número de 

ocorrências. Talvez em razão específica do gênero textual, em Gil Vicente, o número de 

conjunções comparativas é maior do que as encontradas em Cícero, por exemplo.  

Nesse autor há um equilíbrio entre o número de conjunções subordinativas causais e a 

comparativas. No entanto, no Anfitrião, de Plauto, o número de conjunções 

comparativas é bem elevado, uma vez que, de vinte e duas ocorrências com a conjunção 

subordinativa como, dezessete são de comparativas e as cinco restantes, causais. 

 No texto Auto da barca do inferno, o advérbio interrogativo como se destaca, 

em relação aos outros, em número de ocorrências, fato que possibilita dizer que em Gil 

Vicente não aparece renovação no quadro de conectores relacionados à palavra em 

estudo. Com base no exame das três sincronias, é possível propor o seguinte quadro.   

 Plauto Cantigas E. M. G. Vicente 

Como (conj. subord. causal)       X        X      X  

Como (conj. subord. comparativa)        X        X      X  

Como (conj. subord. Temporal)        X             X  

Como (conj. subord. conformativa)         X      X 

Como (advérbio de modo)         X         X      X  

Como (advérbio interrogativo)         X         X      X  

Quadro 17 – Emprego de Como em três períodos da história da língua 
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 Para concluir, convém acrescentar que é muito difícil encontrar uma edição da 

obra de Gil Vicente sem alterações: “as modificações introduzidas no texto não vão 

além de uma leve atualização do mesmo, no ponto de vista exclusivamente da fonética” 

(Spina, 1980:5). Na opinião do organizador da edição de Obras-primas do teatro 

vicentino, essas “modificações” podem ocorrer sem motivar nenhum prejuízo; no 

entanto para os pesquisadores na área da linguística ou filologia, as referidas 

modificações podem fazer enorme diferença.  

  Ainda segundo Spina: “outras (modificações) cuja grafia já eram arbitrárias no 

tempo do autor, como (nom, nõ, nã), bô, assi, sam, coma (...) foram unificadas”. De 

acordo com Ismael Coutinho (1970:270) a forma coma é resultado da fusão de quomodo 

+ ac ou atque, e come < quomodo + et, de modo que essas estruturas vocabulares 

contêm muitas informações semânticas e o seu uso não é apenas uma simples questão 

dialetal, por exemplo.  

 Após uma exaustiva procura, encontrou-se no Auto da fé, texto editado com base 

na reimpressão fac-similada da edição de 1562 das Obras Completas de Gil Vicente, 

sob a coordenação de Pimpão (1956:34), o seguinte exemplo:  

 

104) “es coma a
49

 flor de villa,/ chaqueada a la franceza!” (és como aquela flor de vila). 

 

 Neste caso, a ocorrência de coma parece motivada por uma questão de métrica, 

coma + a, isto é, na ocasião em que o texto era lido, ocorreria a crase, (és coma flor).   

 Apesar das “modificações”, é possível dizer que, no teatro de Gil Vicente, a 

palavra como é empregada de modo semelhante ao que ocorria nas Cantigas de 

Escárnio e de Maldizer.  Este fato indica a continuação de um percurso histórico 

iniciado antes mesmo do latim clássico, que prossegue até a contemporaneidade. Por 

outro lado, as atualizações das palavras nos textos de Gil Vicente, ao longo do tempo, 

não impedem que os textos desse autor sejam um grande documento de estudo e de 

aprendizagem da língua portuguesa. 

 Para Teyssier (2001:83):    

 

A obra do dramaturgo Gil Vicente, representada de 1502 a 1536 

nas cortes de D. Manuel e de D. João III, é um documento 

importante para compreender a maneira como se constituiu a 

língua “clássica”.  Uma série de formas e giros que a língua 

                                                           
49 a = aquela, (a < illa) pronome demonstrativo 
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normal do tempo já havia eliminado aparece nas suas peças 

como arcaísmos característicos de certos tipos de personagens, 

particularmente, de camponeses e de mulheres do povo.  

(Teyssier, 2001:83)  

 

 

 

  Segundo o exposto, observa-se que, quanto mais se estuda o teatro vicentino, 

mais se descobrem fatos importantes sobre a língua. Portanto espera-se que as 

informações contidas ao longo desse capítulo possam ser úteis a quem vier se interessar 

não só pelos textos de Gil Vicente, mas também pelo funcionamento da língua naquele 

período. Por outro lado, espera-se que as três fontes de dados já expostas até aqui  

possam ajudar a compor o cenário de diferentes ocorrências com a palavra como.  

 A seguir serão apresentadas as muitas ocorrências de como, em situações 

diversas, na contemporaneidade.  

 

 

4.6 Valores morfossintáticos de como na contemporaneidade. 

 

 

 Em 4.1.3 foram traçadas algumas considerações referentes a preposições, que 

voltamos a destacar, com o fim de examinar o papel de como na referida classe de 

palavras. 

 

 a) “São muitas as relações expressas pela preposição.” (Melo, 1970);  

 b) “As preposições contribuem de forma mais ou menos relevante para o significado 

das construções de que participam.” (Brito et al. 2010);  

c ) “As preposições têm muito em comum com as conjunções subordinativas.” 

(Azeredo, 2000);  

d) “As preposições são, em sua grande maioria, antigos advérbios.” (Faria, 1995).  

 Vale mencionar outra vez a afirmação de J. J. Nunes de que advérbios, 

preposições e conjunções formam uma espécie de palavras invariáveis, visto que entre 

elas não há a rigor verdadeira distinção. A maioria das chamadas conjunções, nas 

palavras do autor, saiu dos advérbios e também das preposições latinas que foram 

adotadas no português (Nunes, 1975:342).  O autor registra que ainda hoje há palavras 
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tais como: antes, depois que funcionam ora como preposições ora como advérbios. 

Explica igualmente que advérbios, preposições e conjunções servem para assinalar ou as 

circunstâncias que acompanham a ação ou o estado, significados pelo verbo ou os laços 

que prendem entre si as palavras ou frases, de modo que se podem considerá-las 

partículas de relação. 

  Considerando os fatos linguísticos mencionados sobre a origem das palavras 

invariáveis do português, não é estranho que como funcione morfologicamente na 

função de preposição. 

 De acordo com os pontos destacados acima, seguem abaixo diversas ocorrências 

com a preposição como, a qual, em razão do desenvolvimento natural da língua, está 

concorrendo em determinadas acepções, com as preposições de e por.   

 Para ilustrar as observações feitas sobre o emprego de como na qualidade de 

preposição, retiraram-se exemplos de redações de estudantes que se preparam para 

ingressar na Universidade.  

 

4.6.1 Nas redações do corpus 

 

  

 Conforme se assinalou anteriormente, a preposição como está concorrendo com 

de e por, na atualidade. Estas ocorrências vão contribuir para que algumas hipóteses 

sejam levantadas: 1) A substituição reduz o campo morfológico e sintático das duas 

preposições citadas. 2) Em função do fato anterior, ocorre a tendência de as  mesmas 

preposições serem mais usadas nos casos em que apresentam aqueles valores originários 

do latim. 3) Ocorre ampliação morfológica, sintática e semântica do vocábulo como. 4) 

Introduz algumas das possíveis funções sintáticas, que seguem abaixo. 

 Exemplos com preposição como: 

 

4.6.1.1 No lugar da preposição por  

        

 Conforme se afirmou em 1.1.2, a preposição por, no português brasileiro atual, 

resulta da incorporação semântica da antiga preposição grega per, usada no latim com o 

acusativo, (objeto direto); e pro, preposição latina usada com ablativo (adjunto 

adverbial).  Possivelmente, em decorrência disso, atualmente, a preposição por introduz 

na oração as seguintes funções sintáticas: 1) Predicativo do objeto. (Aceitar Obama por 
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presidente); 2) Adjunto adverbial ou complemento circunstancial. (Que ele não seja 

lembrado por ter sido o primeiro presidente negro). 

 Nessas ocorrências, a preposição por concorre com a preposição como, fato 

confirmado a partir dos exemplos que seguem após algumas observações de natureza 

teórica.    

  Bechara (2001:319) ao tratar da preposição por e das diferentes acepções que ela 

exerce, apresenta exemplos em que o vocábulo introduz o predicativo do objeto direto 

“Ter alguém por sábio”; “enviar alguém por embaixador” e, logo após, afirma que: 

“Neste emprego (a preposição por) pode ser substituída pela preposição como, apesar 

da crítica injusta dos puristas
50

”. (Ter alguém como sábio; enviar alguém como 

embaixador).  

 Da mesma forma que Bechara (Neves, 2011:738) afirma que “a preposição 

como aparece em um contexto comum introdutor de predicativo do objeto”, 

introduzindo sintagma nominal equivalente a na qualidade de.  Exemplo:  

  

105) “Considero Sinhazinha como uma irmã.”  

 

 Exemplo semelhante aos recolhidos pelos dois autores é possível destacar do 

corpus de referência:  

 

106) “Fatos que marcaram o mundo tiveram as revoluções como modelo.” (AD 19 M)  

   Fatos que marcaram o mundo tiveram as revoluções por modelo. 

 

 A estrutura sintática exposta acima não só por Bechara e Moura Neves, mas 

também a do corpus em estudo contribui para se confirmar que o vocábulo como 

concorre com a preposição por.   

 No exemplo apontado por Bechara.  “Enviar alguém como embaixador”, a noção 

de movimento está presente, apenas, no verbo. O conector como introduz o 

complemento de função e não de movimento, diferentemente do que acontece, por 

exemplo, em: O presidente enviou o embaixador para Londres, neste caso a preposição 

                                                           
50

 Nesta ocasião, Bechara, em nota de pé de página, observa que “o português procedeu como as demais 

línguas românicas prova o trabalho de V. Väänämen. Il est venu comme ambassadeur, il agit en soldat. 

Halsinguia, 1951”. (Ele veio como embaixador, ele procedeu como soldado). Acrescenta-se ainda que 

Brito et al. (2010) salientam que o vocábulo como tem significativa importância, não só na língua 

Portuguesa, mas também no Espanhol, no Italiano e no Francês. 



97 
 

expressa claramente a noção de movimento, situação em que a preposição como não 

ocorre. 

 Demonstrando opinião parecida com as dos autores citados anteriormente, 

Rocha Lima (2008:376), ao tratar da preposição por, também vincula a presença desse 

elemento ao predicativo do objeto, porque esta preposição, segundo o gramático, “tem 

por ofício reger o anexo predicativo do objeto direto de certos verbos, especialmente 

ter, haver, tomar, dar (= declarar), julgar”.   A preposição como, ao substituir por 

também segue o mesmo paradigma, isto é, introduz predicativo do objeto, conforme se 

exporá.  

  

1 Como introduz sintagma em função de predicativo do objeto 

 

 1.1 com verbos que denotam considerar.  

 

107) “Nações começam a refletir esta questão de ter um negro como presidente.” (LB 

18 M)  

108) Nações começam a refletir esta questão de ter um negro por presidente. 

 

1.2 com verbo que indica pretender, objetivar. 

 

109)  "Eles tinham como objetivo tirar o presidente Collor de Melo" (KSS 21 F)  

110) Eles tinham por objetivo tirar o presidente.  

        

111) "Alguns jovens têm como objetivo conquistar um lugar na Universidade". (CC 20 M) 

112) Alguns jovens têm por objetivo conquistar um lugar na Universidade. 

 

113) “A maioria dos jovens tem como objetivo a Universidade”. (CS 19 F) 

114)  A maioria dos jovens tem por objetivo a universidade.    

                

115) “Cidadãos da mesma cor tinham como objetivo eleger uma nova figura”. (NSS 20 F) 

116) Cidadãos da mesma cor tinham por objetivo eleger uma nova figura. 

 

117) "O jovem mostra consciência (...) tendo como objetivo construir uma história" 

(AD 19 M)  
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118)  O jovem mostra consciência tendo por objetivo construir uma história.    

  

119) "Espero que ele não seja lembrado como o primeiro presidente negro”. (DG 23 F)  

120) Espero que ele não seja lembrado por (ter sido) o primeiro presidente negro.  

 

121) "Jovens de classe baixa terminavam o 2º grau e se davam como satisfeitos”. (SV 

19 F)  

122) Jovens de classe baixa terminavam o 2º grau e se davam por satisfeitos. 

 

Além de introduzir predicativo do objeto, como também introduz o adjunto 

adverbial de causa, de acordo com os exemplos abaixo: 

 

2  Circunstância de Causa 

 

 123) "Obama não ficará na História como apenas o primeiro presidente negro”. (SL 21 F) 

 124) Obama não ficará na história por apenas (ter sido) o primeiro presidente negro. 

 

   

 Ao elaborar um exaustivo estudo sobre o vocábulo como, Ayora (1991:61), 

denomina de “lexias variáveis” o “conjunto de palavras que tem como núcleo um verbo 

que, através de como, se conecta a uma palavra (sempre substantivo) e que muitas vezes 

aparece em composição sintagmática.” Para o autor, estes substantivos que integram 

estas lexias “geralmente correspondem a dois campos semânticos concretos: campo 

semântico de „apoio‟ (base, suporte, tema) e campo semântico da „finalidade‟ (objetivo, 

missão, fim).” De acordo com os exemplos propostos, “a forma como adquire um valor 

quase idêntico ao preposicional: „tinha como missão‟ = tenha por missão, „tinha como 

tema = tinha por tema, etc”.  Os exemplos (125) e (127) são apontados por Ayora: 

 

125) “A faixa tem como tema as experiências e as visitas de um grupo de médicos.” 

126) A faixa tem por tema as experiências e as visitas de um grupo de médicos. 

 

127) “Nós temos colocado como norma falar poucos minutos.” 

128) Nós temos colocado por norma falar poucos minutos. 
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 Ao desenvolver sua pesquisa na língua espanhola, Ayora (1991) sentiu a 

presença de “um valor quase idêntico” entre como e a preposição por, talvez por isso 

tenha denominado o referido termo de “lexia varável”. No entanto, na língua portuguesa 

do Brasil, como substituindo a preposição por já é uma realidade. Esta permuta lexical 

demonstra não só a adaptabilidade da língua, mas também a proximidade semântica 

entre as línguas neolatinas, segundo o que se pode constatar também na Gramática 

comparativa Houaiss quatro línguas românicas, de Brito et al. (2010).   

          Para finalizar, observa-se que, nos exemplos acima, quando como concorre com 

por, esta competição acontece apenas em casos em que a preposição por não apresenta 

aqueles sentidos primitivos; ou seja, aqueles dois valores semânticos provenientes do 

grego e do latim; sendo um desses valores provenientes da preposição de acusativo per, 

(através de, ao longo de); e o outro da preposição de ablativo pro, (diante de, defronte 

de, no interesse de). Esse fato contribui para se inferir que, por um lado, enquanto 

ocorre a ampliação do campo semântico da preposição como, por outro, existe a 

tendência de ocorrer a redução na frequência do emprego da preposição por.      

 

 

4.6.1.2 No lugar da preposição de   

 

       

    A preposição de, ao longo do tempo, adquiriu muitos significados, talvez não só 

em razão de sua longa existência, mas ainda, devido às suas funções próprias de 

ablativo, e por ter, no transcurso do latim para o português, assumido os valores 

semânticos da preposição grega ex, que mantinha a noção de afastamento (= saindo a 

partir do interior de, para fora, afastando-se de). Do mesmo modo, a preposição de 

ainda absorveu os sentidos da preposição latina ab, a qual, diferentemente da anterior, 

dá ideia de afastamento, mas no sentido horizontal, (= saindo das proximidades de, 

saindo da vizinhança de um lugar, e não do interior do mesmo).  Além dos valores 

expostos, nas línguas românicas, a preposição de assumiu os valores que antes diziam 

respeito ao caso genitivo. Exemplos:  

 

129) Multitudinemque hominum (César, De Bello Galico; 1, 4, 3) 

130) “Grande número de homens”. 
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131) Copia frumenti (César, De Bello Galico, 1, 3, 1) 

132) “Abundância de trigo.” 

 

  Convém observar um fato bem particular relativo à preposição de: quando ela 

rege um substantivo, poderá estar reproduzindo o antigo genitivo; ou seja, mesmo na 

atualidade, ainda é possível ocorrer sequência sintática semelhante à construção genitiva 

do latim: 

 

 Homem de grande talento. (Vir summi ingenii). 

 Estátua de madeira. (Signum ebeni). 

 Santuário de Vênus. (Templum Veneris)
51

. 

 

 Excluindo-se os casos típicos de genitivo, a preposição de tem amplo uso na 

expressão de movimento. No entanto, talvez por apresentar aquele vasto campo 

semântico, de acordo com o que foi apresentado, é provável que a preposição de esteja 

passando por mudanças, uma vez que ela pode ser substituída por como. 

   Nas gramáticas pesquisadas não foi encontrada nenhuma referência a essa 

questão. No entanto, nos exemplos a serem expostos abaixo, será possível constatar esta 

realidade. 

 No que diz respeito ao funcionamento desta preposição, Moura Neves 

(2011:644) evidencia que a preposição de “funciona no sistema de transitividade, isto é, 

introduz complemento de verbo”. Com base no exposto, destacam-se do corpus em 

estudo ocorrências de como em concorrência com a preposição de. 

  

1 Como substituindo  a preposição de introduz predicativo do objeto: 

1.1 com verbo que indica função/atividade, tipo de trabalho. 

 

133) "Aquele que se comunica bem trabalha como vendedor". (DL 19 M)  

134)  Aquele que se comunica bem trabalha de vendedor. 

 

135) "Aquele que aguenta trabalho pesado trabalha como pedreiro". (DL 19 M)  

136)  Aquele que aguenta trabalho pesado trabalha de pedreiro.   

 

                                                           
51 Santuário de Fatima, Círio de Nazaré; padrão regularmente usado na contemporaneidade. 
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1.2 O complemento emprega-se com verbo que indica ter utilidade. 

 

137) "A fabricação de seres humanos para servirem como mão-de-obra (barata)" (CL 18 F)  

138) A fabricação de seres humanos para servirem de mão-de-obra barata.   

 

1.3 com verbo que indica percepção. 

 

 

139) "O cenário americano veio a conhecer uma verdadeira revolução de conceitos à 

medida que passava a sentir sua decadência como primeira potência do mundo”.   (SM 19 F)  

 

140) O cenário americano passava a sentir sua decadência de primeira potência do 

mundo. 

                                      

1.4 com verbo que expressa exercício de atividade. 

 

 

141) "(A Petrobras) há anos está atuando como vilã no cenário ecológico" (VL 20 F)  

 Há anos a Petrobras exerce ação de vilã no cenário ecológico. 

 Há anos a Petrobras está atuando de vilã no cenário ecológico.   

 

 

1.6 em estruturas com o verbo tratar, relacionado a julgamento, dar determinado 

tratamento, qualificar alguém. Neste caso, ocorre tanto a preposição por quanto de.  

 

142) “Aquele que não é americano é tratado como cidadão de 2ª classe.” (SM 19 F) 

         Tratam aquele não americano como cidadão de 2ª classe.  

         Tratam aquele não americano de cidadão de 2ª classe. 

         Tratam aquele não americano por cidadão de 2ª classe. 

 

 

2 Função predicativa do sujeito com orações na voz passiva e ativa. 

 

2.1 com verbo que expressam juízos de valor   

 

143) "(Eles) acabam sendo prejudicados ao serem classificados como baderneiros" (RP 19 F)  

144) Os jovens acabam sendo prejudicados ao serem classificados de baderneiros. 
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145)  “Os bailes são classificados como ritualísticos”. (LX 20 M )  

      Os bailes são classificados de ritualísticos.   

 

146) “Estão surgindo oportunidades de curar doenças que eram tidas como incuráveis”. 

(CAC 21 M) 

147) Estão surgindo oportunidades de curar doenças classificadas de incuráveis. 

 

148)  “(Obama) pode ser visto como grande exemplo.” (NSS 20 F)   

149)  Obama pode servir de grande exemplo. 

 

150) “Esta derrota fica como lição para os norte-americanos.”(Voz ativa) (LS 18 F) 

151) Esta derrota fica de lição para os norte-americanos. 

 

152) “(Obama) era conhecido como menino prodígio”. (JOS 19 F) 

153) Obama era denominado de menino prodígio.  

 

 

154) “(Os jovens) estão sendo vistos como “fantoches” dos partidos políticos” (KSS 21 F) 

155) Os jovens acabam sendo objeto de manipulação dos partidos políticos. 

 

3 Como introduz o predicativo do sujeito de verbo que indica fazer às vezes de.  

 

156) “A ficção científica serve como prévia dos dias vindouros.” (CR 22M) 

157) A ficção científica serve de prévia dos dias vindouros. 

 

158) "Cada direito conquistado deve servir como motivação" (CM 21 M)  

159) Cada direito conquistado deve servir de motivação. 

 

 

 Observa-se que as ocorrências com a preposição como com possibilidades de 

serem usadas no lugar da preposição de, não estão relacionadas a movimento.  Isto leva 

a induzir que a preposição como não se realiza com noções de deslocamento no espaço.  

Por outro lado, a preposição de, com ideia de movimento, própria de latim, permanece 

com o mesmo vigor da época do latim.  Exemplos: 

 

160) “Vivemos sob repressões, onde o direito de ir e (de) vir é falho.” (TGO 23 F) 
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161) “Não podemos deixar que nos impeçam de ir e (de) vir como queremos.” (CM 21 M) 

 

         Em nenhum dos dois exemplos acima, a preposição de poderá ser substituída por 

como mantendo a mesma ideia de deslocamento no espaço. 

 

 

4.6.2 Como: locuções prepositivas e exemplificação 

 

 Segundo Bechara (2001), Rocha Lima (2008), Mesquita (1996), locução 

prepositiva é um grupo de palavras que desempenha a função de preposição.  Na 

maioria das vezes, ela é formada por advérbio ou locução adverbial, ou um substantivo, 

mas sempre seguida de uma preposição. Exercendo função equivalente à preposição, a 

locução prepositiva tem por finalidade estabelecer relação entre dois termos presentes 

na estrutura da oração.  

 Com essas características, além das preposições expostas acima, a preposição 

como também pode ser empregada no lugar de algumas locuções prepositivas, 

conforme será exposto a seguir.  

 

Ao tratar das diferentes funções de como, Ayora (1991:59), dedica atenção à 

expressão na qualidade de.  Segundo este autor, “em muitos enunciados se utiliza a 

forma como para especificar ou precisar a atuação ou a incumbência/ obrigação 

concreta que caracteriza um agente, o qual funciona como sujeito gramatical da oração 

em que está inserido.”  Depois acrescenta:  “Nestes casos, se trata de um como que pode 

ser substituído pela expressão: Na qualidade de”. 

 A estrutura para representar este argumento é formulada a seguir, salientando-se 

que “os elementos que aparecem entre parênteses são livres ou opcionais.”: 

 

 COMO + SN (+ QUE + SER)  

 

 Exemplos propostos pelo autor: 

 

162) “Como professor, como prefeito e como vizinho aprendi uma lição.” 

163) Como professor, como prefeito e como vizinho (que sou) aprendi uma lição. 
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 De acordo com o autor citado, “a especificação sintática “que sou” pode ser 

colocada após “professor”, “prefeito” ou “vizinho.”  

 

164) “Na minha opinião como professor universitário e como pessoa que tem sido 

coerente com a Constituição, (este) é um projeto de Lei perfeitamente constitucional.” 

 

165) Minha opinião na qualidade de professor universitário e (...). 

 

166) “... atuará como homem livre.” 

 

 Ainda segundo Ayora (1991), o sintagma nominal que faz parte da estrutura 

mencionada se refere sempre a um “substantivo expresso na linha do discurso, e é um 

sintagma nominal que normalmente se constrói sem determinante ou atualizadores, se 

bem que este é um feito sintático que, necessariamente, não tem que completar-se.” 

(Grifo nosso) 

 Exemplos do corpus formados por textos de pré-vestibulandos 

 

167) “Como senador teve o apoio da população.” (TE 20 F) 

168)  Como senador (que era) teve o apoio da população. 

169) Na qualidade de/ na função de senador teve o apoio da população. 

 

170) “Como protagonista, a juventude despertou.” (AD 19 M) 

171) Como protagonista (que era), a juventude despertou. 

172) Na qualidade de / na função de protagonista, a juventude despertou. 

 

 Nos casos exemplificados, em que a construção como substitui a locução 

prepositiva na qualidade de ou na função de ocorre especificação, incumbência e 

também atuação concreta, fato próprio do agente gramatical, conforme foi proposto 

pela teoria. 

 Ribeiro (2006:237), ao tratar das diversas funções da palavra como, classifica-a 

de preposição acidental, quando ela for “substituível por: “na qualidade de, na 

condição de”, como no exemplo:  “Atuava como árbitro”.    

 Observa-se a semelhança do exemplo proposto pelo professor Ribeiro com o que 

apresenta o professor espanhol, em que como equivale a na condição de. 
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  Ayora: Aturará como homem livre. 

 Ribeiro: Atuava como árbitro.  

 

  Destacam-se do corpus contemporâneo os seguintes exemplos:   

                        

173) “Todos que chegam ao Brasil o têm como adorada pátria.” (AC 20 F) 

174) Todos que chegam ao Brasil o têm na condição de adorada pátria. 

 

175) “Grande parte da população talvez não o aceite como presidente.” (VMS 22 M) 

176) Grande parte da população talvez não o aceite na condição de presidente. 

 

 

 Observa-se, com Ayora (1991), que as locuções prepositivas, na função de, ou 

na condição de, também introduzem o predicativo do objeto; conforme foi constatado 

para os casos de como substituindo a preposição por.  Convém observar que estas 

locuções prepositivas não fazem parte do repertório vocabular dos alunos, 

consequentemente, elas não aparecem nos textos que eles escrevem, mas seus 

significados estão sendo expressos pela preposição como. 

  Moura Neves (2011:738), tratando das preposições acidentais, assevera que a 

preposição como estabelece relação circunstancial de modo, introduzindo o sintagma 

nominal, equivalente a na qualidade de, como nos exemplos abaixo: 

 

177) “Terei de fingir que não o conheço e que o aceito como bom amigo.” 

 

178) “Não os tenho como modelo para minha literatura.” 

 

 Exemplos com iguais características são encontrados no corpus em análise. 

 

179) “Obama tem o apoio de pessoas em diversos países, reconhecendo-o como o 

primeiro presidente negro.” (VMS 22 M) 

 

180) “(...) reconhecendo-o na qualidade de/ na função de primeiro presidente negro. 
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181) “Falam coisas negativas do funk colocando-o como culpado de influenciar os 

jovens.” (LX 20 M) 

 

182) Falam coisas negativas do funk colocando-o na condição de culpado (...) 

 

 

  Conforme foi visto acima, as locuções prepositivas mencionadas são usadas 

para especificar a atuação ou a ocupação do agente, que desempenha uma função ou 

atividade; nesta situação é possível converter como, não só na locução prepositiva na 

função de, mas também em outras equivalentes, (= no exercício de, no ofício de, no 

papel de, na condição de etc). Ribeiro (2006:237); Luft (2002:186); Neves (2011:738) 

reconhecem a possibilidade de substituição dessas estruturas pelo vocábulo como. 

 

 

           Segundo o que se tem visto até aqui, o vocábulo como, ao longo do tempo, 

assumiu diferentes funções morfológicas e sintáticas.  Com isso, além daquelas funções 

já apresentadas, ainda é possível identificar outra atribuição muito particular para a 

construção como, isto é, seu emprego com valor semântico exemplificativo.  

           Ayora (1991:53
52

), ao aludir aos valores de exemplificação na palavra como, 

destaca: “Na construção como se observa o valor semântico de „exemplificação‟ em 

todos aqueles casos em que esta palavra serve para concretizar, enumerar, citar ou 

pontuar a extensão semântica do sintagma nominal.” Ainda de acordo com o mesmo 

autor, “o sintagma nominal referente de como passa do plano da abstração ou 

generalidade, ao plano da realidade concreta,” e exemplifica: 

                 

183) “A circulação em várias cidades, como Oviedo, Pamplona ou Palma de Mallorca, 

se vê em dificuldade por causa da neve acumulada”. 

184) A circulação em várias cidades se vê em dificuldade por causa da neve acumulada.  

 

185) “(...) o resto vem de museus como o de Figueiras.” 

186)  (...) O resto vem do museu de Figueiras.  

                                                           
52 En la forma como se aprecia el valor semántico de “ejemplificaçión” en todos aquellos casos en los que esta 
palabra sirve para concretar, enumerar, citar o puntualizar la extensión semántica del sintagma nominal que le 
precede. (...) el sintagma nominal referente de como pasa del plano de la abstracción o generalidad al plano de la 
realidad concreta. 
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          Nos exemplos mencionados, o termo como pode ser omitido, porque ele não é 

essencial. É possível destacar do corpus em estudo, exemplos do emprego de como com 

igual valor exemplificativo, conforme segue abaixo: 

 

a) Como não essencial   

 

187) “Mesmo que até hoje só tenham sido clonados animais, como macacos, ratos, 

ovelhas e vacas, a clonagem já virou tema de novela.” (CL 18 F)  

 

188) “Algumas (mulheres) tiveram sua importância no decorrer da história como Joana 

D‟arc”. (LC 26 M)  

 

189) “(Aqueles que) juntos lutaram pelos direitos civis dos negros como Martin Luter 

King.” (VMS 22 M) 

 

190) “(Com a clonagem) estão surgindo oportunidades de salvar vidas (com) doenças 

incuráveis como aids e câncer.” (CAC 21 M) 

 

 Seguindo o modelo proposto por Ayora, destaca-se: 

 

SINTAGMA NOMINAL    < ---- COMO ---- >     SINTAGMA NOMINAL 

          (GERAL)                   EXEMPLIFICADOR            (CONCRETO) 

 

      Clonados animais                  como                          macacos, ovelhas 

 

 

 De acordo com Ayora, os modelos de ocorrências apresentados acima podem 

aparecer com pausa (ex. 187) ou sem ela (ex. 189).  “Quando há pausa antes de como, 

esse elemento (junto com o sintagma nominal que o segue) tem a função semântica de 

exemplificar o SN precedente e de explicá-lo.” (idem). Ainda, conforme o autor, nesses 

casos, “trata-se de uma exemplificação „explicativa‟, em que se permite a eliminação 
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desse SN anterior porque não é necessário para a compreensão da oração”
53

.  Vejam-se 

as frases dos exemplos 191, 192, 193 e 194 sem o referido sintagma nominal. 

 

191) Mesmo que até hoje só tenham sido clonados animais, a clonagem já virou tema de 

novela. 

 

192) Algumas mulheres tiveram sua importância no decorrer da história.  

 

193)    (...) Aqueles que juntos lutaram pelos direitos civis dos negros. 

 

 194) Estão surgindo oportunidades de salvar pessoas com doenças incuráveis. 

 

 Nos quatro exemplos extraídos do corpus analisado, ainda que ocorra a 

exclusão do elemento exemplificador, a oração é perfeitamente compreensível, porque 

este elemento está relacionado a informações mais gerais, não específicas.  Por outro 

lado, quando se trata de um termo específico, o elemento como não poderá ser 

eliminado, fato que será examinado a seguir.  

 

b) Como especificador 

 

 

 Ainda conforme Ayora
54

, “quando como exemplifica o SN precedente e se liga a 

ele sem nenhuma pausa, parece desenvolver um valor de exemplificação específico, 

pois além de exemplificar, especifica ou restringe a extensão significativa do SN a que 

se refere”.  Nesses casos, “não se deve eliminar a exemplificação senão isso vai dar 

lugar a um enunciado incompleto, modificado e impreciso”, conforme os exemplos. 

 

195) “... utilizaram expressões como „diálogo, compreensão e flexibilidade‟ na hora de 

solucionar a questão (...)” 

196) “... utilizaram expressões (?) na hora de solucionar a questão (...)”  

                                                           
53 Cuando hay pausa antes de como, este elemento (junto con el sintagma nominal que le sigue) tiene la función 
semántica de ejemplificar al SN precedente y de explicarlo. Se trata de una ejemplificación “explicativa”, en la que se 
permite la eliminación de esse SN anterior porque no es necessario para la comprensión de la oración.      
54 Cuando como ejemplifica al SN precedente y se liga a él sin ninguna pausa, parece desarrollar un valor de 
ejemplificación “especificativa”, pues, además de ejemplificar, especifica o restringe la extensión significativa del SN 
al que se refiere. (...) no debe eliminarse la ejemplificación si no se quiere dar lugar a un enunciado incompleto, 
modificado e impreciso (Ayora, 1991:54). 
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 Neste caso, ao se retirar o elemento como, a informação fica incompleta. 

Utilizaram expressões para quê?  Expressões em que sentido?  Com que finalidade? 

Quais tipos de expressões? 

 No „corpus’ contemporâneo, encontram-se exemplos da estrutura tratada. 

 

197)  “No Brasil há grandes escritores como Machado de Assis e outros importantes 

nomes”. (CAC 21 M) 

198) No Brasil há grandes escritores (?) e outros importantes nomes.     

 

199) “Para um país como os Estados Unidos é uma grande conquista eleger um negro.” 

(DSR 20 F) 

 

200) Para um país (?) é uma grande conquista eleger um negro.  

       

201) “Acidentes como esse último da Plataforma p37 acabam saindo cara ao meio 

ambiente.” (LX 20 M) 

             Acidentes (?) acabam saindo caro ao meio ambiente. 

           Quais tipos de acidentes? O que eles causam? Que tipo de meio ambiente? 

 

 

 Tanto no exemplo (197), quanto no exemplo (200) percebe-se que os enunciados 

estão incompletos.  No exemplo (198), sem o nome do escritor, o adjetivo “grandes” 

está sendo usado em que sentido? Refere-se a tamanho? À qualidade? O sintagma “e 

outros importantes nomes”, não mantém nenhuma relação com a oração anterior; isto 

faz com que o enunciado fique incompleto, impreciso.  No exemplo (200), nota-se que o 

enunciado também está incompleto, visto que o mesmo pode despertar alguns 

questionamentos: que tipo de país? Eleger um negro para ocupar que cargo? Se o tema 

tratado fosse eleger um presidente africano, não causaria nenhum questionamento, 

entretanto, trata-se de eleger um negro como presidente dos Estados Unidos da 

América, lugar onde o preconceito racial ainda é muito forte.  
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c) Como e o pronome indefinido tais  

 

 

 Ainda segundo Ayora
55

, “em todos os casos em que a palavra como é 

empregada para exemplificação, este elemento pode ir precedido pelo pronome 

indefinido plural tais”. (idem), como no exemplo do autor transcrito: 

 

202) “... em alguns direitos, como [tais como] os econômicos, sociais e culturais (...)” 

 

 Também é possível destacar de uma redação. 

 

 

203) “No passado tivemos jovens de quem nos orgulhamos, tais como Tiradentes e 

Santos Dummont.” (ME 20 F) 

 

 

d) Como enumerativo 

 

 

 Rosário (2007:164), em estudo dedicado ao conectivo como, destaca diferentes 

ocorrências desse vocábulo usado em estruturas de exemplificação.  Nos exemplos que 

o pesquisador apresenta, um dentre os demais chamou a atenção pelo fato de revelar  

noção enumerativa.  Segundo o autor, “em anúncios, o como exemplificador pode servir 

a estratégias coesivas bastante interessantes, ao propor uma lista de sintagmas nominais 

coordenados entre si. Geralmente esse uso bastante específico está aliado a efeitos 

visuais, característicos dos anúncios”. 

 

20) (LXVI) Além do nosso produto principal - | rolamentos – 

mantemos, também nesse | depósito, estoque de outros 

produtos | suecos, de alta qualidade, que há dezenas de anos 

representamos, tais COMO:  

ASEA – maquinas elétricas em geral.  

STAL - turbinas a vapor.  

KMW – turbinas hidráulicas 

[PEPTA] – motores a gasolina e óleo cru. 

DE LAVAL – centrifugas e intercambiadores de calor. 

                                                  E-B-93-Ja-004 

 

 A distribuição de cada equipamento da relação acima sugere uma lista que 

poderia facilmente identificar os equipamentos. Neste caso, o elemento exemplificador 

tais como tem nítido valor enumerativo.  

                                                           
55 En todos los casos en que aparece el como ejemplificador, este elemento puede ir precedido por el indefinido 
tales (en plural), Ayora, (1991:54). 
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e) Como por exemplo 

 

 

 Ainda, de acordo com Ayora (1991:54)
 56

, destaca-se: “Outro fato sintático que 

ajuda a assinalar este valor de exemplificação da construção como é a expressão por 

exemplo, utilizada como acompanhante, ampliação ou reforço dessa exemplificação, 

que admite duas variantes”.  Na primeira variante o vocábulo como é separado por 

vírgula.  Na segunda, como não é antecedido por vírgula.  Exemplos: 

  

204) “(...) vão ter que superar alguns problemas, como por exemplo o da altura e as 

flutuações da temperatura”.   

 

205) “Expôs alguns casos que, em sua opinião, poderiam beneficiar a democracia 

espanhola, assinalando como exemplo que (...)” 

 No corpus, registram-se os seguintes exemplos com esta nova função 

morfológica com a construção como: 

                            

206) “Os vazamentos (de óleo) causam sérios danos à natureza, como por exemplo o 

extermínio de numerosas espécies marinhas e a poluição das praias”. (VL 20 F) 

 

 Observa-se que esta construção frasal, sem o uso da locução como por exemplo, 

poderia ser confundida com uma  construção comparativa. 

 

207) Os vazamentos de óleo causam sérios danos à natureza, como (causa) a poluição 

das praias.   

 

 O uso da locução como por exemplo serve para reforçar o ponto de vista do 

interlocutor e sua  ideia de ampliação exemplificativa e não comparativa, sobre os 

vazamentos de óleo no mar.  Com isso, o uso desse recurso elimina a possível dúvida 

quanto ao fato de essa construção ser interpretada como comparativa.    

 

208) “Os jovens têm que trabalhar sem uma profissão definida, como por exemplo, de 

pedreiro.” (DL 19 M) 

 

                                                           
56 Otro hecho sintáctico que ayuda a señalar este valor de ejemplificación de la forma como es la expresión por 
ejemplo, utilizada como acompañante, ampliación o refuerzo de esa ejemplificaión, que admite las dos variantes.  
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           Neste caso, como por exemplo não manifesta noção comparativa e nem pode ser 

retirado da oração, porque está em um campo mais específico, por isso, mais restritivo, 

e portanto, necessário, uma vez que, como por exemplo estabelece a particularidade a 

ser determinada pelo enunciado.   

 Segundo Ayora
57

 (idem), “em alguns casos, a exemplificação que contém o 

vocábulo como apresenta a estrutura SN + COMO + SER (3ª pessoa do singular/ plural 

do presente do indicativo), na qual o verbo pode estar expresso ou subentendido”.  

Exemplo: 

 

209) “Frente a um adversário como [é] a União Soviética, um embate naval como [é] o 

britânico (...).” 

 

           O recurso do uso da elipse do verbo torna a língua mais dinâmica e ágil, mas em 

certos momentos, ao se resgatarem os verbos, o texto fica mais bem definido e menos 

ambíguo.  Exemplo do corpus: 

 

 

210) “Em um mundo mesquinho como o que vivemos, encontramos pessoas que só 

pensam em si.” (CAP 25 M) 

 

211) Em um mundo mesquinho como por exemplo [é] mesquinho o que vivemos, 

encontramos pessoas que só pensam em si. 

 

 No exemplo (210), se o único elemento em elipse fosse o verbo, seria possível 

se pensar em uma construção comparativa.  Mas em (211), quando ocorre o uso da 

locução por exemplo, mais o verbo ser e o adjetivo do Sintagma Nominal anterior, esta 

impressão é desfeita e ressalta o valor da exemplificação.   

 A partir desse último esquema proposto por Ayora, é possível estabelecer outro 

esquema para representar a exemplificação com elipse do verbo ser e do adjetivo do 

sintagma anterior.  Exemplos: 

 

 SN + COMO POR EXEMPLO + ser + adj. do SN anterior 

 

                                                           
57 En algunos casos, la ejemplificación que señala como presenta la estructura SN + COMO + SER (3ª pessoa do 
singular/plural del presente de indicaivo), verbo que puede estar expreso o sobretendido. 
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212) “É difícil acreditar que um país racista como os Estados Unidos tenha eleito um 

homem negro.” (SL 21 F) 

213) É difícil acreditar que um país racista como por exemplo são racistas os EUA 

tenha eleito um homem negro. 

 

 214) “Numa época quente como o verão será difícil atingir tal meta.” (LMO 22 M) 

215) Numa época quente como por exemplo é quente o verão, será difícil atingir ... 

  
216) “Ter um presidente negro como Obama nos faz ver nova realidade.” (NSS 20 F) 

217) Um presidente negro como por exemplo é negro Obama nos faz ver ... 

                 

218) “Uma empresa (grande) como a Petrobras está sujeita a acidentes ambientais.” 

(MPS 25 M) 

219) Uma empresa grande como por exemplo é grande a Petrobras está sujeita a (...) 

 

 

  O adjetivo do sintagma nominal que antecede como, ao ser reproduzido após a 

construção por exemplo, tem por atribuição reforçar, enfatizar a informação do 

enunciado.  Tal ocorrência contribui para que este processo sintático não seja, 

erroneamente, confundido com uma construção comparativa. De acordo com o que se 

observa, o que vai fazer a diferença entre uma e outra construção, é que o uso de como 

por exemplo, repete o adjetivo do sintagma que antecede o conector como, enquanto a 

construção comparativa é melhor reconhecida com a repetição do verbo.  Exemplo: 

 

220) A Petrobras está sujeita a acidentes ambientais como outra empresa grande (está)  

 Neste caso, não faz nenhum sentido a repetição do adjetivo ambientais: 

 A acidentes ambientais como por exemplo são ambientais ... (?) 

 

 

 Assim, esta construção morfológica, como por exemplo, ainda fora das 

discussões gramaticais, possivelmente, se fosse introduzida naqueles manuais de 

estudos, poderia contribuir para melhor distinção entre as construções comparativas e as 

construções com valor semântico de exemplificação com a palavra como. 
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 Em Barreto (1999), são destacadas numerosas ocorrências com o item como, 

desde a latinidade até os dias atuais; no entanto, não se comenta o emprego do vocábulo 

na locução como por exemplo.  De igual modo, nas gramáticas aqui apresentadas, nada 

foi encontrado referente a esta construção; nem mesmo em Neves (2011), onde são 

destacadas diferentes ocorrências com a preposição por e suas numerosas combinações 

morfológicas e semânticas. 

 

 Os exemplos expostos ao longo desse capítulo comprovam as diferentes 

realidades envolvendo o vocábulo em estudo; ou seja, a palavra como consegue 

“adaptar-se” conforme a necessidade da língua. Este movimento vai motivar o emprego 

de como alternativamente quando se tratar do uso da preposição de e por, entre outras 

ocorrências.  

          A história da língua tem mostrado ser um processo natural uma palavra entrar em 

cena, representar o seu papel por algumas centenas de anos e depois desaparecer; ou 

ainda se fundir com outra para sobreviver por mais tempo. Com a preposição como 

ocorre este fato: (quo + modo > quomodo > como). Aqui é retomada a proposta de 

“patrimônio hereditário”
58

‟
59

, conforme está sugerido por Brito et al. (2010), quando 

os autores tratam das relações entre os elementos da língua Portuguesa, Espanhola, 

Italiana e Francesa  

 De acordo com o que se constata, a palavra como além de substituir antigos 

vocábulos que deixaram de ser usados, também serve para ocupar o lugar de locuções 

prepositivas (na função de, na condição de etc.), locuções estas que apresentam traços 

de significativa erudição, visto que as mesmas exigem maior domínio dos registros 

formais da língua.  

 

 

4.6.3 Como em outros empregos no corpus contemporâneo 

 

 

 

 Acima foram expostas diferentes ocorrências em que o item como funciona em 

situação de alternância com outras preposições e locuções prepositivas no corpus em 

                                                           
58 Não esquecer, por exemplo, que; para < per + ad. O fato de surgir uma nova preposição (como) que 

seja capaz de ser a síntese da preposição de e da preposição por, não pode causar, portanto, surpresa no 

atento estudioso da língua.  
59 “O Patrimônio Hereditário é a base fundamental constituída pelas palavras cuja origem remonta ao latim e que, 
transmitidas de geração em geração, constituem o fundo comum das línguas neolatinas.” (Brito et al., 2010) 
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estudo. A seguir serão exemplificados outros valores morfossintáticos com os quais o 

item em questão ocorre nas redações em estudo.  

 

 

4.6.3.1 Conjunção causal  

 

  

 Conforme tem sido exposto ao longo desse texto, a conjunção subordinativa 

causal como vem se manifestando na língua desde a época do latim, de forma 

ininterrupta; ou seja, nas quatro épocas estudadas, ela está presente. Similarmente às 

outras ocorrências nas diferentes sincronias, como também introduz a oração com o 

valor causal nas redações cotejadas.  Exemplos: 

 

221) “Como ele próprio era o único general em todo o império do povo romano, tolerou 

que eu fosse o segundo (general).”
 60

 (Cícero, Pro Ligário, III, 7) 

 

222) “Como perdeu na guerra que passou/ corpo e amigos, é verdade que já/ 

não pode querer mais nada.” (Gil Peres Conde, (CEM113)
61

 

 

222) “Como o pobre rapaz errou uma vez, perderam a confiança nele”.  (Rocha Lima, 

2008:275) 

224) “Como a rua é estreita, Dias dava marcha à ré no carro.” (Neves, 2011:802) 

 

225) “Como ia de olhos fechados, não via o caminho.” (Bechara, 2000:326). 

 

226) “Como demorasse, fui embora.” (Ribeiro, 2006:237). 

 

227) “Como anoiteceu, partamos.” (Macambira, 1987:105). 

 

228) “Como chovia, não saí.”  (Brito et al., 2010:221)
62

  

                                                           
60 Cum ipse esset unus imperator in toto imperio populi Romani, passus est me esse alterum. Cicero. (Pro Ligario, 
III, 7) 
61 Como perdeu na guerra que passou/ corp‟e amigos, verdad‟é que já/non pod‟haver al – assi se parou.” 

(Gil Peres Conde, CEM113). 
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 Exemplos do corpus contemporâneo 

 

 

229) “Como meu pai não tinha condições financeiras, tentei esse pré-vestibular.” (FM 

22 F) 

 

230) Como nem tudo é maravilha, nele (no Brasil) também há tristezas.” (AC 20 F) 

 

231) “Como os EUA são o centro das atenções, (eleger Obama) foi um orgulho para os 

povos de outras nações”. (LB 18 M) 

 

232) “Como o próprio Obama usou a frase: „nós podemos mudar.‟” 

 

 

 Os exemplos apresentados demonstram que, ao longo da história da língua, a 

estrutura sintática com a conjunção subordinativa causal como está fixada em uma 

organização bem específica: como encabeça as orações.  Por meio de um levantamento 

das ocorrências acima, constata-se que o modo indicativo é o mais frequente, e os 

tempos mais usuais são o presente do indicativo e o pretérito imperfeito. Raramente, 

ocorre o subjuntivo no pretérito imperfeito: 

 

233) “Como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me.” (Celso Cunha, 

2008:619) 

 

 Nas orações causais introduzidas por como, em primeiro lugar aparece a causa, 

(oração causal), em seguida, o efeito (oração principal).   

 

 

 

4.6.3.2 Conjunção comparativa  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
62

    Brito et al., (2010), quando tratam da conjunção como, destacam: “como e seus equivalentes nas 

outras línguas (como em espanhol, come/siccome em italiano e comme em francês) exprimem diferentes 

valores, em particular o comparativo e a causa.”  
1) “Como llovía, no salí.” (Espanhol) 

2) “Siccome piovera, non sono uscito.” (Italiano) 

3) “Comme il pleuvais, je ne suis pas sorti.” (Francês)  
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          Constata-se que os estudos referentes às orações comparativas são muito 

diversificados (Rodrigues, 2001), o que torna o seu estudo de difícil compreensão. Por 

outro lado, as gramáticas tradicionais tratam da questão muito superficialmente; quanto 

à classificação, a predominante é aquela que inclui as orações comparativas entre as 

orações adverbiais, formadas predominantemente por elipse, do tipo:  

 João é estudioso como o irmão.   

 Em 4.2, Origem dos múltiplos empregos de como, demonstrou-se que o 

vocábulo como foi empregado com a noção de algumas palavras latinas, dentre elas, ut; 

uma das principais conjunções comparativas latinas, que desapareceu. Talvez em função 

desse desaparecimento, o item como tenha mantido o valor semântico comparativo 

daquela antiga conjunção latina, fato semelhante ao que ocorreu com a conjunção 

causal, analisada anteriormente. As comparativas, desde o latim, podem ser distribuídas 

em dois grupos distintos.  

 a) As de valor semântico característico da antiga conjunção latina (ut);  

 

234) “Cogitans de te, dies que noctes, ut debeo.” (Cícero, Pro Mercello, VII, 21) 

235) “Pensando (eu) em ti, dias e noites, como devo (pensar)”. 

 

236) “Nostri sensus, semper congruebant, ut in pace, sic tum etiam in bello.” (Cícero, 

Pro Marcello, VI, 16). 

 

237) “Os nossos sentimentos sempre estavam de acordo, tanto na paz como agora, 

também, (estão) na guerra.” (Cícero, Pro Marcelo, VI, 16) 

   

 b) As que provêm de conjunções compostas formadas posteriormente, a partir de 

aglutinações de advérbios e conjunções, como:  

(sic + ut > sicut = assim como; qua + si > quasi = como se; vel + ut > velut = como 

que).  

 

238) Etiam erit magna dissensio inter eos qui nascentur, sicut fuit inter nos, cum alii 

efferent laudibus ad acaelum tuas res gestas.” (Cícero, Pro Marcello, IX, 27) 
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239) “Também haverá grande discórdia entre aqueles que nasceram, assim como houve 

entre nós, quando uns elevavam com louvores até o céu, os teus feitos.” (Cícero, Pro 

Marcelo, IX, 27) 

 

 Com base no exposto acima, o primeiro grupo vai dar origens a construções 

simples, com verbo em elipse, e o segundo, ao entrar em correlação com outros 

elementos (tanto, tal, tão e outros) proporciona a criação das construções compostas, 

conforme segue abaixo:  

 

4.6.3.2.1 Conjunção  comparativa com o verbo em elipse 

 

 

 Neves (2011:901) esclarece que as “construções não correlativas expressam 

sempre igualdade,” que podem estar relacionadas, 1) “entre indivíduos, em relação a 

uma propriedade”; 2)  “entre propriedades, em relação  a um ou mais indivíduos.” 

 Exemplo propostos: 

 

240) “Seu Geraldo tinha o nariz ostensivo e sensível como uma antena.” 

241) “Sua força vinha dos olhos, vivos e inquiridores como os de um cachorro fiel.” 

 

 Para Rocha Lima (2008:279), “há dois tipos fundamentais de orações 

comparativas: 1) assimilativas; 2) quantitativas”, grupo em que estão incluídas as 

orações comparativas formadas com elipse: 

 

242) “Não penso como você.” 

243) “A cidade estava silenciosa como um cemitério.” 

 

Macambira (1987:106), segue o mesmo ensinamento de Rocha Lima: “O antecedente 

pode estar subtendido.”  Exemplos: 

 

244) “Falo alto como você.”  

245) “Sou forte como você.”  

 

 Seguem outros exemplos do corpus em estudo. 
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246) “Tiradentes lutou como um verdadeiro brasileiro.” (ME 20 F) 

247) “Como todo país, o Brasil enfrenta vários problemas”. (RP 19 F)  

248) O Brasil enfrenta vários problemas como todo país [enfrenta]
63

  

249) “Empresa que trabalha como a Petrobras está à mercê de acidentes.” (LX 20 M) 

250) “OS EUA veem o negro como um bicho.” (WS 20 M) 

251) Os EUA tratam o negro como (tratam) um bicho.  

 

 É preciso acrescentar que, a partir do século 1 d. C., talvez em função das 

conquistas territoriais romanas e do contato com outras línguas, novas estruturas 

comparativas apareceram
64

, desencadeando, assim, outros processos de fazer 

comparação.   

  Dentre as 119 ocorrências de como no corpus contemporâneo, existem 18 

orações comparativas, entre as quais, 14 são de comparação por elipse.  As outras 4 são 

ocorrências de comparativas hipotéticas.  

 

 

4.6.3.2.2 Como se: comparativa hipotética/ condicional 

 

 

 De acordo com Barreto (1999:202), “a conjunção como associa-se às conjunções 

que e  se, condicionais, constituindo as conjunções comparativas hipotéticas: como 

que, e como se.”   

 Semelhante ao que já ocorria no latim, na atualidade, a construção como se está 

relacionada a uma condição ou hipótese; no que se refere ao modo verbal, tanto hoje, 

quanto naquela época, também já era usado o modo indicativo ou subjuntivo.   

 Ribeiro (2006:237), ao tratar da morfologia da palavra como, afirma que ela 

assume diferentes funções morfológicas entre as classes de palavras.  Dentre os 

exemplos propostos, destaca-se o seguinte:  

 

252) “Estudou como se fosse passar”. (Comparativa hipotética) 

 

                                                           
63 De acordo com Neves, (2011:894), destaca-se: “nas construções comparativas, a relação de interdependência 
entre os termos postos em confronto responde por uma característica altamente ocorrente: a redução de volume do 
segundo termo da comparação,” isto é, o verbo em elipse. 
64 Quasi; (como se); sicut (assim como); velut (como que) 
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 Na opinião do estudioso ocorrem duas interpretações para o mencionado 

exemplo:    

 

253) Estudou como estudaria. (subordinada adverbial comparativa) 

 

254) Se fosse passar.  (subordinada adverbial condicional) 

 

 Segundo Neves (2011:847), a relação condicional “pode vir expressa dentro de 

uma comparação. Nesse caso coexistem a conjunção comparativa como e a conjunção 

condicional se:”  Exemplos: 

 

255) “Como SE tivesse mudado de ideia, apertou a campainha.” 

256) “Sérgio, porém, prosseguira como SE só ele tivesse o direito de falar.” 

  

 Por sua vez, Maria Helena Mateus et al. (2003:753), da mesma maneira que 

Moura Neves e Ribeiro, destacam: “as comparativas-condicionais são introduzidas pelo 

conector como se, de valor simultaneamente comparativo e condicional”, como se 

verifica dos exemplos propostos:  

 

257) “As meninas dão-se como se se conhecessem há muito tempo.” 

 258) “Ela conduz como se a rua fosse dela.” 

 259) “A Maria está muito assustada como se algo de terrível tivesse acontecido.” 

 

  Ao tratar das comparativas quantitativas, Rocha Lima (2008:280), menciona 

que na comparação referida a fatos inexistentes é empregada a construção “comparativa 

hipotética como se, com o verbo no imperfeito do subjuntivo”. Em seguida, ele 

apresenta o seguinte exemplo: 

 

260) “O velho fidalgo estremeceu como se acordasse sobressaltado.”  

  

            Este mesmo exemplo é apontado por Bechara (2001:495), que acrescenta: 

“através de como se indicamos que o termo de comparação é hipotético.” Em seguida 

ainda observa: “A maioria dos gramáticos da língua portuguesa prefere desdobrar o 

como se em duas orações, sendo a primeira comparativa e a segunda condicional.” 
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 Desdobrar a construção como se em comparativa e condicional parece que não é 

somente uma preferência dos gramáticos da língua portuguesa. Ayora (1991:47), 

compartilha o mesmo ponto de vista, ao afirmar que a “expressão conjuntiva como se 

estabelece uma comparação baseada na modalidade com que se compreendem duas ações 

verbais: uma real e outra hipotética ou suposta”.   Exemplo: 

 

261) “Tratam as outras províncias como se  fossem meros asteróides.”   

 

 A partir da análise do ponto de vista dos autores anteriormente citados, 

destacam-se do corpus em estudo os seguintes exemplos:   

 

262) “Os jovens estão sempre ligados na internet, é como se quisessem se esconder de 

algo.” (KSS 21 F) 

263) “Alguns negros vivem essa discriminação como se não houvesse outro jeito.” (DRM 

20 M) 

 

 Desmembrando-se a relação condicional da comparativa, tem-se: 

 

264) Alguns negros  vivem essa discriminação como [viveriam]  (Comparativa) 

 

265) Se não houvesse outro jeito.  (Condicional) 

 

266) “(Com a clonagem), artistas de fama poderiam ter uma cópia circulando pelo 

mundo como se fosse seu original.” (AMS 19 M) 

 

267) “(Eu vejo a Universidade) como se (ela) fosse um morro bem alto.” (ZB 22 F) 

 

 Com relação ao modo verbal, Neves (2011:848) destaca: 

 

  “A conjunção condicional básica SE inicia tanto orações em indicativo como 

em subjuntivo”.  

 

 Os exemplos expostos apresentam orações no pretérito imperfeito do subjuntivo 

(houvesse), (fosse), assinalando possíveis relações condicionais com a construção 

comparativa.    



122 
 

  

4.6.3.2.3 Assim como comparativa não correlativa   

 

 

 Neves (2011), Celso Cunha (2008), Rocha Lima (2008), Bechara (2001), 

Ribeiro (2006), Mesquita (1996), entre outros, incluem a construção assim como entre 

as conjunções comparativas.  Exemplos: 

 

268) “Assim como o condor tem por pátria a imensidade, assim também o homem 

nasceu para ser livre.” (Rocha Lima, 2008:280). 

 

269) “O jogo, assim como o fogo, consomem em poucas horas o trabalho de muitos 

anos.” (Bechara, 2001:326). 

 

 Além dos exemplos de comparativas acima, existem as construções 

comparativas não correlativas.  De acordo com Moura Neves (2011:900), elas “não têm 

nenhum elemento da oração principal marcado por quantificação relativa e têm a oração 

comparativa iniciada por conjunção ou locução conjuntiva indicadora de comparação de 

igualdade.  Exemplos: 

 

270) “A neurose, o sintoma, ASSIM COMO o lapso e o sonho, apenas se tornam 

inteligíveis dentro da experiência do sujeito, em que encontram seu sentido.” 

 

  Com iguais características ocorre apenas um caso parecido nas redações: 

  

 271) “Assim como no passado tivemos jovens de quem nos orgulhamos, agora no 

presente e no futuro teremos pessoas capazes de mudar a nossa História.” (ME 20 F)  

 

 Uma característica particular relativa à construção assim como está relacionada 

ao significativo poder de síntese nesse elemento coesivo. Com o uso de assim como é 

possível reduzir muitos elementos comuns das orações envolvidas, fazendo com que o 

texto fique mais compacto e objetivo.  Destacam-se as orações anteriores decupadas, ou 

seja, desmembradas: 
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  a) No passado tivemos pessoas que mudaram a nossa História. 

  b) No presente temos pessoas capazes de mudar a nossa História. 

  c) No futuro teremos também pessoas capazes de mudar a nossa História. 

  

 O desmembramento do período 271, nas orações acima, demonstra o poder de 

síntese na construção assim como e, ao mesmo tempo, permite perceber que a 

sequência de fatos, presentes no fragmento do texto, lhe atribui uma característica 

aditiva, uma vez que os acontecimentos vão se somando à medida que ocorre a 

progressão textual;  “no passado, assim como no presente e no futuro.” 

 

 

4.6.3.2.4 Tanto como: correlativa aditiva  

  

 

 Segundo Ayora (1991:26), tanto ... como com função comparativa assume um 

valor mais geral que se encontra em qualquer caso em que ocorra a locução comparativa 

tanto ... como.  Em certos casos, tal sequência exerce o valor aditivo na comparação de 

igualdade. Parece que existe um consenso relativo à ideia de comparação de igualdade 

presente nesta construção.  Rocha Lima (2008), Bechara (2001), Moura Neves (2011) 

incluem nas suas gramáticas exemplos com esta classificação.  Seguem abaixo 

exemplos propostos pelos autores citados, na ordem mencionada.      

 

272)  “Nada o pungia tanto, como o sorriso triste daquela criança.” 

273) “Nada incomoda tanto aos homens maus como a luz, a consciência e a razão.” 

274) “Resta saber se tanto o ministro do Planejamento, José Serra, como o da Fazenda, 

Pedro Malan, estão incluídos na articulação dos “20% que concentram a renda neste 

país.” 

 

  No entanto, para o autor espanhol, “tanto ... como, embora mantendo o seu 

caráter comparativo, exibe às vezes, um valor „aditivo‟ ou de simples soma.  Em tais 

casos, os dois membros podem ser substituídos por e”
65

, como nos exemplos 274 e 275. 

 

                                                           
65 Tanto ... como, aun manteniendo su caráter comparativo, exhibe a veces un valor “aditivo” o de simple suma.  En 
tales, los dos mienbros pueden quedar sustituidos por y. Ayora, (1991:27) 
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275) “Tanto quadros como gravuras eram inéditos na Espanha em números de casos.” 

276) Quadros e gravuras eram inéditos. 

 

277) “... implica que o adulto adquira consciência de sua situação, tanto antropológica 

como social, e tome postura diante dela.”  

  

 Observemos agora exemplos doas redações: 

 

278) “Embora falem que esses eventos (não) sejam locais de proliferação de doenças 

sexualmente transmissíveis, em diversos deles, como o carnaval entre outros, os 

números (de contaminação) se elevam tanto em (número) de pessoas como em 

(número) de outros tipos de doenças.” (LX 20 M) 

 

279) Tanto se elevam os números de pessoas contaminadas, como se elevam os outros 

tipos de doenças. 

280) Se elevam os números de pessoas contaminadas e de casos de doenças. 

 

  A relação aditiva entre as duas orações parece evidente, porque tanto cresce o 

número de pessoas contaminadas, quanto o número de doenças.  Neste enunciado, 

também é possível identificar certo aspecto de proporcionalidade. (Á medida que se 

elevam os casos de pessoas contaminadas se elevam também os números de casos de 

doenças). Na realidade, esta última sequência com tanto ... como indica mais 

apropriadamente proporcionalidade.   

 

 

4.6.3.3 Conjunção conformativa  

 

 

 

                 Confundir a conjunção subordinativa conformativa como, com a comparativa 

como é muito comum, principalmente, porque os gramáticos, quando tratam do assunto,  

não propõem um estudo mais acurado,  estabelecendo melhor a distinção entre uma e  

outra. Para Bechara (2001:327), é conjunção conformativa “quando inicia oração que 

exprime um fato em conformidade com outro expresso na oração principal: como, 

conforme, segundo, consoante”.  Exemplo 
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281) “Tranquilizei-a como pude.” 

282) “Fez o exercício conforme o professor determinou.” 

 

 Para Neves (2011:924), “a construção conformativa expressa por um período 

composto é constituída pelo conjunto de uma oração nuclear, ou principal, e uma 

conformativa.” 

 

283) “Como se verá, o nosso trabalho, diante desses critérios, era de fulgurante 

inutilidade.” 

284) “Não constitui novidade para mim, pois várias vezes já ouvi essa „teoria‟, como ele 

a chama.”   

 

 A preposição como também pode ser confundida com a conjunção conformativa 

como. Dentre os estudiosos do assunto, quem melhor orienta a identificação de uma ou 

de outra, é Macambira (1987:107).  Segundo a orientação do mestre, “só pode haver 

conjunção subordinativa (conformativa) se completada com verbo; conforme, segundo, 

e consoante, completadas por substantivo, não são conjunções, mas apenas preposição”.  

 Exemplos: 

 

285) “Farei como pediste. (Conjunção conformativa) (conforme, do modo que)” 

286) “Farei como o teu pedido. (Preposição)”   

 

 Seguindo estas orientações, destacam-se do corpus os exemplos da palavra 

como empregada como conformativa:: 

 

287) “As pesquisas terão respostas positivas como argumenta o ministro.” (LX 20 M) 

 

288) “Ele não „arregaça as mangas‟ como dizem por aí.” (AFL 23 F) 

 

 

Os dois exemplos acima assinalam a clara evidência de que a conjunção 

conformativa como está ocorrendo na atualidade, em redações de alunos que se 

preparam para entrar nas Universidades. Dentre as 119 ocorrências do corpus 
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classificadas para análise, 13 delas são conformativas, caracterizando assim 10,9% do 

número de ocorrências.  

De acordo com o que se abordou em 4.4, o emprego de como nas Cantigas de 

Escárnio e Maldizer, no século XIII, era possível encontrar o vocábulo como 

estabelecendo circunstância de conformidade, o que continuou no século XVI, em Gil 

Vicente, e permanece até a contemporaneidade.   

              

4.6.3.4 Conjunção coordenativa correlativa 

  

 A construção correlativa é um complexo processo conectivo, com certa 

independência, que estabelece forte poder argumentativa, nas suas relações.  

 

 Neves (2011:742) esclarece: “Um tipo diferente de construções aditivas são as 

correlativas, do tipo de NÃO SÓ ... MAS TAMBÉM, NÃO SÓ ... COMO TAMBÉM.”  

 Exemplos: 

 

289) “Pesquisador infatigável, estudava NÃO SÓ o organismo humano, MAS 

TAMBÉM o animal.” 

290) “As mulheres também retornavam quase correndo, NÃO SÓ pelo frio COMO 

TAMBÉM pelo peso dos potes.” 

 

 Esta formação “binária”, (não só ... como também), ainda de acordo com Neves, 

própria da coordenação, estabelece “interdependência” entre as orações. “Essa flutuação 

entre comparação e adição pode ser muito bem verificada pela própria flutuação entre 

os marcadores alternativos: mas também (mas: coordenador) e como também (como: 

comparativo)”.   Exemplos do corpus: 

 

291) “(Obama) vem conquistando não só altos cargos, como também o coração do 

mundo”. (JOS 19 F) 

292) “Espero que esse pré-vestibular esteja não só me preparando para entrar numa 

Universidade, como (também) ajudando a entendê-la.” (FM 22 F) 

 

293) “O poder não é detido apenas (= não só) nas mãos dos brancos, bem como o 

conhecimento, mas também nas mãos dos negros e pobres.” (JOS 19 F) 
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294) “É preciso pensar como diminuir os acidentes, não só por uma questão (de honra) 

para a Petrobras, como também, para a população em geral, que também sofre as 

consequências desses acidentes.” (CCG 18 F) 

 

 

4.6.3.5 Advérbio  

 

 

 Ayora (1991:78), ao discorrer sobre a interrogação modal (direta e indireta), 

destaca um fragmento da obra Cantar de Mio cid, de Menéndez Pidal, de onde são 

destacados alguns interrogativos, entre os quais está: „commo (= „quomodo‟, „quomo‟, 

„cuemo‟, „cumo‟), acrescentando que “o paradigma morfológico destes interrogativos 

está essencialmente formado desde a época de suas origens”. 

 De acordo com Ayora, “podem-se descrever as particularidades linguísticas da 

forma como quando atua como pronome ou advérbio interrogativos da seguinte forma:” 

 

a) O valor “interrogativo da forma como se deve a sua presença em orações 

interrogativas. O advérbio interrogativo focaliza o centro da atenção no significado 

modal, expresso previamente ou ainda sem menção explícita, de um elemento da 

oração.”   Exemplo:  

 

“A: „João atuou apropriadamente‟” 

“B. „Como atuou João?‟” 

“A. „Atuou apropriadamente‟”. 

 

b) “A função de como é introduzir uma interrogação parcial (direta ou indireta) centrada 

em um só elemento sintático (o sujeito, o objeto direto, etc.) e não no conteúdo total da 

oração.”  Para esse entendimento o autor propõe o esquema abaixo que concretiza o 

exemplo logo a seguir.  

 

COMO + VERBO + SINTAGMA NOMINAL 
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 295) “Como entende o ato criativo?” 

 

 Este padrão de construção caracteriza a oração interrogativa direta, semelhante 

ao que é destacado por gramáticos de língua portuguesa: 

                           

296) “Como se vai a essa rua?”  (Rocha Lima, 2008:176) 

297) “Como vais de saúde?  (Celso Cunha, 2008:557) 

298) “Como fizeram o trabalho?”  (Bechara, 2001:294) 

299) “Como você estuda quando há prova de português?” (Mesquita, 1996:340). 

  

Exemplos semelhantes encontram-se no corpus:   

 

300) “Como podemos falar sobre algo que não conhecemos?” (CAC 21 M) 

301) “Como tentar mudar isso?” (TGO 23 F) 

302) “Como e por que Obama se tornou o líder de um país tão poderoso?” (JOS 19 F) 

303) “Como será possível mudar isso?” (RE 18 F) 

 

  O número de ocorrências com as orações interrogativas diretas no corpus em 

estudo não é muito expressivo, no entanto são suficientes para se constatar que 

continuam produtivas na contemporaneidade, semelhantemente ao que ocorria no latim.  

           Além das interrogativas diretas, ocorrem ainda as indiretas, também 

denominadas orações substantivas, porque “equivalem a um sintagma nominal”, 

(Neves, 2011:333). Estas “orações substantivas têm as características de um elemento 

nominal, o que se verifica pela correspondência que elas apresentam.” Dentre essas 

correspondências, está o fato de que “vêm justapostas, iniciando-se por palavras 

interrogativas ou exclamativas, podendo o verbo estar em forma finita ou infinita”, 

(idem).                              

      Exemplos de orações interrogativas indiretas: 

 

304) “Diz COMO aconteceu a desgraça.” (Neves, 2011:335)  

305) “Ensinara aos pequenos COMO preparar alguns refrescos de frutas.” (idem) 

306) “Dize-me como vais de saúde.” (Celso Cunha, 2008:557) 

306) “Indagaram como vão as crianças.”  (Rocha Lima, 2008:350) 

308) “Perguntei-lhes como fizeram o trabalho.”  (Bechara, 2001:294) 
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 Com iguais características seguem abaixo os exemplos do corpus em estudo. 

                                                                       

309) “O enfermeiro não sabe como agir diante de algumas situações.” (AFL 23 F) 

 

310) “O auxiliar de enfermagem sabe como lidar com as adversidades na área da 

saúde.” (AFL 23 F)   

 

311) “Espero que esse pré-vestibular esteja (me) ajudando a entender como é a vida na 

Universidade.” (FM 22 F)   

 

312) “A Universidade é, muitas vezes, o local onde o jovem vai para aprender, tornar-se 

apto a fazer uma coisa que ele gosta, mas antes disse tudo, o jovem fica imaginando 

como será a Universidade, fica se fazendo várias perguntas”. (CS 19 F)                           

 

313) “O jovem fica se fazendo várias pergunta, fica fantasiando como será quando ele 

finalmente conseguir entrar na Universidade.” (CS 19 F)  

 

314) “Os problemas ocorridos nas plataformas estão se tornando um caso sério em que 

se deve começar a tomar medidas para evitá-los, é preciso começar a se pensar em 

como diminuir os acidentes.” (CCG 18 F) 

  

315) “(A natureza) não tem como fugir desses vazamentos de óleo.” (LX 20 M). 

 

      

 Abaixo segue o quadro das ocorrências de como nas diferentes funções 

morfológicas analisadas no corpus contemporâneo.    

 Número de  Ocorrências   

COMO Masculino Feminino  total 

Conjunção subordinativa causal  02 02 04 

Conj. Subord. comparativas simples 06 06 12 

Conj. subord. condicional como se 02 02 04 

Conj. subord. não correlat. aditiva assim como - 01 01 

Conj. subord. correlat. tanto como 02 - 02 

Conj. subordinativa conformativa 11 02 13 

Conj. coordenativa (não só ... como também) - 04 04 

Advérbio  02 10 12 

Total 25 27  52 

Quadro 18- Valores morfológicos de como no corpus contemporâneo. 
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 Com relação à distribuição morfológica de como no quadro acima, a conjunção 

causal e a comparativa e de igual modo, as ocorrências com advérbios são fatos da 

língua semelhantes aos mesmos que ocorriam no latim.  As sequências de 

conformidade, em textos atuais, também assemelham-se às encontradas a partir do 

século XIII, nas Cantigas de Escárnio e Maldizer.  As estruturas com as conjunções 

tanto como e assim como ocorrem a partir do português medieval. “Como se ocorre já 

em textos do séc. XIII.” Barreto (1999).  As coordenativas correlativas, não só ... como 

também permanecem, também, desde a fase do português medieval.  

 

 Por outro lado, as novas ocorrências com o vocábulo como expostas em 4.6.1.1, 

onde se constata a preposição como em competição com a preposição por; de igual 

modo, em 4.6.1.2, como substituindo a preposição de, são realizações não previstas na 

língua, no entanto elas estão ocorrendo conforme constadas em textos escritos que 

formam o corpus contemporâneo.   

 De igual modo, a construção como por exemplo, ainda ausente nas discussões 

gramaticais, está entrando no cenário linguístico, como repertório vocabular da faixa 

etária mais jovem.  Esta construção morfológica, (locução prepositiva), além de 

conector coesivo, auxilia na classificação das orações.  Conforme exemplo (206), a 

presença daquela construção desfaz a dúvida na classificação de orações comparativas.   

 Há ainda, o como com valor semântico de exemplificação que serve para 

caracterizar, para enumerar, citar ou pontuar a extensão semântica do sintagma nominal.  

Este sintagma envolvendo a palavra como passa do plano mais geral para o plano da 

realidade concreta.  (cf. exemplo (187) > (191)).  

 Assim, de acordo com o que foi exposto ao longo desta pesquisa, a língua está 

sempre se reconstruindo e o aparecimento de outros conectores compostos a partir do  

vocábulo como, possivelmente, surgirão.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A proposta estabelecida na introdução desta tese foi a de investigar em nível 

diacrônico e sincrônico a palavra COMO. Despertou interesse particular, o fato de esse 

vocábulo, apesar de sua origem em um advérbio latino – quomodo – desempenhar, no 

português atual, múltiplos papéis morfológicos e sintáticos, incluindo-se entre eles a 

função de preposição. Procurou-se dar conta das alterações gramaticais sofridas pela 

palavra COMO, desde sua origem latina até o emprego do item no português atual, além 

de sistematizar suas várias acepções e empregos. Constatou-se que o advérbio latino 

quomodo, no seu percurso histórico, preencheu espaços semânticos e sintáticos, 

deixados vagos pelo desaparecimento de outros vocábulos latinos. Concluiu-se também 

que COMO é empregado morfologicamente em quatro classes distintas – advérbios, 

conjunções, pronome relativo e preposição.  

Evidenciou-se pela análise de diferentes compêndios gramaticais que a palavra 

COMO, além de exercer múltiplas funções, é bastante produtiva na variedade brasileira 

do português. Com base na análise das gramáticas ditas científicas do século XIX, o 

emprego preposicional de COMO não estava estabelecido, o que já ocorre nas 

gramáticas do séc. XX. Constatou-se, igualmente, que a classificação de conjunção 

subordinativa é atribuída à palavra COMO em todas as gramáticas investigadas, sejam 

as contemporâneas, sejam as publicadas no final do século XIX, inseridas na 

bibliografia desta pesquisa, para que se pudessem constatar possíveis mudanças na sua 

sintaxe e morfologia. É de notar, igualmente, que nessas gramáticas científicas não se 

registra COMO na qualidade de pronome relativo. Nas Cantigas de Escárnio e Maldizer 

do séc. XIII, bem como nos textos de Gil Vicente do século XVI, o comportamento 

morfossintático de COMO é bastante semelhante. Nas Cantigas... pôde-se constatar o 

aparecimento de novos empregos para COMO; este conector aparece na classe de 

conjunção conformativa, e conjunção correlativa, o que indica ampliação do número de 

conectivos, no século XIII. No período compreendido entre os séculos XIII e XVI, não 

ocorreu renovação no que diz respeito ao termo em análise, visto que o comportamento 

morfossintático do vocábulo COMO permaneceu semelhante ao das Cantigas... Nesse 

período, a palavra COMO continuou a distribuir-se entre os advérbios e as conjunções 
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subordinativas causal, conformativa e comparativa, especialmente neste último papel 

morfológico.  

Para comprovar a produtividade da palavra COMO e suas múltiplas funções na 

contemporaneidade, constituiu-se um corpus selecionado de 44 textos de natureza 

argumentativa dos quais se recolheram 119 ocorrências. A análise desses dados mostrou 

a preponderância do emprego de COMO no papel morfológico de conjunção, 

perfazendo 40 dados, principalmente na qualidade de conjunção comparativa (12 

ocorrências); conformativas (13). No corpus selecionado, entre outras classes em que a 

palavra em análise ocorreu inclui-se a de advérbios, com 12 ocorrências. Observa-se 

ainda que os pré-vestibulandos, autores das redações, empregam a palavra COMO no 

lugar da locução prepositiva na qualidade de; ocorre uso também do conector COMO 

na exemplificação, em que se associa, em algumas estruturas, a POR EXEMPLO, 

(construção denotativa), e, principalmente, COMO no papel morfológico de preposição.  

Neste caso, COMO substitui a preposição DE e a preposição POR e introduz, na 

maioria dos casos, o predicativo do objeto. O vocábulo em estudo, no entanto, nas 

redações escolares não ocorre morfologicamente na classe de pronome relativo. 

Finalizando, ressalte-se que, com esta pesquisa, pretende-se contribuir para 

ampliação do conhecimento da morfossintaxe do vocábulo COMO, de significativa 

produtividade nas modalidades tanto oral quanto escrita do português do Brasil. 

Acrescente-se, ainda, que as investigações levadas a cabo neste trabalho podem 

propiciar outras pesquisas de natureza pancrônica, tal como a análise ora apresentada.  
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REDAÇÕES MASCULINAS 
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