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RESUMO 

 

 

Com base nas recentes teses da Historiografia da Linguística, apresentamos, neste 

trabalho a descrição dos conectivos em cinco gramáticas da denominada “Geração 

NGB”. Para o desenvolvimento da presente pesquisa, elegeram- se as seguintes obras: 

Gramática normativa da língua portuguesa (1960[1957]), de Carlos Henrique da Rocha 

Lima, Moderna gramática portuguesa (1964[1961]), de Evanildo Bechara, Pequena 

gramática: para explicação da nova nomenclatura gramatical (1960 [1959]), de 

Adriano da Gama Kury, Gramática do português contemporâneo (1971[1969]), de 

Celso Cunha e Gramática fundamental da língua portuguesa (1970[1968]), de 

Gladstone Chaves de Melo. A escolha dos autores mencionados justifica-se por tratar-se 

de gramáticos consagrados que deixaram um legado de pesquisa em nossa língua e 

lograram obter grande aceitação de suas obras no âmbito do ensino básico da língua 

vernácula. Tivemos a intenção de, ao examinar essas obras, averiguar o modo como 

esses conectivos são descritos pelos autores, com o propósito de justificar as 

abordagens, considerando as influências dos estudos linguísticos da época em que 

foram escritas. Os resultados apontam que estes gramáticos descreveram os conectivos 

da língua portuguesa pautados em uma uniformidade teórica, assinalando, assim, a 

existência de harmonia entre as gramáticas da “Geração NGB” quanto à descrição dos 

conectivos.  

 

Palavras-chave: Historiografia da Linguística – século XX – NGB – conectivos – 

gramaticografia.  
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ABSTRACT 

 

Based on the latest theses on Historiography of Linguistics, in this paper, we offer a 

description on connectives from five different grammar books in the so-called “NGB 

Generation". To develop this research, the following works have been selected: 

Gramática normativa da língua portuguesa (1960[1957, by Carlos Henrique da Rocha 

Lima, Moderna gramática portuguesa (1964[1961]), by Evanildo Bechara, Pequena 

gramática: para explicação da nova nomenclatura gramatical (1960 [1959]), by 

Adriano da Gama Kury, Gramática do português contemporâneo (1971[1969]), by 

Celso Cunha and Gramática fundamental da língua portuguesa (1970[1968]), by 

Gladstone Chaves de Melo. The above mentioned authors have been chosen on the 

grounds that they are renowned grammarians, who have left a research legacy for our 

language and whose works have received wide recognition in terms of basic language 

education. When examining such works, our purpose has been to identify how these 

connectives are described by the authors, with aims to explain their approaches, by 

taking into account any influences from other linguistic studies at the time they were 

written. Our results indicate that these grammarians described Portuguese connectives 

guided by a theoretical uniformity, thus evidencing the balance existing among the 

NGB Generation grammar books as regards the description of connectives.  

 

Keywords: Historiography of Linguistics – XX century – NGB – connectives – 

grammaticography.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos histórico-linguísticos formam hoje uma área de estudo em franco 

desenvolvimento no Brasil.Com efeito, originada na década de 70 do século passado, a 

Historiografia da Linguística (HL) manifesta-se como um campo do conhecimento 

linguístico que, hodiernamente, vem despontando nos estudos da linguagem como 

fundamental para a compreensão da linguística como ciência. 

A Historiografia da Linguística desenvolve pesquisa concernente aos meios de 

produção e difusão do conhecimento linguístico e, nesse aspecto, necessariamente 

dialoga com várias disciplinas relacionadas dedicadas ao saber humanístico (cf. 

Koerner, 2010). Dessa maneira, a pesquisa que se oferece neste trabalho abrange - a 

partir do corpus selecionado-  a descrição e a explicação, em visão interdisciplinar, da 

forma como o conhecimento linguístico foi obtido e difundido. Consideraram-se, pois, 

neste estudo, além da ciência da linguagem, aspectos da História da civilização 

brasileira em dado período de seu percurso, além de contributos da Filosofia, da 

Sociologia e de outras áreas da ciência que se especificarão no momento oportuno.  

Objetivamente, a presente pesquisa tem como proposta examinar a descrição dos 

conectivos em cinco gramáticas brasileiras de língua portuguesa escritas na segunda 

metade do século XX, de tal sorte que se contribua para construir um perfil das teses 

empregadas pela produção linguística brasileira do período citado, no tocante ao 

entendimento que se aplicava à classe dos conectivos, seus aspectos morfológicos e 

sintáticos, bem como seu emprego na estruturação do texto.    

O sistema de descrição e interpretação dos fatos linguísticos funda-se nas 

observações acerca da língua, construída por autores cuja obra seja digna de ser 

examinada, para que se estabeleça o corpus e, assim, se possibilite a investigação 

historiográfica. O critério para seleção do corpus, deste modo, pautou-se na repercussão 

que a obra gramatical logrou obter no cenário acadêmico e na didática de Língua 

Portuguesa no período cronológico sob estudo.  

Em decorrência, para constituição do corpus e desenvolvimento do presente 

trabalho, elegeram-se as seguintes obras, cuja especificação bibliográfica far-se-á em 

item específico do capítulo 4: 
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a) Gramática normativa da língua portuguesa (1957[1961]), por Carlos Henrique 

da Rocha Lima (1915 – 1991), texto publicado antes da promulgação do decreto 

presidencial que instituiu a Nomenclatura Gramatical Brasileira e cujas bases 

conceituais foram ajustadas parcialmente para atender a nova ordem pedagógica 

instituída pela nomenclatura;  

b) Moderna gramática portuguesa (1961[1964]), por Evanildo Bechara (1928 – -), 

marco bibliográfico do período em questão, tendo em vista haver sido elaborada 

como manual didático que servisse à aplicação da nomenclatura no ensino do 

português, ainda que em ressalvas pontuais o autor trace reparos a pontos 

específicos da nomenclatura; 

c)  Pequena gramática para explicação da nova nomenclatura gramatical 

(1959[1960]), por Adriano da Gama Kury (1924 – 2012), obra cujo perfil se 

inscreve integralmente à proposta taxionômica oferecida pela nomenclatura, 

razão por que necessariamente integra o corpus selecionado;  

d) Gramática do português contemporâneo (1969 [1971]), por Celso Cunha (1917 

– 1989), marco bibliográfico da descrição gramatical do português no Brasil, 

cuja repercussão na pesquisa e no ensino a eleva como um dos mais relevantes 

textos linguísticos brasileiros do século XX;   

e) Gramática fundamental da língua portuguesa (1968 [1970]), por Gladstone 

Chaves de Melo (1917 – 2001), texto relevante na constituição do corpus, tendo 

em vista oferecer uma crítica a certos parâmetros da nomenclatura, não obstante 

também se tenha ajustado à nova ordem. 

 

A escolha dessas gramáticas, reitere-se, deve-se a seu expressivo grau de 

representatividade como obras de referência no período em foco, já que lograram obter 

grande aceitação no âmbito do ensino básico da língua vernácula. Buscou-se observar a 

concepção desses gramáticos em relação aos conectivos, bem como os pontos em 

comum e as divergências em suas definições.  Pretendeu-se, ainda, na investigação, 

verificar a atualidade dos estudos desses autores e a sua contribuição ao 

desenvolvimento da ciência da língua. 
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A linha teórica adotada é a da Historiografia da Linguística1, doravante HL, 

sobretudo segundo os princípios propostos por três de seus principais representantes: 

Konrad Koener, Pierre Swiggers e Sylvain Auroux. Procedemos à análise do corpus em 

termos comparativos, com vistas a revelar pontos de convergência e divergência 

existentes entre as descrições. Entre os escopos do trabalho está, ao cotejar esses objetos 

de estudo, o de tornar mais evidentes as características doutrinárias das obras estudadas 

e o grau de sua adequação aos parâmetros da NGB.  

Como premissa para a pesquisa, parte-se da hipótese de que os gramáticos 

brasileiros da denominada “Geração NGB”2 descreveram os conectivos da língua 

portuguesa pautados em uma uniformidade teórica. Assim, surge como nosso interesse 

discutir a forma como essas descrições inscrevem em dado contexto social e identificar 

as percepções dos gramáticos citados, não só no que tange à matéria linguística, mas 

também no tocante ao universo extralinguístico, a fim de captar a dimensão histórica e 

social das obras analisadas. 

A partir do corpus proposto, estruturam-se os capítulos segundo uma linha de 

investigação que leva em conta não só os textos sob análise, mas também os fatores que 

os caracterizam na contextualização histórico-social, de tal sorte que se possa oferecer 

uma leitura adequada do ponto de vista historiográfico para análise e comporemos o 

material que servirá para exame, a fim de testar nossa hipótese. Em plano mais 

específico, utilizando os instrumentos de investigação oferecidos pela HL, a pesquisa 

buscou captar as perspectivas teórico-metodológicas desses estudos linguísticos acerca 

das preposições, das conjunções, dos pronomes relativos e das palavras denotativas, 

termos que podem incluir-se lato sensu no conceito de conectivo.  

No primeiro capítulo, Bases conceituais da Historiografia Linguística, tratamos 

dos parâmetros historiográficos que disciplinam o tratamento dos textos dedicados ao 

estudo científico da língua. Embasados em diretrizes metodológicas de grandes 

especialistas da teoria, apontaremos os principais itens norteadores da Historiografia 

                                                           
1 A denominação desta disciplina hesita entre Historiografia Linguística e Historiografia da Linguística, 

sem que vislumbre quaisquer distinções epistemológicas (cf. SWIGGERS, 2013, p. 40). 
2 Não há, s.m.j., definição estabelecida para o período historiográfico a que se denomina Geração NGB. 

Pode-se caracterizá-lo como o “conjunto de gramáticos que publicaram obras de descrição linguística no 

período posterior à publicação da Nomenclatura Gramatical Brasileira de 1959. A Geração NGB não 

inclui apenas os gramáticos que se alinharam às propostas taxionômicas e terminológicas da 

nomenclatura, mas também aqueles que, em certa medida, contestaram seus princípios” (anotação de aula 

ministrada pelo Prof. Ricardo Cavaliere). Mais adiante, discorremos detalhadamente sobre esse tema. 
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Linguística como ciência e o próprio papel do historiógrafo como agente da pesquisa 

nessa área de investigação. Cumpre-se, aqui, decorrentemente, necessária referência a 

conceitos meta-historiográficos. 

Contextualização: pesquisa e ensino do português na metade do XX, segundo 

capítulo, visa a penetrar no epistema3 dos documentos analisados, mediante análise dos 

influxos culturais, econômicos, políticos e sociais da segunda metade do século XX. 

Nesse intuito, também tentaremos refletir sobre ensino da língua, no meio acadêmico e 

na escola básica, no tocante especificamente aos conectivos. 

O terceiro capítulo Periodização dos estudos linguísticos é dedicado à avaliação 

de propostas de periodização dos estudos linguísticos no Brasil. São referidas algumas 

dessas propostas, com análise de seus respectivos parâmetros, de tal sorte que se 

inscrevam as obras estudadas no percurso dos estudos linguísticos brasileiros.  

Iniciamos o quarto capítulo, Os conectivos nas gramáticas da Geração NGB, 

com a apresentação do conceito de Geração NGB, cujo objetivo é melhor esclarecer a 

visão com que procedemos à análise dos documentos. A seguir, oferece-se uma 

descrição dos capítulos selecionados em cada gramática, a par da apresentação dos 

conceitos de conectivo segundo a concepção de cada autor. O capítulo também discute o 

tratamento dado pelos gramáticos ao nosso objeto de estudo, procurando detalhar seu 

papel e seu valor semântico.  

Na Conclusão, apresentamos os resultados obtidos na pesquisa à luz dos 

pressupostos teóricos aplicados, com uma breve resenha dos passos seguidos nesse 

intuito. Cremos a relevância da presente pesquisa ratifica-se ao proporcionar ao 

pesquisador um delineamento exaustivo, tanto quanto possível, das classes gramaticais 

estudadas, inclusive com relativo ingresso no grupo das palavras denotativas, na 

perspectiva de cinco notáveis gramáticos do século passado. Conhecer as considerações 

desses autores sobre os conectivos, em certa medida, proporciona ao estudioso dos 

temas linguísticos ascender um degrau a mais na escalada do saber sobre o pensamento 

linguístico brasileiro e sua difusão ao longo do tempo. 

 

 

                                                           
3 Epistemas, de acordo com Picchio (1979, p.234) , são espaços sincrônicos ideologicamente unitários. 

Veja também a noção de episteme em Foucault (1987). Em linha análoga, veja o conceito de “clima de 

opinião” em Koerner (1995). 
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CAPÍTULO 1 

 

BASES CONCEITUAIS 

 

A investigação que visa a uma relação entre estudos linguísticos e históricos não 

é numerosa quiçá pelos obstáculos encontrados na busca de documentos, quiçá pelo 

cunho transdisciplinar -  distinta da visão tradicional - que exige tal investigação. 

Discorreremos neste capítulo sobre os principais aspectos que estabelecem a H L como 

“empreendimento interdisciplinar” (SWIGGERS, 2010, p.1) e sobre os princípios que 

regem essa disciplina. 

 

1.1 A HL como disciplina linguística 

 

Surgida como alternativa à História da Linguística como instrumento de 

avaliação sobre a produção e difusão do pensamento linguístico no decurso do tempo4, a 

HL, em seus primórdios, caracterizou-se distintivamente da disciplina análoga em face 

da proposta de uma análise crítica dos fatos históricos, em vez de apenas restringir-se a 

seu registro cronológico.  

Pode-se atribuir à HL, em sua gênese, um papel subsidiário do imenso campo da 

História da Linguística. Segundo Konrad Koerner (2014, p. 9), o desenvolvimento da 

História da linguística como uma atividade científica relevante está em um passado 

distante, que pode ser rastreado até os livros didáticos de meados do século XIX e 

meados do século XX. Somente desde a década de 1970, a História da Linguística 

passou a ser entendida como uma subdisciplina da Linguística, em geral, e 

consequentemente um tema integrante do ensino da Linguística nas universidades. 

Segundo Koerner, a História da Linguística pode ser escrita em quatro 

abordagens: a) a história de compilação, que apresenta os resultados de procedimentos 

estabelecidos dentro da disciplina; b) a história revolucionária, concebida como 

propaganda para um novo paradigma; c) a história construtiva não-partidária, que 

enfatiza a continuidade e o progresso na disciplina; e d) a Historiografia da Linguística, 

                                                           
4 Segundo Koerner (1974), o pensamento histórico sobre os estudos da linguagem ou a tentativa de 

colocar os fatos linguísticos em uma perspectiva histórica data de pelo menos mais de cem anos.  Veja a 

respeito ( BATISTA, 2013, p. 21). 
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“uma abordagem relativamente nova, que procura tratar a História da Linguística como 

um esforço académico no seu próprio direito, podendo também pode informar sobre o 

trabalho em outras subdisciplinas linguísticas” (2014, p. 9). Nessa visão, embora tenha 

sua origem vinculada à História da Linguística, a Historiografia da Linguística 

representa uma alternativa de curso nos parâmetros usados pelo historiador para tratar 

os fatos e os efeitos atinentes à Linguística como ciência. 

A rigor, data do século XVIII a busca por uma nova concepção da História, na 

qual seriam considerados além dos fatos políticos, os linguísticos, psicológicos, 

artísticos, políticos etc. Não obstante, apenas no século XX, com publicação da revista 

Annales5, essa nova visão dos acontecimentos é instituída.  

A escola de Annales destaca-se por incluir na pesquisa histórica concepções 

inerentes às ciências sociais. Destaque-se que sua origem também pode ser atribuída ao 

conjunto de circunstâncias da época. Trata-se do ano da Grande Depressão, grave crise 

econômica que atingiu os Estados Unidos e a Europa em 1929.  

Este período de evidentes transformações em diferentes setores da sociedade 

mundial funcionou como um trampolim para que Annales produzisse um novo tipo de 

história.  

Fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch, Annales, prezando os métodos 

pluridisciplinares, aspirava a uma visão histórica que ultrapassasse os limites das 

descrições e interpretasse a humanidade em sua evolução social e intelectual.  

A partir da década de 60 do século passado, a HL passa a ver vista no meio 

acadêmico com uma disciplina. Ressalte-se que a publicação da obra Estrutura das 

revoluções científicas, por Thomas S. Kuhn (1961), contribuiu expressivamente para o 

desenvolvimento dos estudos linguísticos ao abrir novas perspectivas para interpretação 

dos paradigmas da ciência e sua presença no próprio percurso histórico da ciência. 

De acordo com Kuhn, a descontinuidade presente em certos momentos dos 

estudos científicos coopera para a formação de novos paradigmas. Seus estudos 

influenciaram diferentes campos de pesquisa, tais como a Sociologia e Antropologia.  

Apesar de não referir-se especificamente à HL – os exemplos de Kuhn via de regra são 

                                                           
5 Sobre a revista Annales, veja (BURKE, 1991) e (AGUIRRE ROJAS, 2000).  
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trazidos da Química, da Física e da Biologia -, sua obra apresenta conceitos muito 

proveitosos para a evolução do conhecimento científico de uma forma geral. 

Atribui-se a Konrad Koerner, Pierre Swiggers e Silvain Auroux a construção de 

princípios meta-historiográficos a partir das últimas décadas do século passado.  A 

partir de então, A HL passa a ser observada como forma de conhecimento e teoria 

linguística. Conforme Auroux (1989, p.13): 

 

Desde o início do século XIX, não faltam trabalhos consagrados 

à história dos conhecimentos linguísticos (encontra-se uma lista 

em Koerner, 1978). Mesmo que tenham sido precedidos por 

tentativas anteriores, sua multiplicação a partir dessa data está 

ligada ao desenvolvimento institucional da pesquisa a respeito 

dessas matérias. 

 

De acordo com Auroux, três tipos de pesquisas foram desenvolvidos neste 

período: os que objetivavam reunir uma base documental para a pesquisa empírica; os 

que são análogos ao exercício cognitivo; e os que retornam ao passado a fim de 

justificar uma prática cognitiva contemporânea (AUROUX, 1989, p.13). 

A HL, assenta-se nos estudos da linguagem como o estudo interdisciplinar do 

curso evolutivo do conhecimento linguístico (SWIGGERS, 2010, p. 2). Nesse sentido 

caracteriza-se por fazer uma reflexão dos fatos da língua em perspectiva interdisciplinar. 

Segundo Altman (2009, p.129), a HL: 

 

(...) visa à reconstrução da história, ou parte da história, da teoria 

e da prática gramatical e lexicográfica, da política linguística e 

das atitudes em relação à língua, da(s) filosofia(s) da linguagem, 

da lógica-semântica e da linguagem relacionada ao pensamento 

religioso [...] é Historiografia da Linguística, certamente por 

analogia a outras (meta)disciplinas de cujo estatuto compartilha: 

Filosofia da Linguística, Metodologia da Linguística, 

Epistemologia da Linguística. 

 

Assim, a HL põe-se como uma observação reflexiva acerca de uma reunião de 

fatos que formam a história. Toma, pois, a Linguística como um objeto histórico-social, 

dialogando, desta maneira, não só com a História, mas também com a Filosofia, a 

Sociologia, a Antropologia, Psicologia e a História da Ciência. 
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Visando a explicar as vias exequíveis pelas quais poderia passar a HL, alguns 

pesquisadores - a fim de mostrar a existência de distintos vieses historiográficos - 

sustentam que “há tantas historiografias linguísticas quantos são os pesquisadores” 

(NASCIMENTO, 2005, p.7), evidenciando, desse modo, que a metodologia e 

epistemologia da pesquisa serão determinadas pelo o historiógrafo.  

A HL vem se desenvolvendo, em caráter institucional, como disciplina não só 

nas universidades como também em instituições destinadas ao fomento da atividade de 

pesquisa. Prova disso são as muitas instituições, nacionais e internacionais, que têm se 

dedicado a esta disciplina linguística, tais como a Sociedad Española de Historiografia 

Linguística, a Henry Sweet Society for the Study of the Linguistic History, entre outras. 

Como desejamos apresentar uma reflexão acerca do trabalho historiográfico, 

sobretudo no que se refere aos aspectos metodológicos e teóricos, situamo-nos aqui em 

plano meta-historiográfico. Para Swiggers (2013, p.40), as principais tarefas da meta-

historiografia são as seguintes: 

a) Tarefa construtiva: consiste na elaboração de um modelo historiográfico e 

construção de uma linguagem historiográfica. 

b) Tarefa crítica: consiste na avaliação de tipos de discurso historiográfico aliada à 

proposta de análise e apreciação das abordagens metodológicas e 

epistemológicas adotadas nos textos analisados. 

c) Tarefa metateórica: consiste na reflexão sobre o objeto, o status da 

historiografia, sobre a justificação das formas de apresentação e sobre o que é 

um “fato” linguístico [linguistic fact] para o historiador. 

 

Seja qual for a área de concentração de uma pesquisa, os textos – tantos os 

publicados, quanto os não publicados – são os objetos primários que devem ser 

estudados. Destaque-se que há diferentes conceitos, dignos de reflexão, que definem o 

que seja, de fato, “texto”. Swiggers (2013, p.41), aponta alguns aspectos do que seria 

“texto”, sob a ótica do historiador da linguística.  

 

Situação Dificuldades/Problemas 

 

 

Texto inserido em amplo contexto 

 

- intertextualidade; 

- polissemia de textos; 

- serialidade (série de textos). 
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Avaliação contemporânea ou 

retrospectiva 

- cânon (de autores/textos/ aproximação)/ 

(formação/modificação/crítica); 

- posição marginal ou marginalização (por 

exemplo, visão antiquada, visão inadequada); 

- integração (ou não integração) institucional. 

Composição e tonalidade - estrutura global dos textos linguísticos 

(morfótipos); 

- natureza da argumentação;  

- “modalidade” elocutiva (textos com aspectos 

apodíticos, polêmicos, dubitativos; textos 

puramente informativos). 

Papel dinâmico  

- textos de ação (textos pragmáticos ou que 

oferecem aplicação (inovadora) de uma 

abordagem; 

- textos de síntese; 

- textos de “diluição” (versão/ aplicação 

“diluída” de uma teoria; 

- textos de reação (traduções, resenhas, críticas 

efetivas, divagações críticas a partir de um 

“estímulo”; 

- textos de entorno (notas, correspondência, 

prefácio etc.). 

Quadro 1: Tratamento do texto em análise linguístico-historiográfica segundo Pierre 

Swiggers. 

 

1.2 Princípios historiográficos 

 

No decurso da atividade linguístico-historiográfica, o historiógrafo da 

Linguística deverá seguir três princípios basilares, estabelecidos por Konrad Koener 

(1995), os quais cooperam para garantir a probidade e o rigor científico da pesquisa 

historiográfica. São eles: a) princípio da contextualização; b) princípio da imanência e 

c) princípio da adequação teórica.  

 

O princípio da contextualização liga-se à característica geral da época em que foi 

originado o documento. Visa à “reconstituição do clima de opinião” (BATISTA, 2013, 

p.75) que proporcionou a construção e a propagação do pensamento linguístico. 

Incluem-se neste princípio a observação do contexto social e histórico, bem como a 
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conjuntura intelectual da época em que foi produzido o material a ser examinado. 

Afirma Batista (2013, p.76): 

 

Esse princípio é responsável por situar uma obra e seu autor 

num quadro de reflexão mais amplo, considerando que a 

produção e a recepção das ideias não se dão de forma isolada, 

uma vez que os diferentes campos dos estudos da linguagem, 

exatamente por lidar com o componente que ajuda a definir o 

homem diante de outras espécies, encontram-se me relação 

constante com outros horizontes de reflexão sobre o que 

constitui o homem e sua produção intelectual e social nos 

diferentes recortes históricos. 

 

Destarte, situa-se no princípio da contextualização o caráter interdisciplinar da 

Historiografia da Linguística, uma vez que esse princípio cumpre a função de oferecer 

um panorama do material linguístico a ser estudado que objetiva uma reflexão mais 

detalhada dos influxos – linguísticos, históricos, sociais etc. -  do período de sua 

produção.  

O princípio da imanência observa “a obra, escola, autor em análise em seu 

recorte histórico-intelectual” (BATISTA, 2013, p.76). É mister evitar aproximações 

com abordagens hodiernas do pesquisador a fim de proceder uma análise filológica do 

material a ser examinado; isto é, aspira-se a uma compreensão do material de análise em 

seu próprio contexto linguístico e organização temporal e social.  

Dentre os propósitos deste princípio, está o de levantar informações do contexto 

histórico e intelectual do material linguístico a ser analisado. O princípio de imanência 

relaciona-se ao levantamento de informações e à determinação de uma interpretação 

ampla do material, não só no que diz respeito às teorias linguísticas, mas também ao 

contexto histórico da época de publicação. Esse princípio proporciona “um efeito 

restaurador do passado a compreensão do documento” (NASCIMENTO, 2005, p.23). 

Adicionado ao princípio de contextualização, estabelece uma diretiva eficaz no processo 

de interpretação do documento. 

O princípio de adequação teórica convida o historiógrafo a compreender o 

passado do documento a ser analisado e, em seguida, interpretar as informações 

colhidas à luz das abordagens contemporâneas. Assim, esse princípio liga-se à 
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“possiblidade de o historiógrafo da língua comparar os códigos com descrições verbais 

e reatualizar o documento” (NASCIMENTO, 2005, p. 23). 

Esses princípios, pois, constituem fundamentos metodológicos básicos da HL a 

serem necessariamente seguidos pelo historiógrafo em seu mister. 

 

1.3 Requisitos da pesquisa histórica 

 

Neste ponto, procuraremos traçar, em pauta sintética, algumas condições 

indispensáveis para realizar uma pesquisa histórica.  

 

1.3.1 A neutralidade epistemológica 

 

De acordo com os conceitos da HL, ao proceder a interpretação de um fato, 

deve-se considerar a dinâmica interna do mesmo e eventos da história da linguística. A 

reconstrução da história, mediante a eventos, datas, testemunhos, textos etc. permite que 

o historiógrafo compreenda seu material de estudo com mais diafaneidade.  

Tal investigação deve estar calcada nos princípios teóricos que descrevemos no 

capítulo anterior para que a análise dos materiais escolhidos não seja comprometida. 

Assim, a HL tem um propósito epistemológico, já que busca uma reflexão sobre o curso 

evolutivo do conhecimento linguístico.  

A observação historiográfica como área independente de investigação deve ser, 

sobretudo, imparcial, pois segundo Auroux (1989, p.16): 

 

La neutralité épistémologique en découle immédiatement: il 

n'est pas dans notre rôle de dire si ceci est science, plutôt que 

cela, même s'il doit nous arriver do souteir que ceci ou cela s'est 

conçu comme science, pour telle ou telle raison, selon tel ou tel 

critère. 

 

Em vista disso, a neutralidade epistemológica é um componente essencial que 

deve embasar a pesquisa científica. Diante trabalho historiográfico, deve-se usar de 

imparcialidade, isto é, não se pode contaminar as ideias contidas no material de análise 

com as concepções do presente, pois todo conhecimento é um produto histórico oriundo 

de distintos fatores do curso evolutivo da história.  
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1.3.2 Fontes doutrinárias e horizonte de retrospecção 

 

Os objetos de estudo do historiógrafo da linguística, isto é, os textos, devem ser 

considerados a reserva material da história dos fatos linguísticos. Como se sabe, a 

História da Linguística é composta por uma série de acontecimentos situados no tempo 

e no espaço geográfico. Uma análise de textos de determinada época e localidade pode 

revelar como o pensamento linguístico – em distintos contextos – foi instituído 

propagado e reformulado. Eis alguns motivos que justificam a complexidade desses 

fatores:  

 

a) Tradições ligadas à etnia, geografia ou cultura, as quais variam conforme a 

conjuntura, propagação, dinâmica interna, relação com outras tradições, comportamento 

diante do fenômeno da linguagem e focalização em determinadas áreas do estudo da 

linguagem; 

b) Integração de diferentes acontecimentos ligados ao indivíduo de maneira isolada e à 

sociedade de maneira geral; e aos distintos pensamentos culturais e intelectuais. 

c) Extensa escala de resultados do pensamento e da ação linguística, ou seja: descrições 

de línguas, compêndios, trabalhos acadêmicos, estudos históricos e obras ligadas ao 

planejamento de línguas e às políticas linguísticas. 

 

Evidencia-se, desse modo, o caráter interdisciplinar da HL, cujos objetivos são, 

em síntese, reconstruir o ideário linguístico e sua evolução por meio do exame de textos 

situados em seu contexto. Para Swiggers (2013, p.41), “cada um dos termos que 

constituem esta circunscrição de objetivo traz uma implicação importante”.  
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1.3.3 O historiógrafo e sua atividade científica 

 

De acordo com Koerner (1995), o pesquisador em HL tem de gozar de dupla 

formação: a linguística e a histórica, que devem ser aliadas à Filosofia e à História da 

Ciência.  

A historiógrafo da Linguística, primeiramente, deve ser um linguista, uma vez 

que apenas um estudioso da linguagem humana poderá desempenhar de forma 

apropriada análises de pesquisas ligadas à faculdade da língua. Contudo, faz-se 

necessário que o historiógrafo, além de linguista, seja um pesquisador dos 

acontecimentos históricos. Alicerçado nessas bases intelectuais, o historiógrafo da 

linguística será capaz de analisar e interpretar os textos que vier a examinar. 

Outra qualidade indispensável a esse profissional é a percepção. Ao investigar 

uma obra, deve-se considerar os influxos da corrente histórica. Ou seja, não se deve 

proceder a análise de texto escrito numa determinada época com os valores ou visão 

hodierna. Todavia, cabe ao historiógrafo da linguística levar em consideração os agentes 

que influenciaram na construção da obra estudada. 

Pois, de acordo com Koerner (1996, pp. 56-57):  

 

[...] em última análise, os historiadores da ciência linguística 

terão desenvolver seu próprio quadro de trabalho, tanto o 

metodológico, quanto o filosófico. Para isto, um conhecimento 

meticuloso de teoria e da prática em outros campos revelam-se 

verdadeiramente úteis, mesmo se o resultado for negativo [...]. 

 

De posse dessas habilidades intelectuais, o historiógrafo da linguística, diante da 

multiplicidade oriunda das conexões com distintas áreas do conhecimento e da riqueza 

de objetos para análise presentes na HL, deverá buscar os métodos mais adequados de 

análise e investigação. 

A ação de reconstruir um ideário linguístico aliado a diferentes disciplinas exige 

uma conexão com a metodologia das ciências. Como dissemos, o historiógrafo da 

linguística necessita, sobretudo, ser um linguista pois apenas gozando dessa habilidade é 

que poderá proceder apropriadamente análise de obras ligadas à linguagem. Por isso, 

“para chegar-se a uma compreensão adequada e fundamentada do ideário linguístico, é 

preciso ter formação de linguista” (SWIGGERS, 2013, p.41).  
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Além disso, deve-se considerar a dimensão temporal da trajetória, pois é 

essencial que o historiógrafo tenha uma visão histórica abrangente. Para que seja 

realizada uma análise textual são indispensáveis uma base heurística - de formulação de 

regras ou hipóteses de trabalho da pesquisa científica adotada provisoriamente como 

ideia, diretriz, na pesquisa dos fatos -  e alguns fundamentos hermenêuticos - de 

interpretação dos fatos de acordo com a corrente histórica.  

Por fim, a procura por uma visão interpretativa dos fatos deve prezar para que a 

pesquisa seja sempre elencada com o contexto, isto é, com a História intelectual e 

socioeconômica.  
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CAPÍTULO 2 

 

PESQUISA E ENSINO DO PORTUGUÊS NA METADE DO XX 

 

Este capítulo visou a selecionar fatos e acontecimentos que compuseram o 

contexto em que foram publicadas as gramáticas que tomamos para corpus. 

Investigamos os influxos culturais, econômicos, políticos e sociais da segunda metade 

do século XX e refletimos acerca dos conceitos de linguística e filologia, discussão que 

ocupou um papel expressivo na formação intelectual dos autores. Neste ponto de nossa 

pesquisa, a Historiografia da Linguística põe-se como uma espectadora dos eventos que 

constituem a corrente histórica, pois “o presente não pode se limitar-se a um instante, a 

um ponto, a uma definição da estrutura do presente, seja ou não consciente, é m 

problema primordial de operação histórica.” (Le Goff, 1990, p. 203).  

 

2.1Contexto sociopolítico e cultural 

 

Trataremos agora de pôr em relevo em que circunstâncias – política, histórica, 

social e cultural – se encontrava o Brasil à época em que se publicavam as gramáticas 

que tomamos para corpus.  

No início do século passado, prevalecia em nosso país uma população rural, 

voltada para o trabalho campestre e com pouquíssimo contato com a tecnologia, salvo 

por alguns poucos aparelhos de rádio.  

Na década de 50, em muitas nações, vive-se um período de   reconstrução 

devido à Segunda Guerra Mundial, que terminara em 1945. Em virtude de tempos de 

paz, tem-se uma reconstrução do mapa político da Europa: de um lado, as influências 

norte-americanas e do outro, as russas. Ganharam notoriedade, na área da política 

internacional, os embates entre as ideias socialistas e capitalistas. 

Dever-se-á destacar também o aspecto demográfico deste período. De acordo 

com Tapscott (1999), esta é a fase que os demógrafos intitulam baby boomer, que 

compreende as pessoas nascidas entre 1946 a 1964, destacando o nascimento de 77 

milhões de crianças. Pondera-se que tal explosão demográfica seja atribuída ao término 

da Segunda Guerra Mundial por causa da reconstrução do pós-guerra.  
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Neste mesmo período, houve uma notável ampliação dos meios de comunicação. 

No Brasil, primeira transmissão de um programa de televisão foi ao ar em 18 de 

setembro de 1950. A propósito, a televisão cumpre uma função essencial na formação 

da Geração nascida após o término da guerra. Tem-se um grupo significativamente 

marcado pelo crescimento das transmissões televisivas, fato que altera os costumes 

familiares e as relações sociais. 

O alargamento da população implicará a necessidade de uma maior produção de 

alimentos, tendo por esse motivo, a produção alimentícia aumentado com rapidez em 

diversas partes do país. Neste período, a fome não é um problema exclusivo de uma 

região, como será nas décadas de 70 e 80, especialmente quando a expectativa de vida 

cresce em média de sete a dezessete anos no fim da década de 60. 

Destaque-se que o crescimento demográfico acarretou, a partir da década de 50, 

uma grande difusão nas instituições de ensino. De acordo com Coombs (1986), o 

número de matrículas nas escolas não só no Brasil, mas também em muitos países é 

duplicado e há uma visível elevação no número de verbas destinadas à educação. De 

acordo com Palma & Mendes (2006, p. 143): 

 

Os sistemas educacionais, apesar de apresentarem mudanças, 

buscam a adaptação ao novo, mas movem-se muito lentamente 

em relação às modificações presentes na sociedade, fato que 

produz um desajustamento desses sistemas em face do meio a 

que pertencem, levando à crise no âmbito da educação. 

 

Desse modo, evidencia-se que o sistema educacional neste momento segue em 

descompasso com o enorme desenvolvimento que vive a sociedade brasileira.  

Neste período, viveu-se no Brasil sob os governos de Getúlio Vargas – que 

suicidou-se em 1954 – e Kubitschek – que governou de 1956 a 1961, os quais tomaram 

iniciativas que afetaram todo o âmbito nacional. Dentre elas, citem-se: a fomentação do 

processo de industrialização pela substituição de importações; a abertura ao capital 

externo com fins de investimento; planejamento estratégico; construção de rodovias, 

hidroelétricas e aeroportos; e promoção da indústria de base e de produção de bens 

capitais. Considera-se a construção da nova capital do Brasil, Brasília, inaugurada em 

1960, um dos maiores ícones deste processo de modernização.  
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Apesar já de haver indústrias em São Paulo, o processo de industrialização viera 

a ganhar força em meados dos anos 50, com a instalação de grandes parques industriais, 

especialmente com a implantação da indústria automobilística no ABC paulista. A 

industrialização efunde-se por toda parte, suscitando, nos decênios seguintes o 

prenúncio de poluição e degradação ambiental, contudo essa ameaça não é notada no 

início dos anos 50.  

Em 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschet – JK - tomou posse da 

presidência do Brasil, tendo como vice João Goulart. O presidente mineiro lançou o 

slogan “50 anos em 5”, sugerindo que, em seu governo, o país experimentaria uma 

aceleração em todas as esferas políticas. 

Todas essas mudanças econômicas geraram, naturalmente, outras 

transformações sociais. Devido à vinda de grandes indústrias para os centros urbanos – 

como Ford, Wolkswagen, Willys, General Motors – uma grande parte da população 

rural migrou para a cidade em busca de emprego. O êxodo rural, mais tarde, provocou 

um inchamento das cidades, o que gerou muitos outros problemas ligados à moradia, 

saúde, educação, transporte público e desemprego.  

Desse modo, os anos cinquenta foram marcados por grandes progressos 

tecnológicos e científicos, por alterações em nossa cultura e no comportamento do povo 

brasileiro. Acreditava-se que o Brasil estava na iminência de se tornar um país moderno, 

sobretudo porque adotava-se neste período um padrão de vida distante do da vida rural e 

mais próximo ao do padrão consumista norte-americano. 

Passaram a integrar o quotidiano dos lares brasileiros aparelhos como 

liquidificador, batedeira, fogão a gás etc. Além disso, também ganharam lugar 

alimentos industrializados, artigos de beleza e higiene pessoal etc.  

Criou-se a expressão American way of living para ressaltar as diferenças entre a 

qualidade de vida do bloco capitalista (representado pelos Estados Unidos) e o do bloco 

socialista (representado pela União Soviética). Segundo o pensamento americano, 

qualquer cidadão – apesar das circunstâncias do presente ou do passado – pode 

melhorar sua qualidade de vida, se estiver determinado a trabalhar severamente.  

Havia no Brasil uma sensação de avanço econômico oriundo do fim da Segunda 

Guerra Mundial. Por conta do otimismo dos brasileiros, agora mais confiantes na 

situação econômica do país, os anos 50 ficaram conhecidos como “anos dourados”. Em 
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meio a esse clima positivo, alguns jovens músicos oriundos da classe média alta do Rio 

de Janeiro começaram a produzir um tipo novo de música. Objetivava-se, por meio de 

um gênero musical diferente do que se produzia no Brasil, influenciar o mundo. 

No concerto no Carnegie Hall de Nova Iorque, a Bossa Nova ganhou grande 

notoriedade no âmbito internacional. Dentre outros artistas, participaram desse evento 

Tom Jobim, João Gilberto, Oscar Castro Neves, Agostinho dos Santos, Luiz Bonfá e 

Carlos Lyra. A forte influência do jazz norte-americano na Bossa Nova foi alvo de 

críticas de alguns artistas brasileiros. Nos anos 60, um grupo formado por Marcos Valle, 

Dori Caymmi, Edu Lobo e Francis Hime buscaram uma aproximação da Bossa Nova ao 

samba, ao baião e ao xote nordestino.  

Vive-se a descoberta do popular no Brasil. O resgate do sentido de nacionalidade 

e a valorização da cultura são características desse período. A visão nacionalista foi 

disseminada e aliada à ideologia do progresso, e o povo passou a ser visto como “sujeito 

social na vida brasileira”. Palma & Mendes (2006, p. 144).  

Logo no início de seu mandato, JK apresentou um plano de metas - que já havia 

sido esboçado pouco antes de sua posse por uma equipe do BNDE- que visava a uma 

alteração significativa na estrutura de produção do Brasil, desviando o eixo econômico 

para a produção de bens duráveis. Este plano é caracterizado pela harmonização 

existente entre o estabelecimento e a implementação das metas, de maneira que as 

aplicações em uma determinada área incidissem positivamente sobre as outras.  

Cabe destacar alguns importantes economistas que fizeram parte da formulação 

do Plano de Metas: José Serra, Conceição Tavares, o ex-presidente, Fernando Henrique 

Cardoso.  

Como dissemos, visando à produção de bens duráveis, este plano objetivava 

alcançar o mercado das massas, isto é, a classe média do país. Centrado na indústria de 

eletrodomésticos e principalmente na automobilística, tinha-se o intuito de angariar 

investimentos para esses setores, o que refletiria no mercado de trabalho e 

consequentemente na renda da população.  

À época, o setor industrial representava o eixo dinâmico da economia mundial, 

sobretudo dos países desenvolvidos. Por conseguinte, o Brasil, cuja economia era 

centrada na produção cafeeira, ficava limitado na negociação do preço de seus produtos 

em relação aos países industrializados. 



 

32 
 

O Plano de Metas, composto de 30 objetivos, abrangia cinco setores básicos: 

economia, energia, transporte, alimentação e educação, para os quais aplicações, 

públicas e privadas, deveriam ser dirigidas. De acordo com o Conselho do 

Desenvolvimento (1959), o volume de investimentos em bilhões de cruzeiros e milhões 

de dólares no período de 1957 -1961 por setor foi de: 

 

 

 

Produção interna 

Cr$ 

Importação  

     US$ 

Importação 

Cr$ * 

Total 

Cr$ 

% 

Energia   110,0   862,2     69,0    179,0     42,4 

Transportes     75,3   582,6     46,6    121,9     28,9 

Ind. Básica     34,6   742,8     59,2      93,8     22,3 

Alimentação       4,8   130,9     10,5      15,3       3,6 

Educação     12,0        -        -      12,0       2,8 

Total   236,7 2318,5    185,3    422,0    100,0 

* Cerca de 70% valor adquirido em cruzeiros era de material importado. 

Tabela 1: Volume de investimento por setor. 

 

Estes investimentos visavam principalmente aos seguintes propósitos: erguer a 

capacidade de produção de energia elétrica; iniciar as obras de ampliação da capacidade 

energética; elevar a produção de carvão; aumentar a produção de barris de petróleo; 

aparelhar e ampliar as ferrovias; pavimentar as rodovias e construir novas; erguer a 

produção de aço bruto; começar as obras de siderurgia; e elevar a produção de cimento.  

Na indústria automobilística, tinha-se os objetivos de estabelecer a indústria e 

produzir 170.000 veículos, cuja expectativa para índice de nacionalização seria de 90% 

para caminhões e 95% para automóveis. Na indústria mecânica e de material elétrico 

pesado, o planejamento determinava quais subsetores seriam estimulados. Pondera-se 

que os setores de Alimentação e Educação, devido à inexpressividade dos valores 

destinados a eles, conforme se verifica na tabela de investimentos previstos, não 

ocupavam lugar prioritário no Plano de Metas.  

Com efeito, no último instante, o programa inseriu mais uma meta, a 31a, 

nomeada de meta-síntese, a edificação de Brasília e a transferência da capital federal. 

Dentre outros propósitos, esta última meta visava ao desenvolvimento da região central 

do Brasil e ao afastamento do centro das decisões políticas de uma região tão densa e 

povoada como Rio de Janeiro.  
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Em meio a esses eventos históricos, patrocinada pelo Ministério da Educação e 

Cultura, é instituída no Brasil, no ano de 1959, a Nomenclatura Gramatical Brasileira. 

Com vistas a controlar a diversidade de terminologias à época, seu uso foi recomendado 

por uma portaria do MEC.  

Após a publicação da NGB, várias gramáticas e livros didáticos passaram a 

adotar o sistema, conforme Melo (1975, p. 302):  

Daí a pouco apareciam livros didáticos já “de acordo com a 

NGB”, os concursos públicos exigiam que as questões de 

português fossem resolvidas pelo novo figurino, todos se 

dispunham a dançar pela nova música, não raro em mau passo, 

de recente aprendiz. 

 

Dentre as obras que se dispuseram a cumprir esta função, estão as cinco 

gramáticas que adotamos para corpus.  

 

2.2 O perfil do linguista e do gramático 

 

Dever-se-á conceder destaque especial à formação intelectual destes gramáticos, 

de tal maneira que se observe que tendências gramaticais que fizeram parte suas 

formações. Tal investigação torna-se mais interessante se levarmos em consideração 

que a Geração de gramáticos do século passado apesar de já absorver conceitos das 

novas tendências estruturalistas, mantinha seus alicerces na tradição filológica.  

No início da década de 1940, instaurou-se grande crise em meio aos estudos 

linguísticos no Brasil a qual alcanço notável repercussão. Tal fato deveu-se a 

propagação no meio acadêmico de teses de cunho estruturalista norte-americano.  

Influenciado por Edward Sapir (1834 – 1939) e Leonard Bloonfield (1887-

1949), Joaquim Mattoso Câmara Júnior (1904- 1970) publica Princípios de linguística 

geral, em 1941, obra que assinala o início do Período Linguístico, descrito por 

Cavaliere (2002) em sua proposta de periodização, a qual adotamos em nossa pesquisa. 

Sem dúvida, trata-se de um marco histórico na evolução dos estudos linguísticos no 

Brasil.  

Em meio a um panorama em que figuravam a escola histórico-comparatista e a 

análise filológica do texto literário, tem-se, a partir de Mattoso, a implementação do  
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modelo estruturalista no Brasil cujas reflexões originavam-se não só nas fontes norte-

americanas, como dissemos, mas também na Europa, como o Círculo de Praga.  

Embasado no Formalismo, o Estruturalismo compreende o funcionamento da 

língua como um conjunto estruturado, onde as analogias estabelecem os termos, sem 

considerar o emprego no discurso. Nesse contexto, surge um conflito de ideias a 

respeito da teorização e metodologia cujo desfecho ocasionou uma dicotomia entre 

Linguística e Filologia. A partir deste embate, essas duas disciplinas passaram a trilhar 

caminhos diferentes, fato que, nos decênios posteriores, ao menos até o final dos anos 

80, travou consideravelmente os estudos filológicos e diacrônicos e, principalmente, o 

surgimento de novos filólogos no meio acadêmico.  

Mais precisamente nos anos 60 e 70, criou-se, no Brasil, uma falsa oposição 

entre Linguística e Filologia. Sendo primeira, a caracterizada pela legitimidade na 

investigação da língua; e a segunda, pelo anacronismo e obsolescência.  A esse respeito, 

citem-se as palavras de Melo sobre a Filologia (1975, pp. 21-22): 

 

 

Confundida com a pior deformação da Gramática, andou aos 

trancos e barrancos, entregue às mãos de sujeitos profundamente 

antipáticos e cheios de si, brigões profissionais, caturras, 

empunhadores de palmatórias, castigadores de erros. Das 

polêmicas por êles travadas, ficava não raro a impressão de que 

os dois contendedores estavam certos ou, mais exatamente, que 

nenhum tinha razão. A consequência é que lentamente se foi 

filtrando entre os leigos um conceito bem pouco lisonjeiro para 

a Filologia, que é havida, mais ou menos, como especulação de 

desocupados.  

 

 

Curioso notar que o nome que originou tal divisão no meio acadêmico, Joaquim 

Mattoso Câmara Jr., era estudioso das duas áreas de investigação: linguística e filologia, 

sendo que devido à primeira, é considerado o precursor das pesquisas em Linguística 

Estruturalista em nosso país e sua obra, Princípios de Linguística Geral, “um marco da 

Historiografia Linguística no Brasil” (CAVALIERE, 2014, p. 15).  

Cabe explicar que a Filologia é a pesquisa científica de uma forma de língua 

certificada por documentos escritos. Esta é uma ciência aplicada, uma vez que seu 
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propósito é “fixar, interpretar e comentar os textos” (MELO, 1975, p. 22). A 

Linguística, ao contrário de ciência aplicada, é ciência especulativa. O objeto de 

investigação desta é a língua como acontecimento social da linguagem. (MELO, 1975, 

p. 23). Assim, é menos importante Os Lusíadas que a conversa de um grupo de 

adolescentes na porta de uma escola, pois neste segundo caso, tem-se uma língua em 

uso e repleta de aspectos capazes de apontar algum questionamento linguístico.  

Surge, nesse contexto, a seguinte pergunta: seriam os novos pesquisadores 

filólogos ou linguistas? Como dissemos, apesar de os novos pesquisadores absorverem 

conceitos estruturalistas, suas bases centravam-se na tradição filológica firmada na 

metade do século XIX, com o surgimento da chamada Gramática Científica. 

Gradualmente, cria-se uma nova linha de pesquisadores cujas características conciliam 

as novas concepções do descritivismo estruturalista e os fundamentos do modelo 

filológico.  

Dentre os representantes desta Geração em que a Filologia e Linguística se unem 

em favor de um trabalho científico encontram-se os autores das gramáticas que 

tomamos para corpus: Carlos Henrique da Rocha Lima, Gladstone Chaves de Melo, 

Evanildo Bechara, Adriano da Gama Kury e Celso Cunha. Ao analisarmos suas 

gramáticas, pudemos notar que seus textos inclinam-se para as bases filológicas 

tradicionais, mas também apresentam ideias linguísticas contemporâneas.  

 

2.3 Propósito da gramática como obra científica e didática 

 

A definição de gramática desde o século XIX remete a uma variedade de 

significados. Algumas dessas definições, originadas nos séculos passados, 

transcursaram o tempo e hoje adicionam-se a mais recentes. A seguir, discorreremos a 

respeito dos objetivos de uma gramática como obra científica e didática no cenário dos 

estudos linguísticos e filológicos e no ensino de Língua Portuguesa no Brasil.  

Conforme Auroux (1998, pp. 265-267), as gramáticas são instrumentos que 

“prolongam o comportamento ‘natural’ humano”. Tratam-se, portanto, de ferramentas 

de que serve-se o público para consulta e pesquisa, pelas quais estendem sua 

competência linguística. Essa ferramenta, técnica e cultural, desde a tradição greco-

latina, modifica-se ao longo do curso histórico, ainda que conserve uma estrutura que 
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possibilita seu reconhecimento. Em vista disso, uma das concepções mais antigas de 

gramática é a de exposição dos fatos linguísticos. Essa definição suscitou uma outra 

mais precisa: a de descrição do sistema linguístico usado pelo homem como forma de 

expressão. Este conceito resultou dos pensamentos de Saussure (1857 – 1913) de língua 

como sistema: 

 

Mas o que é língua? Para nós, ela não se confunde com a 

linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela, 

indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da 

faculdade de linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício 

dessa faculdade nos indivíduos. 

(SAUSSURE, 2006, p.17) 

 

Desse modo, a explanação metódica dos eventos linguísticos instituiu o que 

chamamos gramática descritiva, a qual encontra-se em contraste à gramática 

prescritiva ou normativa, uma vez que não prescreve regras que determinam um uso 

padrão estabelecido pela gramática. Esta busca observar as uniformidades e 

divergências entre as construções linguísticas existentes. 

Um dos obstáculos que a descrição dos fatos linguísticos enfrenta é a diferença 

existente entre as modalidades oral e escrita. A linguagem oral apresenta estruturas 

sintáticas propensas a intensas variações e apoia-se em ferramentas extralinguísticas 

para construir a significação, sem as quais, em grande número de casos, não teriam por 

si só sentido. Por isso, alguns pesquisadores da gramática descritiva são capazes apenas 

de descrever a linguagem escrita, uma vez que suas fronteiras mais claras, apesar de 

também se servirem de instrumentos extralinguísticos.  

Infere-se, portanto, que a descrição do sistema da língua estará sempre sujeita a 

uma demarcação dos empregos da língua. Ao gramático, compete a tarefa de determinar 

estas raias. Fatalmente, sua pesquisa manifestará sua visão particular em relação ao 

objeto descrito, justificada por seu caráter intelectual, contudo propensa ao embate com 

outras descrições semelhantes.  

A gramatica normativa, cujo caráter remete aos estudos da Antiguidade greco-

romana, por sua vez, tem o propósito didático de recomendar um modelo de língua, 

apontando as construções como “certas” ou “erradas”, isto é, não indicadas pela tradição 

culta. Liga-se a esta concepção o princípio da autoridade do gramático ou dos 
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pesquisadores que obtiveram mérito social em virtude de sua competência em língua 

escrita. A gramática normativa objetiva prescrever um conjunto de injunções 

linguísticas consideradas como corretas, seja por sua assídua presença em textos 

clássicos, seja por mera convicção do gramático.  

Especificamente, a gramática normativa pode ser conceituada como uma 

recomendação do comportamento linguístico adequado, sem argumentação que 

explique ou comprove a motivação ou veracidade de um fato em pesquisa. 

Evidentemente, seu campo de estudo é a linguagem escrita, apesar de haver algumas 

áreas abranjam outros limites visando ao bom emprego da linguagem oral, como a 

prosódia, por exemplo.  

Um dos equívocos presentes nos estudos gramaticais hodiernos é o da falsa 

sinonímia estabelecida entre os termos gramática normativa e gramática tradicional. 

Na concepção que a segunda é produzida ao longo dos anos no estudo e no ensino da 

Língua Portuguesa, tendo portanto seus alicerces na tradição vernácula, poder-se-á 

denominá-la gramática descritivo-normativa, uma vez que seus princípios não estão se 

restringem a estabelecer regras sem aparato teórico, arbitrariamente. O caso é que esta 

não abrange todas as construções e variáveis praticáveis do sistema linguístico social. 

Tem-se apenas a descrição das construções consideradas pela norma culta, empregada 

por interlocutários escolarizados.  

Se a gramática tradicional tivesse propriedades unicamente descritivas, teria de 

transladar todas as manifestações do comportamento linguístico dos falantes de Língua 

Portuguesa, tais como estrutura sintática, processos flexionais, variedade fonêmica etc. 

Efetivamente, tal incumbência não se relaciona à face didática da gramática tradicional, 

não apenas em virtude do tempo inestimado que se despenderia para ensinar tão grande 

catálogo, mas também porque sua finalidade é oferecer ao falante um material 

pedagógico desejável, sobretudo pela sociedade. 

Nessa perspectiva, a gramática tradicional deliberou descrever somente um 

modelo linguístico: o da norma culta. O embaraço gerado no emprego do termo 

gramática tradicional situa-se, indubitavelmente, no fato de ela não atualizar mais 

assiduamente os paradigmas da norma culta. Isso explica o fato de hoje haver uma 

norma oriunda da descrição como arbitrária.  
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Saliente-se, por relevante, que até a gramática descritiva terá um elemento 

normativo, salvo se realmente desejar proceder a descrição de todas as construções 

linguísticas possíveis, em seus aspectos diastrático, diatópico e diafásico. Não sendo 

desse modo, a mera escolha dos fatos descritos traduz uma distinção do que é ou não 

passível de descrição, ou seja, pressupõe uma regra.  

A gramática como método de investigação científica despontou no Brasil no 

início do século passado. Conforme Cavaliere (2014, p.11): 

 

O alvorecer do século XX encontra a gramaticografia brasileira 

em processo de mudança que se iniciara, nas últimas décadas do 

século anterior, com o abandono das teses racionalistas herdadas 

da gramática filosófica em favor da perspectiva historicista que 

caracteriza a denominada gramática científica.  

 

Essa concepção de gramática ocupa as pesquisas da Historiografia da 

Linguística, tanto nos trabalhos específicos sobre este tema, como em trabalhos de 

cunho geral que trilham caminhos historiográficos. Os termos gramática comparada ou 

gramática histórico-comparativa ao serem empregados em pesquisas históricas 

denotam a vertente das pesquisas linguísticas originadas no Século XIX cuja 

investigação foi embasada em objeto e metodologia próprios. Desse modo, nos dias de 

hoje, a gramática científica toma parte da vasta subdivisão das pesquisas a respeito da 

linguagem, comumente unida a outros tipos de investigação linguística.  
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CAPÍTULO 3 

 

PERIODIZAÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

 

Desde as origens da instigação histórica no Brasil, pesquisadores perseveram em 

elaborar propostas de periodização que revelem o desenvolvimento dos estudos 

gramaticais brasileiros. Grande parte dessas propostas estão embasadas em 

acontecimentos culturais, históricos e políticos. Por isso, esses pesquisadores visitaram 

as bases do pensamento linguístico brasileiro, como a influência das gramáticas 

portuguesas, o sentimento nacionalista, a fundação de instituições de ensino, a 

independência política etc., pois ‘(...) não há civilização atual que seja verdadeiramente 

compreensível sem um conhecimento de itinerários já percorridos, de valores antigos, 

de experiências vividas’ (Braudel, 1989, p. 53). Apresentaremos neste capítulo algumas 

propostas de periodização dos estudos linguísticos elaboradas por autores consagrados e 

situaremos nossa pesquisa numa delas. 

 

Como dissemos, em nossa pesquisa serão analisadas gramáticas publicadas no 

Brasil na segunda metade do século XX. Todas elas destinadas ao ensino escolar, mas 

também dedicadas a pesquisadores de língua materna.  

Antes de procedermos as descrições das gramáticas adotadas, faz-se necessário 

apontar os critérios que conduziram a elaboração das mesmas com vistas a examinar 

mais claramente seus ensinamentos. Para tanto, coopera o enquadramento de nossa 

pesquisa em uma proposta de periodização dos estudos linguísticos e filológicos do 

Brasil.  

Construir uma periodização dos estudos linguísticos no Brasil é uma tarefa árdua 

que exige do pesquisador bastante experiência. Dentre os principais especialistas que 

trataram das questões historiográficas, podemos citar Antenor Nascentes (1939), Silvio 

Elia (1975), Guimarães (1996) e Ricardo Cavaliere (2002). 

A proposta precursora foi a de Antenor Nascentes (1886 – 1972), em sua obra A 

filologia Portuguesa do Brasil (1939) cujo propósito é o de descrever uma linha do 

tempo dos estudos sobre a língua, dividida em três períodos: o embrionário, o empírico 

e o gramatical. 
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Quadro 2: Periodização dos estudos linguísticos brasileiros segundo Antenor Nascentes 

(1939). 

 

Como se pode ver, o primeiro período, chamado embrionário, vai dos tempos em 

que iniciou a cultura brasileira até 1834, ano em que é publicada a Gramática da Língua 

Nacional, de Pereira Coruja. O período o empírico vai dessa data até 1881, ano em que 

se publica a Grammatica Portugueza, de Julio Ribeiro. Esta publicação de Ribeiro 

introduz na gramaticografia brasileira as primeiras concepções histórico-comparatistas.  

De acordo com Nascentes, neste mesmo ano, 1881, com a publicação da 

gramática de Júlio Ribeiro (1845 – 1890), tem início o período gramatical, que se 

estende até 1939, ano em que é fundada a Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Brasil. Destaque-se neste período o Programa de Ensino Fausto Barreto, publicado em 

1887. Apesar de já haver neste tempo o estudo da língua portuguesa no Colégio Pedro 

II, na Escola Normal e em grande parte das instituições privadas do Rio de Janeiro, 

urgia delir os defeitos e rever o aprendizado das ciências humanas a fim de conceder-

lhes uma orientação mais firme e de acordo com os estudos do período histórico.  

À época, Dr. Emygdio Victorio, diretor geral da Instituição Pública, convidou 

professores competentes para reelaborar o plano de ensino de preparatórios. Fausto 

Barreto foi escolhido para elaborar o das línguas. Este programa motivou o 

aparecimento de várias gramáticas no curso de gramatização brasileira do português. 

Como não houvesse compêndios que subscrevessem a nova orientação, muitos 

pesquisadores consagrados, como Manuel Pacheco da Silva Júnior (1842 – 1899) & 

Lameira de Andrade (-), João Ribeiro (1860 – 1934) e Alfredo Gomes, escreveram suas 
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gramáticas pautados no programa que Fausto Barreto (1852 – 1915) escrevera. 

Constata-se na obra de todos esses autores a visão de síntese, o critério filológico e um 

novo olhar no que diz respeito ao ensino e à pesquisa da língua portuguesa. 

Outras sugestões de periodização são embasadas neste texto de Nascentes, como 

a que apresentaremos a seguir, de Silvio Elia, contudo esta proposta se limita ao ano de 

1939. Períodos posteriores, nos quais se adotam distintas correntes linguísticas no 

Brasil, que tiveram grande repercussão no ensino e nas pesquisas acadêmicas, não são 

compreendidos, tendo em vista que o autor não se debruçou sobre o tema em momento 

posterior de sua longa e profícua carreira acadêmica.  

O segundo pesquisador a nos oferecer uma proposta de periodização foi Silvio 

Elia (1913 – 1998). Em seu texto Os estudos filológicos no Brasil6, ele apresenta uma 

proposta inovadora ao interpretar criticamente o caminho dos estudos gramaticais da 

língua portuguesa desde a metade do século XIX até 1960.  

 

 
Quadro 3: Periodização dos estudos linguísticos brasileiros segundo Sílvio Elia (1975). 

 

O período vernaculista, é a etapa que “coincide grosso modo com o advento e o 

triunfo da escola literária denominada Romantismo” (ELIA, 1975, p.117). Seu início é 

adjacente à Independência do Brasil e seu término dá-se em 1881, com a publicação da 

gramática de Júlio Ribeiro. Constitui este período uma época em que a descrição 

gramatical não representava um exercício fundamental do gramático, salvo o 

predomínio de construções consideradas exemplares por exprimirem um modelo 

                                                           
6 Este texto está inserido no livro Os estudos filológicos no Brasil, do próprio autor, publicado em 1975.  
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magistral do vernáculo. Pondera-se que nesta fase a gramática era tida como arte, na 

extensão do conceito advindo do padrão grego-latino. É nessa perspectiva de gramática 

Artes Liberales que se tem, do Renascimento até o século XVIII, obras nomeadas Arte 

de Gramática, Arte e Gramática. A este respeito, Fávero (2005, p.253), apresenta as 

seguintes citações em que se nota a definição de gramática como arte, na continuidade 

do paradigma latino:  

 

Gramática é a arte que ensina a declarar bem nossos 

pensamentos, por meio de palavras. (Moraes Silva, p.13) 

Gramática portuguesa é a arte que ensina a falar, ler e escrever 

corretamente a língua portuguesa. (Frei Caneca) 

Gramática portuguesa é a Arte que ensina a falar, ler e escrever 

sem erros a Língua Portuguesa. (Costa Duarte) 

Gramática portuguesa é a arte que ensina a declarar bem os 

nossos pensamentos por meio de palavras. (Pereira Coruja) 

Gramática portuguesa é a arte de falar e escrever bem a língua 

portuguesa. (Sotero dos Reis) 

Gramática Portuguesa é a arte de falar, e escrever corretamente a 

língua portuguesa. (Freire da Silva) 

Gramática é a arte de falar e escrever corretamente: o seu objeto 

é, portanto, a palavra. 

Fala e escreve corretamente quem se conforma com as regras 

sancionadas pelos ditames da boa razão, e segundo os usos 

respeitáveis pelo assenso que granjearam dos outros. (Grivet) 

 

Representa também o período vernaculista encontro entre duas correntes 

gramaticais: a classicizante, que defendia a Língua Portuguesa fundamentada nos 

moldes lusitanos; e a reformista, que admitia as diferentes construções que começavam 

a aparecer no Brasil. 

O período científico é composto de duas fases: a primeira tem início em 1880 e 

finda-se em 1900; a segunda inicia-se em 1900 e termina em 1960. A primeira fase 

deste período caracteriza-se pela renovação em relação ao conservadorismo da época 

anterior. São admitidos novos métodos de investigação rumo à filologia. A segunda fase 

é caracterizada pelo desprezo às bases normativas.  

Por constituir-se de apenas dois períodos, o vernaculista e o científico, essa 

proposta não conferiu a importância devida aos textos que antecedem o Romantismo.  

No período científico, a contribuição de Mattoso Câmara, cuja obra representa um 
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marco no cenário linguístico para os rumos adotados no Século XX, é desprezada. 

Segundo Cavaliere (2002, pp.103-104): 

 

Elia, entretanto, prefere batizar todo o longo percurso da 

segunda fase – que vai de 1881 até aproximadamente 1960 – 

como de “direção filológica”, em evidente descompasso com as 

manifestações relevantes do fazer científico brasileiro no curso 

deste lapso temporal, absolutamente divergentes de semelhante 

linha investigativa.  

 

Acreditamos, portanto, que para evitar esse descompasso mencionado pelo 

autor, seria bastante conveniente que Elia ressaltasse a preciosa contribuição de Joaquim 

Mattoso Câmara Jr. para a evolução dos estudos da linguagem em nosso país.  

Outro pesquisador que apresentou uma proposta de periodização dos estudos 

linguísticos no Brasil foi Eduardo Guimarães. De acordo suas concepções, os estudos 

filológicos são divididos em quatro fases:  

 

 

 

 
Quadro 4: Periodização dos estudos linguísticos brasileiros segundo Eduardo Guimarães 

(1996). 

 

A primeira fase, que vai do descobrimento até meados do século XIX, 

caracteriza-se pela polêmica sobre a Língua Portuguesa falada no Brasil e pela 

inexistência de pesquisas sobre essa variante. A segunda fase vai de 1881, com a 
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publicação da Grammatica Portugueza, de Júlio Ribeiro, a 1930. A terceira fase, que 

tem início em 1930 e fim em 1960, é marcada sobretudo pela elaboração da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira. E a quarta e última fase, que começa em 1965 e 

vai até os nossos dias, definida pelo desenvolvimento de diferentes linhas de pesquisa 

de linguística, como, por exemplo, Estruturalismo, Gerativismo, Funcionalismo etc. 

A mais recente proposta de periodização dos estudos linguísticos no Brasil é a 

do professor Ricardo Cavaliere, da Universidade Federal Fluminense. De acordo com o 

pesquisador, exercício de periodização está diretamente relacionado ao exame dos 

textos sobre a linguagem. Assim, faz-se necessário definir seu objeto de estudo, o “texto 

linguístico brasileiro”. A priori, há dois critérios a serem seguidos: o ratione loci e o 

ratione auctoris. 

O primeiro considera as publicações de textos dentro das fronteiras nacionais, 

independentemente de sua autoria, isto é, são levadas em conta as publicações de 

autores estrangeiros desde que em solo nacional; o segundo considera apenas textos que 

tenham sido publicados por cientistas brasileiros. 

Cavaliere adota o critério ratione loci, uma vez que estabelece como marco 

inicial do primeiro período historiográfico a publicação de Arte da gramática da língua 

mais usada na costa do Brasil, por José de Anchieta (1534-1597), em 1595. Caso fosse 

escolhido o critério ratione auctoris, essa e outras preciosas obras de missionários 

jesuítas que tratavam sobre as questões linguísticas nos séculos XV e XVI seriam 

desconsideradas. Semelhantemente, nomes como Charles Grivet (1816-1876), de 

nacionalidade suíça, que escreveu a Gramática analítica da língua portuguesa (1865) 

em solo brasileiro, haveriam de ser igualmente omitidos. 

O quadro periódico que compreende a proposta é heterogêneo e baseado em dois 

fatores: fontes teóricas e obras representativas dos momentos de ruptura. À medida que 

as fontes históricas concedem unicidade e identidade ao período, as obras publicadas 

agem como marcos históricos de sua vigência (CAVALIERE, 2002, p. 108). 

Essa proposta de periodização dos estudos linguísticos compreende quatro 

períodos: embrionário, racionalista, científico (fases fundadora e legatária) e linguístico 

(fases estruturalista e diversificada). 
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Quadro 5: Periodização dos estudos linguísticos brasileiros segundo Ricardo Cavaliere 

(2002). 

 

De acordo com Cavaliere (2002), o período embrionário, cuja terminologia foi 

herdada de Antenor Nascentes, inicia-se com a publicação da obra de Anchieta em 1595 

e se prolonga até 1802. Esta fase caracteriza, para Cavaliere, um período pré-histórico, 

uma vez que aborda textos soltos e desprovidos de valor como expressão do 

pensamento linguístico brasileiro.  

O período seguinte, chamado racionalista, situa-se no século XIX. Inicia-se em 

1802, ano em que se publica Epítome da grammatica portugueza, de Antônio Moraes 

Silva, cuja base firmava-se principalmente na tradição dos compêndios didáticos 

portugueses, e encerra-se em 1881. A gramática de Moraes Silva indicou uma nova 

orientação para os estudos gramaticais brasileiros cuja pesquisa gramatical até então 

apoiava-se nas gramáticas latinas.  

A este respeito, diz Cavaliere (2002, p.110) que “sem dúvida, trata-se de um 

momento coeso em nossa produção gramatical por seguir uma linha de estudos 

uniforme, como objeto bem definido: o ensino da norma literária na escola de nível 

elementar”. Contudo, neste período, começam a aparecer as primeiras expressões do 



 

46 
 

pesquisador brasileiro a respeito dos acontecimentos linguísticos, fato resultante de um 

sentimento nacionalista aflorado logo após da Independência do Brasil.  

Destaque-se neste período Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), Odorico 

Mendes (1799-1864), Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920) e Francisco Sotero dos 

Reis (1800-1871), autores cujas obras exerceram grande influência no ensino do 

português do Século XIX. Cumpre dizer que a Grammatica Portugueza, de Sotero dos 

Reis, é a obra que merece maior evidência devido à preciosidade dos pensamentos sobre 

a natureza da linguagem humana, a ciência linguística, que já germinava nos centros 

europeus, e a gramática.  

Cabe ainda dizer a respeito da obra de Sotero que esta revelava influxos do 

modo de descrição da língua da Grammaire de Port Royal, até mesmo no que diz 

respeito à sinopse gramatical e à teoria sintática firmada nos elementos sujeito-verbo-

atributo e na conjectura dos verbos substantivos e verbos adjetivos. 

O terceiro período descrito por Cavaleire denomina-se “Científico”. Divide-se 

em duas fases: a fundadora, que principia em 1881, com a publicação da gramática de 

Júlio Ribeiro, e se prolonga até a primeira década do século XX, dando lugar à fase 

legatária cujo fim dá-se em 1941.  

Por influência de Ribeiro, ganha notoriedade o método histórico-comparativo de 

descrição da língua no Brasil. Este fato origina uma nova diretriz dos estudos 

gramaticais, em que as concepções da Grammaire de Port Royal já não são mais 

seguidas, e passa-se à pesquisa linguística de cunho histórico. 

Ressaltem-se nesta fase os notáveis pesquisadores Maximino Maciel (1865 – 

1923), Manuel Pacheco da Silva Júnior, Lameira de Andrade, Alfredo Gomes (1859 – 

1924), Heráclito Graça, Eduardo Carlos Pereira (1855 – 1923), João Ribeiro (1860 – 

1934) e Manuel Said Ali (1861 – 1953). 

A fase legatária (1922 – 1941) foi caracterizada por seu viés filológico. Os 

autores deste período preocupavam-se em descrever os fatos da língua embasados na 

pesquisa etimológica e no comparativismo. O trabalho com o corpus puramente 

literário, em sua grande maioria oriundos da literatura lusitana, é um dos traços desta 

fase. 

O rigor científico e a visão positivista existentes na formação deste período não 

foram abandonados, contudo os assuntos mais complexos, como a construção do 
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paradigma verbal ou o problema das partes do discurso, são substituídos por questões 

idiossincráticas da Língua Portuguesa, tais como as construções com se, as regências e 

as ocorrências menos frequentes de concordância verbal. Tem-se, desse modo, uma 

pesquisa mais detalhada dos fatos da língua portuguesa, de tal maneira que julgue mais 

adequado o uso de determinadas construções linguísticas por estas serem empregadas 

mais assiduamente nos textos literários. 

Nessa perspectiva, são elaboradas muitas pesquisas que versam sobre o 

funcionamento da gramática da língua portuguesa, com ênfase na sintaxe e na 

morfologia. Integram esta fase Otoniel Mota (1878 – 1951), Silva Ramos (1853 – 

1930), Mário Barreto (1879 – 1931), Silvio de Almeida, Sousa da Silveira, Augusto 

Magne (1887 – 1966), Antenor Nascentes (1886 -1972), José de Oiticica (1882 – 1957), 

Clóvis Monteiro (1848 - 1961) e Cândido Jucá (Filho) (1865 – 1929). Dever-se-á 

conceder especial destaque a João Ribeiro, por sua marcante obra intelectual, e a Said 

Ali, por sua brilhante produção, sempre à frente de seu tempo, a respeito da sinopse 

gramatical em sua Gramática secundária e “nos estudos semânticos em língua oral, 

publicados nos “Meios de expressão e alteração semântica””. (CAVALIERE, 2002, 

p.113). 

Como dissemos anteriormente, nossa pesquisa visa a analisar cinco gramáticas 

da segunda metade do Século XX, por isso, inserir-se-á, neste período chamado 

Linguístico, que inicia-se no ano de 1941, com a publicação de Princípios de 

Linguística Geral, mais importante obra sobre a linguagem publicada no Brasil, de 

Joaquim Mattoso Câmara Júnior, e estende-se até nossos dias. 

Insere-se neste período Silvio Edmundo Elia, apesar de não podermos atribuir à 

sua obra uma diretriz estruturalista, já que sua obra aborda temas como a Filologia 

Românica e a Sociolinguística. Cite-se, a este respeito, as palavras de Cavaliere (2002, 

p.115): 

Sua contemporaneiadade ao trabalho desenvolvido por Mattoso, 

a par de sua feição receptiva aos estudos de Linguística Geral, 

conferem ao saudoso mestre, um dos fundadores dos cursos de 

pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, perfil 

absolutamente compatível com a nova ordem de estudos sobre a 

linguagem do Brasil.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
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Na primeira fase deste período, tem-se no Brasil, um embate entre a Filologia e 

Linguística. Alguns pesquisadores oriundos de uma Geração de base filológica 

passaram a trilhar, ainda que superficialmente, os rumos de novas influências 

linguísticas. Estes pesquisadores mantiveram-se fieis às suas bases conceptuais. Não se 

pode dizer que estes rechaçaram a Linguística Geral, contudo procuraram 

audaciosamente não aplicá-la em suas pesquisas. Isso conferiu-lhes o rótulo de oposição 

aos que dedicavam-se inteiramente aos estudos estruturalistas.  

Até meados dos anos 60, o grupo filológico sustentou o pensamento linguístico 

na escola básica. Inserem-se neste grupo, que nos dias atuais é citado inapropriadamente 

como tradição gramatical brasileira, Ismael Coutinho (1900 – 1965), Ernesto Faria 

Júnior (1906 – 1993), Cândido Jucá (Filho) (pertencente a um período de transição entre 

a fase legatária do período científico e o período linguístico), Serafim da Silva Neto 

(1917-1947), Celso Cunha (1917-1989), Gladstone Chaves de Melo (1917-2001), Jesus 

Belo Galvão (1917-2001), Carlos Henrique da Rocha Lima (1915-1991), Renato 

Mendonça (1912-1990), Theodoro Mauer (1906-1979), Isaac Nicolau Salum (1913-

1993), Mário Pereira de Sousa Lima (XXX), Francisco da Silveira Bueno (1898-1989), 

Albino de Bem Veiga (XXX) e muitos outros. Posteriormente, este perfil filológico 

contou com os trabalhos de Evanildo Bechara, Leodegário de Azevedo filho (1928-

2011), Ângela Vaz Leão, Walmírio Macedo e outros. 

Os conceitos estruturalistas foram determinantes no ensino e na pesquisa 

linguística até o final da década de 70. Posteriormente, outras correntes da linguística 

contemporânea, como os estudos sobre a oralidade, conquistaram adeptos na academia. 

Por esse motivo, Cavaleire prefere designar a fase inicial do período linguístico 

estruturalista, uma vez que há um crescimento significativo de pesquisas ligada a esse 

campo linguístico. 

Por fim, em meados os anos 80 desponta uma nova fase “que retoma a análise 

linguística do texto e a investigação da língua em uso pelo falante” (CAVALEIRE, 

2002, p.118). Inaugura-se neste tempo a “fase diversificada” cuja pesquisa toma por 

foco os usos da língua.  

Como observamos, existem ao menos quatro propostas de periodização da 

gramaticografia brasileira da língua portuguesa que abrangem as obras analisadas: 

Nascentes (1939), Elia (1975), Guimarães (1996) e Cavaliere (2002).  
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Sendo o papel do historiógrafo o de reconstruir a realidade de uma determinada 

época para, posteriormente, vertê-la para a ciência contemporânea, faz-se necessário o 

concílio de perspectivas linguísticas e socioculturais que cooperem unanimemente para 

a interpretação do documento a ser analisado. Dentre essas perspectivas, está a escolha 

do modelo de periodização a ser utilizado. 

Considerando o eixo social e sociológico e o contexto de formação das obras a 

serem analisadas e tendo em vista a abrangência em relação aos fatos linguísticos, a 

coerência dos critérios adotados e os posicionamentos do autor, adotaremos proposta de 

periodização de Cavaliere. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESCRIÇÃO DO CONECTIVO 

 

Neste capítulo, a partir das nas cinco gramáticas que adotamos como corpus, 

averiguamos qual é o ponto de vista de cada autor a respeito do conceito de conectivo, 

das classes gramaticais desempenham esse papel, das funções sintáticas podem exercer 

e ainda dos valores semânticos podem expressar. Cabe reprisar que, de acordo com os 

autores, essas gramáticas foram escritas em conformidade com a NGB.  

 

4.1 Conceito 

 

Em sua gramática, Gramática normativa da língua portuguesa (1957[1960]), 

Rocha Lima não define um conceito de conectivo. O autor, ao longo dos capítulos, 

descreve certos vocábulos gramaticais que estabelecem conexão entre termos, orações 

ou períodos. Contudo, não se encontra na obra uma explicação específica da 

terminologia conectivo.  

Em Moderna gramática portuguesa (1961[1964]), Evanildo Bechara também 

não oferece ao leitor uma definição específica de conectivo. Assim como Rocha Lima, o 

autor, ao discorrer acerca das classes gramaticais, descreve os vocábulos que 

estabelecem ligação entre os elementos do texto.  

Adriano da Gama Kury oferece uma breve definição da terminologia em sua 

Pequena gramática: para explicação da nova nomenclatura gramatical (1959 [1960]): 

“conectivos são palavras que estabelecem uma ligação ou conexão entre palavras ou 

partes de uma frase” (1960, p. 86). O autor explique que estas ligações podem ser de 

natureza coordenativa ou subordinativa e, em seguida, descreve quais classes 

gramaticais podem desempenhar esta função.  

Assim como Rocha Lima e Bechara, Celso Cunha não apresenta definição 

específica de conectivo em sua Gramática do português contemporâneo (1969[1971]). 

Semelhantemente, o autor descreve as classes gramaticais que ligam termos linguísticos 

e estabelecem uma relação entre as partes.  
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Gladtone Chaves de Melo em sua Gramática fundamental da língua portuguesa 

(1968[1970]) diz que “conetivos são palavras que concretizam, por assim dizer, as 

relações sintáticas” (1970, p.170). Em seguida, o autor afirma que haverá conectivos 

coordenantes e subordinantes. Destaque-se que há também na obra um subcapítulo 

sobre os conectivos correlativos, contudo o autor esclarece que tal concepção liga-se à 

sua visão particular e que a NGB desconhece a correlação.  

Por fim, diga-se que a terminologia conectivo não está inserida no documento da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira. Por isso, existência ou a ausência de uma 

definição para o termo nas gramáticas analisadas partiu da decisão de cada autor para 

que melhor procedesse suas explicações.  

 

4.2 Tipologia 

 

Para uma melhor visualização, apresentamos o quadro seguinte contendo as 

classes gramaticais que, conforme cada autor, desempenham a função de conectivo: 

 

ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

- preposição 

- conjunção 

- pronomes 

relativos 

- preposição 

- conjunção 

- pronomes 

relativos 

- preposição 

- conjunção 

- pronomes 

relativos 

- preposição 

- conjunção 

- pronomes 

relativos 

- preposição 

- conjunção 

- pronomes 

relativos 

Quadro 6: Classes gramaticais dos conectivos. 

 

Como se vê, há, nas referidas gramáticas, uma uniformidade no que diz respeito 

às classes gramaticais que exercem o papel de conectivo.  

 

4.3 Papel sintático 

 

O quadro seguinte apresenta os possíveis papéis sintáticos que os conectivos 

podem exercer no texto, de acordo com a visão de cada autor.  
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 PREPOSIÇÃO CONJUNÇÃO PRONOME 

RELATIVO 

ROCHA 

LIMA 

- introduz o objeto 

indireto; 

- inicia o objeto direto 

preposicional;  

- rege o complemento de 

muitos adjetivos; 

- inicia o complemento de 

alguns substantivos 

verbais;  

-encabeça complementos 

circunstanciais; 

 

- forma orações reduzidas; 

 

- forma locuções 

adverbiais; 

 

- introduz uma infinidade 

de circunstâncias; 

 

- forma a crase. 

 

- relacionam dois 

elementos da 

mesma natureza; 

 

- relaciona 

elementos duas 

orações de natureza 

diversa; 

 

- relaciona duas 

orações paralelas.  

- reproduz, numa 

oração, o sentido de 

um termo ou da 

totalidade da oração 

anterior; 

- elemento de 

ligação oracional; 

- função subjetiva; 

- objeto direto; 

- objeto indireto. 

- partícula de 

ênfase; 

 

- pronome adjunto; 

 

- pronome 

preposicionado; 

 

- pronome-advérbio; 

 

BECHARA - estabelece relação entre 

duas expressões;  

- introduz o objeto 

indireto; 

- inicia o objeto direto 

preposicional;  

- prende infinitos a certos 

verbos; 

 

- introduz infinitos; 

 

- introduz numerosas 

circunstâncias; 

 

- agente da passiva; 

 

- introduz o predicativo do 

objeto direto; 

- liga orações ou 

palavras de mesmo 

valor ou função. 

- referem-se a um 

termo anterior; 

 

- conectivo 

oracional; 

 

- pronome 

substantivo; 

 

- função adjetiva; 
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- forma a crase; 

 

KURY - subordina termos; 

 

- estabelece relações. 

- estabelece conexão 

entre palavras, 

membros da oração 

ou orações. 

- 

CUNHA - relacionam dois termos 

de uma oração; 

 

- exprime relações 

sintáticas; 

 

- introduz o objeto 

indireto; 

 

- introduz o objeto direto 

preposicionado; 

 

 

 

 

 

- relacionam termos 

ou orações de 

idêntica função 

gramatical; 

- referem-se a um 

antecedente; 

 

- sujeito; 

 

- objeto direto; 

 

- objeto indireto; 

 

- predicativo; 

 

- adjunto 

adnominal; 

 

- complemento 

nominal; 

 

- adjunto adverbial; 

 

- agente da passiva. 

GLADSTONE - subordina elementos 

sintáticos não expressos 

por uma oração gramatical; 

 

- expressa inúmeras 

relações; 

 

- rege o objeto indireto; 

 

- rege o objeto 

preposicionado; 

 

-rege o substantivo 

precedido de artigo; 

 

- rege o complemento 

nominal; 

 

- rege o complemento da 

passiva. 

- liga termos; 

 

- exprime relações; 

 

- subordina 

elementos; 

 

- encabeça uma 

subordinada 

completiva de verbo 

ou nome; 

 

- encabeça o termo 

da correlação 

consecutiva. 

- subordinam a um 

conceito 

antecedente uma 

oração explicativa; 

 

- substituem um 

nome; 

 

- adjunto adverbial; 

 

- sujeito; 

 

- dá significação 

concessiva à oração. 

 

Quadro 7: Papel sintático dos conectivos. 
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Depreende-se da amostragem que os papéis sintáticos descritos pelos autores são 

em grande parte semelhantes. Percebemos que há uma preocupação para que o ensino 

da gramática com propósitos normativos seja embasado nas definições propostas pela 

NGB.  

 

4.4 O valor semântico 

 

Rocha Lima e Evanildo Bechara destinam um subcapítulo na parte de Sintaxe ao 

emprego das preposições e dos pronomes relativos, contudo não há um subcapítulo 

sobre o emprego das conjunções. Na obra de Melo, além desses subcapítulos, há um 

capítulo sobre o emprego das conjunções, no qual o autor discorre acerca de 

características sintáticas e da posição das mesmas no texto. Celso Cunha utiliza um 

capítulo para cada tema, já que não há divisão em sua gramática de Fonética, 

Morfologia e Sintaxe. Adriano da Gama Kury apresenta uma obra mais sintética e não 

dedica subcapítulos ao emprego dos conectivos.  

Desse modo, elaboramos o quadro das preposições apresentando o valor que 

cada uma delas pode desempenhar no texto. O quadro das conjunções não mostra 

individualmente as conjunções, mas sim suas relações de sentido. Como os autores não 

atribuem relações de sentido aos pronomes relativos, não elaboramos quadro ilustrativo.  

Cabe dizer que todos esses usos – das preposições, conjunções e pronomes 

relativos -  foram delineados no item 5.2 em que fazemos a descrição das gramáticas 

adotadas.  

Os quadros seguintes mostram os valores semânticos das preposições descritas 

pelos autores. Encontram-se assinalados os valores mencionados nas gramáticas 

analisadas.   

 

Preposição a 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

movimento X X  X X 

proximidade/ 

contiguidade 

X X   X 

posição/ 

situação 

X   X  
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direção X     

distância X     

tempo X X  X X 

concomitância X     

motivo X     

fim X X   X 

modo X X    

conformidade X X   X 

meio X X   X 

causa X     

instrumento X X   X 

quantidade/ 

medida/ preço 

X X    

referência X     

semelhança  X   X 

distribuição 

proporcional/ 

gradação 

 X   X 

lugar     X 

noção    X  

afastamento     X 

mudança/ 

passagem/ 

transformação 

    X 

Quadro 8: Valores semânticos da preposição a. 

 

Preposição ante 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

anterioridade    X  

presença    X  

posição X     

Quadro 9: Valores semânticos da preposição ante. 

 

Preposição após 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 
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proximidade     X  

posterioridade    X  

consequência    X  

Quadro 10: Valores semânticos da preposição após. 

 

Preposição até 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

limite X X  X  

Quadro 11: Valores semânticos da preposição até. 

 

Preposição com 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

companhia X X X X X 

simultaneidade X X  X X 

instrumento X X   X 

modo   X  X X 

causa X X  X X 

ajuntamento  X    

maneira  X    

meio  X  X  

concessão  X  X  

oposição  X X    

adição    X  

associação    X  

Quadro 12: Valores semânticos da preposição com. 

 

Preposição contra 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

oposição X X  X X 

hostilidade  X  X X 

proteção     X 

objeção     X 

direção X X  X  
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contrária 

junção    X  

contato    X  

proximidade X     

contiguidade X     

Quadro 13: Valores semânticos da preposição contra. 

 

Preposição de 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

ponto de partida X X   X 

origem/procedência X X  X X 

natureza/ espécie    X X 

afastamento     X 

restrição/ 

individualização 

    X 

estado/ aspecto/ 

revestimento 

 X   X 

circunscrição/ 

restrição/ 

individualização 

    X 

causa X X X X X 

referência/ 

pertença/ 

especificação 

 X   X 

lugar de onde X X    

proveniência/ 

dependência 

 X    

assunto  X    

meio  X X    

instrumento X X    

modo X X    

posição/ lugar  X    

conteúdo  X    

fim  X    

tempo X X    

todo   X    

modo de ser/ 

semelhança 

 X    
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posse    X  

efeito X     

assunto X     

lugar onde X     

Quadro 14: Valores semânticos da preposição de. 

 

Preposição desde 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

afastamento    X  

ponto de 

partida 

X     

Quadro 15: Valores semânticos da preposição desde. 

 

Preposição em 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

lugar X X   X 

situação/estado X X   X 

tempo/duração X X   X 

restrição/ 

especificação 

    X 

novo estado/ 

resultado de 

transformação 

X X   X 

forma/ feitio/ 

semelhança 

 X   X 

causa  X   X 

assunto/ 

matéria 

 X   X 

finalidade  X   X 

termo/ 

acabamento 

    X 

modo/ meio X X    

preço/ 

avaliação 

 X    

tendência para 

uma posição 

   X  

interior    X  

Quadro 16: Valores semânticos da preposição em. 
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Preposição entre 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

totalidade     X 

reciprocidade     X 

sentido 

partitivo 

    X 

posição 

intermediária 

X X    

posição 

interior 

   X  

perplexidade/ 

vacilação 

X     

Quadro 17: Valores semânticos da preposição entre. 

 

Preposição para 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

movimento/ 

destino 

X    X 

finalidade    X X 

direção X X  X X 

serventia     X 

validade 

relativa 

    X 

afastamento 

com 

abandono 

    X 

referência    X X 

capacidade     X 

tempo futuro  X   X 

iminência/ 

realização 

próxima 

    X 

fim X X    

tendência 

para um 

limite 

   X  

intenção    X  

perspectiva    X  

consequência X     

Quadro 18: Valores semânticos da preposição para. 
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Preposição perante 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

posição de 

anterioridade 

   X  

presença    X  

confronto    X  

Quadro 19: Valores semânticos da preposição perante. 

 

Preposição por e (per) 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

em favor de X X  X X 

em lugar de     X 

por meio de    X X 

através de     X 

causa X X   X 

tempo 

aproximado 

X X   X 

duração     X 

finalidade  X   X 

preço/ valor     X 

lugar por 

onde 

X X    

meio X X    

modo  X    

distribuição  X    

divisão  X    

substituição X X    

percurso    X  

dispersão    X  

durante    X  

ao longo de    X  

conformidade X     

Quadro 20: Valores semânticos da preposição por e (per). 
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Preposição sem 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

negação X   X  

subtração    X  

ausência X   X  

desacompanhamento X   X  

Quadro 21: Valores semânticos da preposição sem. 

 

Preposição sob 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

posição de 

inferioridade 

X   X  

Quadro 22: Valores semânticos da preposição sob. 

 

Preposição sobre 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

tempo 

aproximado 

X   X X 

causa     X 

além de      

posição de 

superioridade 

X   X  

excesso X   X  

assunto X     

direção X     

Quadro 23: Valores semânticos da preposição sobre. 

 

Preposição trás 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

situação 

posterior 

   X  

Quadro 24: Valores semânticos da preposição trás. 
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Como se vê, as preposições podem expressar inúmeras circunstâncias. Muitas 

delas foram citadas pelos autores. Nas obras, fica evidente que estão sendo descritas 

apenas os principais valores que estas podem exercer. Ressalte-se que Adriano da Gama 

Kury, por ter o propósito de compor uma obra mais sucinta, menciona apenas algumas 

poucas circunstâncias.  

Os quadros seguintes mostram os valores semânticos que as conjunções podem 

indicar, de acordo com as gramáticas analisadas.  

 

Conjunções coordenativas 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

adição X X X X X 

adversidade X X X X X 

alternância X X X X X 

conclusão X X X X X 

explicação X X X X X 

Quadro 25: Valores semânticos das conjunções coordenativas. 

 

Conjunções subordinativas 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

causa X X X X X 

comparação  X X X  

concessão X X X X X 

condição X X X X X 

conformidade X X X X  

consequência  X X X  

finalidade X X X X X 

modo  X X   

proporção X X X X  

tempo X X X X X 

Quadro 26: Valores semânticos das conjunções subordinativas. 
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Conjunções correlativas 

valor ROCHA 

LIMA 

BECHARA KURY CUNHA MELO 

consequência X    X 

comparação X    X 

conformidade     X 

proporção     X 

Quadro 27: Valores semânticos das conjunções correlativas. 

 

Como sê vê, não há discrepância em relação aos valores das conjunções 

coordenativas. Quanto às subordinativas, vemos que há alguma diferença entre as 

descrições. Rocha Lima e Melo consideram a correlação. Bechara e Kury descrevem a 

subordinativa modal (não adotada pela NGB). Apenas Cunha apresenta uma descrição 

exatamente idêntica à da NGB. 
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CAPÍTULO 5 

 

OS CONECTIVOS NAS GRAMÁTICAS DA GERAÇÃO NGB 

 

5.1 A Geração NGB 

 

Este capítulo apresenta um relato da Nomenclatura Gramatical Brasileira 

(NGB)7, sua formulação, sua aplicação no ensino da Língua Portuguesa e sua 

importância para instituições de ensino. Conceituamos também o termo “Geração 

NGB”, adotado em nossa pesquisa.  

O Ensino de Língua Portuguesa no Brasil, até o século XIX, estava ligado à 

tradição greco-latina cujos conceitos compreendiam a linguagem unicamente como 

expressão do pensamento.  

Para o ensino da língua na escola básica, tomava-se como material textos 

literários consagrados. A nomenclatura dos fatos vinculados à língua variava de acordo 

com as concepções de cada professor. Tinha-se, portanto, uma vasta gama de 

terminologias que complicava o estudo do Português.  

Havia grande variedade na classificação dos termos que dificultava até mesmo 

as transferências de estudantes de uma unidade escolar para outra. Era comum, por 

exemplo, que ao analisar sintaticamente a frase “A resposta do aluno foi satisfatória”, 

uma instituição chamasse “do aluno” de adjunto adnominal, outra de adjunto limitativo, 

epíteto, ou ainda de modificador. A este respeito, cite-se as palavras de Antonio José 

Chediak (apud HENRIQUES, 2009, p. 16):  

 

Estamos em 1956. A Faculdade Nacional de Odontologia da 

Universidade do Brasil, que no futuro será conhecida como 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Janeiro, recebe candidatos de numerosos colégios da capital e do 

resto do país, inscritos nos seus disputadíssimos exames de 

Habilitação – precursores dos concursos vestibulares que serão 

                                                           
7 Uniformização e simplificação da Nomenclatura Gramatical Brasileira, de acordo com o trabalho 

aprovado pelo Sr. Ministro Clóvis Salgado, elaborado pela Comissão designada na Portaria Ministerial 

número 152/57, constituída pelos Professores Antenor Nascentes, Clóvis do Rêgo Monteiro, Cândido 

Jucá (filho), Carlos Henrique da Rocha Lima e Celso Ferreira da Cunha, e assessorada pelos Professores 

Antônio José Chediak, Serafim Silva Neto e Sílvio Edmundo Elia. A NGB foi publicada na Portaria n.° 

36 de 28 de janeiro de 1959. 
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moda em nosso país até o século XXI. A Banca de Língua 

Portuguesa propõe a análise de BOM na frase “O bom brasileiro 

zela pelo progresso do Brasil”. As respostas obtidas são as 

seguintes:  

 

Adjunto atributivo; 

Adjunto restritivo;  

Adjunto limitativo;  

Adjunto adjetivo;  

Adjunto determinativo;  

Adjunto demonstrativo;  

Adjunto determinativo demonstrativo;  

Complemento atributivo;  

Complemento restritivo;  

Complemento limitativo;  

Complemento adjetivo;  

Complemento qualificativo;  

Complemento do nome, não preposicionado.  

 

Se o professor é desses que não arredam pé de suas convicções, 

logo logo despacha bombeado o aluno que classificou o BOM 

de maneira diferente da sua; se é consciencioso, vai aceitando 

esses nomes todos, não sem antes, é claro, pedir-lhe o título do 

livro onde estudou, ou o caderno de classe para confirmar uma 

denominação estranha. 

 

Com o objetivo de tentar controlar a reprodução da terminologia gramatical e 

visando a extinguir tal redundância na designação das denominações, institui-se a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (conhecida como NGB).  

Um dos assessores da comissão que elaborou o projeto da NGB, Antônio José 

Chediak, relatou no dia 13 de abril de 1999 em uma palestra proferida na Academia 

Brasileira de Letras como se deu a escolha dos professores que compuseram a comissão 

e como foi formulado o projeto. 

De acordo com Chediak, foi realizado na Bahia, no ano de 1956 o Congresso da 

Língua Falada no Teatro cujos anais, contendo 495 páginas, foram organizados pelo 

prof. Antônio Houaiss, secretário geral do evento. Após longas discussões, esse 

congresso, considerou como a pronúncia mais correta do Brasil, a carioca. E, por isso, 

foi proposto que fosse a adotada no teatro, na declamação e no canto erudito do Brasil. 

Foi estabelecida a representação fonética do Português, em todas as circunstancias 

possíveis. Para tanto, colaborou Pierre Fouché, consultor técnico da Comédie Française 

e diretor do Instituto de Fonética da Universidade de Paris. 
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Consta na ata “C” do congresso, de 12 de outubro de 1956, a proposta de refletir 

acerca da questão gramatical, de sua terminologia. O presidente destinou a proposição à 

subcomissão de normas e moções – que estava hábil para tratar de moções, mas não de 

normas -, que a submeteria diretamente ao congresso, em sessão plenária. Contudo, a 

Plenária não cuidou de normas, motivo pelo qual a proposta perdeu a validade.  

Ao final de uma reunião no gabinete do diretor geral da Biblioteca Nacional, foi 

sugerido ao prof. Celso Cunha, amigo particular do Dr. Clóvis Salgado, ministro da 

Educação à época, que lhe fizesse uma proposta para que fosse expedida uma portaria 

designando uma comissão para formular o anteprojeto de Nomenclatura Gramatical 

Brasileira Simplificada e Unificada. Celso Cunha fez a proposta. No dia 24 de abril de 

1957, o ministro assinou a portaria cuja publicação deu-se no dia 30 do mesmo mês. 

Vale a pena reproduzir a Portaria n.º152 neste ponto de nossa pesquisa por seu teor 

histórico: 

 

Portaria n.º 152 – O Ministro da Educação e Cultura, 

considerando que o conhecimento e domínio do Idioma 

Nacional, soube se impor primariamente como índice de 

civilização de um povo, concorre para acentuar e elevar, no 

espírito da juventude, a consciência da unidade pátria e o zelo 

dos valores culturais que a latinidade nos herdou; considerando, 

em razão disso, que o ensino da Língua Portuguesa deve 

merecer dos Poderes Públicos especial interesse e, pois, 

tratamento particular; considerando que um dos empecilhos 

maiores, senão o maior, à eficiência de tal ensino tem residido 

na complexidade e falta de padronização da nomenclatura 

gramatical em uso nas escolas e na literatura 

didática; considerando que, por sua relevância, este assunto tem 

preocupado, em todos os países cultos, a atenção de eminentes 

lingüistas, pedagogos e autoridades do Ensino; considerando, 

por fim, que, sob o aspecto didático, largos benefícios traria/à 

vida escolar brasileira/a adoção de uma terminologia gramatical 

simples, adequada e uniforme, resolve: Designar os professores 

Antenor Nascentes, Clóvis do Rego Monteiro, Celso Ferreira da 

Cunha, Carlos Henrique da Rocha Lima e Cândido Jucá (filho), 

para, com a assistência da Diretoria do Ensino Secundário, 

estudarem e proporem projeto de simplificação e unificação da 

nomenclatura gramatical, para uso dos estabelecimentos de 

ensino e da literatura didática. Rio de Janeiro, 24 de abril de 

1957.  
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Como se vê, integraram a comissão os consagrados professores do Colégio 

Pedro II, renomada instituição de ensino da rede federal, Antenor Nascentes – nomeado 

presidente-, Clóvis do Rego Monteiro (1848-1961), Celso Ferreira da Cunha, Carlos 

Henrique da Rocha Lima – nomeado secretário e relator- e Cândido Jucá (filho).  

As normas de trabalho foram instituídas na primeira sessão da comissão. São 

elas (CHEDIAK,1999 apud HENRIQUES, 2009, p. 32): 

 

I. as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria; 

II. a escolha de cada um dos nomes se fará depois de realizado o 

levantamento das várias designações correntes nas obras de 

autores nacionais consagrados; 

III. tal seleção atenderá a tríplice aspecto: 

* a exatidão científica do termo; 

* a sua vulgarização internacional; 

* a sua tradução na vida escolar brasileira; 

IV. eliminar-se-ão as denominações múltiplas, optando-se por 

aquela que, além de mais simples, for de uso mais geral. 

 

Sem dúvida, havia entre os membros da comissão divergências a respeito de 

certos conceitos gramaticais. Todavia, movia-os a executar a ilustríssima tarefa que lhes 

confiou o Ministério da Educação e Cultura um desejo maior: o de ver elaborado um 

material pedagógico para o ensino de Língua Portuguesa em todo o território nacional. 

Sobre as repercussões em torno do material que estava sendo formulado, Chediak 

discorreu em sua obra “A elaboração da Nomenclatura Brasileira”.  

O professor Rocha Lima esforçou-se laboriosamente na formulação do 

anteprojeto. O mestre elaborava uma gramática sintética, ao passo que o ministro da 

Educação desejava um trabalho sucinto, apenas a terminologia. Após quatro meses de 

labuta, a comissão aprovou o anteprojeto e enviou-o ao ministro Clóvis Salgado.  

Antes da aprovação do ministro, deu-se um fato que alcançou grande 

repercussão: o prof. Candido Jucá (filho), um dos integrantes da comissão, publicara, 

pela Editora Civilização Brasileira, um livro intitulado “132 restrições ao anteprojeto de 

simplificação e unificação da Nomenclatura Gramatical Brasileira”.  

A imprensa noticiou o fato e um clima de desânimo instaurou-se. Diante dos 

fatos, nenhum dos membros da comissão aceitou ser relator. Para solucionar o 

problema, foi sugerido ao ministro que designasse uma assessoria para a comissão e que 
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encarregasse um dos assessores de apresentar o anteprojeto, de acordo com as normas 

firmadas anteriormente. A sugestão foi aceita. 

De acordo com a portaria, foram designados para assessores os professores: 

Serafim da Silva Neto, Silvio Edmundo Elia e Antônio José Chediak. Este último, uma 

semana depois, apresentou o anteprojeto, sucinto e breve, apenas com as terminologias.  

Foi aprovado pela comissão com duas modificações. A primeira feita pelo prof. 

Clóvis Monteiro: alterar o termo “adjunto adjetivo” para “adjunto adnominal”; e a 

segunda, por todos: das quatro estruturas do período – coordenação, subordinação, 

justaposição e correlação – conservaram-se somente duas: coordenação e subordinação.  

O anteprojeto foi encaminhado ao ministro, que o aprovou imediatamente. A 28 

de janeiro de 1958, publicava-se a Portaria n.º36, a qual recomentava sua adoção. Em 

10 de fevereiro do mesmo ano, foram enviados, por ofício, pelo ministro da Educação, a 

todos os governadores, a todos os reitores, ao presidente da Academia Brasileira de 

Letras, ao presidente da Academia Brasileira de Filologia, ao diretor geral do Colégio 

Pedro II, ao presidente da Câmara do Distrito Federal, ao diretor do Departamento de 

Ensino Secundário e a todas as faculdades de Filosofia - na seção de letras neolatinas, 

exemplares da “Nomenclatura Gramatical Brasileira”.  

Como já era suposto, surgiram tão logo várias edições comentadas, dentre as 

quais merecem destaque: Comentário à nomenclatura gramatical brasileira de 1959, de 

Antenor Nascentes; Curso de Português de conformidade com a nova nomenclatura 

gramatical brasileira, de Sousa Diniz; A nova nomenclatura gramatical brasileira, de 

José Luís de Oliveira; e Pequena Gramática: para a explicação da nova nomenclatura 

gramatical, de Adriano da Gama Kury. Este último, como se sabe, é uma das obras que 

tomamos como corpus para nossa pesquisa.  

Costuma-se definir como Geração NGB o conjunto de gramáticos que 

publicaram obras de descrição linguística no período posterior à publicação da 

nomenclatura. A Geração NGB não inclui apenas os gramáticos que se alinharam às 

propostas taxionômicas e terminológicas da NGB, mas também aqueles que, em certa 

medida, contestaram seus princípios.  

Assim, a noção de Geração NGB é mais de caráter cronológico do que de caráter 

ideológico no panorama historiográfico da gramática brasileira. Entretanto, as obras de 

descrição linguística que não seguiam o modelo teórico filológico, tais como os 
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volumes destinados à aplicação no português da teoria estruturalista e da teoria 

gerativista, então em voga, não podem enquadrar-se no sentido que se emprega a 

Geração NGB, visto que a própria nomenclatura só se aplicava aos compêndios que 

seguiam o paradigma da escola filológica, mais tradicional, cujo escopo era não só 

científico como também pedagógico.  

Por fim, há que reprisar-se que a Nomenclatura Gramatical Brasileira teve como 

propósito oferecer aos estudantes de Língua Portuguesa uma terminologia padronizada. 

Conforme atesta o prof. José Carlos Azeredo (HENRIQUES, 2009, p.84):  

 

Não há como negar a utilidade da nomenclatura comum quando 

queremos abordar algum tema em dado ramo do conhecimento 

academicamente elaborado. Tal como a conhecemos no 

ocidente, a ciência da linguagem não teria podido sequer ser 

esboçada no curso do século XIX, se já não estivessem 

consolidados termos como preposição, palavra, regime, caso, 

flexão, vogal, sílaba, entre outros. 

 

Concordamos com o autor, pois é essencial que se tenha uma só terminologia em 

território nacional como ferramenta para o alcance de um resultado positivo no ensino 

da Língua Portuguesa. Cientes dessa necessidade, a maioria dos estudiosos à época 

foram favoráveis da simplificação e padronização.  

 

5.2 As gramáticas selecionadas 

 

As gramaticas selecionadas para corpus foram escolhidas devido ao caráter 

representativo que as mesmas cumprem no período analisado e pela enorme aceitação 

que tiveram nas instituições de ensino.  

A Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima, exerce, de 

acordo com Serafim da Silva Neto, prefaciador da obra, “papel relevantíssimo no estudo 

da língua portuguesa” (ROCHA LIMA, 1960, p.7). Concordamos com o autor, pois é 

clara a significativa posição que ocupa esta obra no ensino do Português na segunda 

metade do século XX. Sobre o autor e sua obra, ainda no prefácio diz Silva Neto 

(ROCHA LIMA, 1960, p.6): 

Grande e extraordinário Professor, magistral comendador de Rui 

Barbosa, profundo exegeta da linguagem clássica, espírito 
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ordenado e disciplinado, estava em condições privilegiadas para 

dotar a Língua Portuguesa com uma gramática que, sem êrro ou 

fastio, lhe desse as normas cultas do bem escrever e do bem 

falar.  

 

Portanto, evidencia-se a importância, nas palavras do notável mestre, da 

gramática de Rocha Lima para o ensino da língua materna.  

Após a instituição da NGB, o autor adapta as novas versões ao decreto com 

vistas a acatar a portaria publicada – na qual recomendava a adoção da NGB – e 

também, não menos importante, a simplificar a terminologia que se ensinava nos 

estabelecimentos de ensino. Destaque-se que os pontos em que o autor discorda da 

NGB estão relacionados à parte, no apêndice. 

A Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima, em sua 5ª 

edição, apresenta regras do bem falar e do bem escrever, fundamentadas na maior parte 

das vezes na análise filológica do texto literário, mas também aplicadas às novas 

concepções linguísticas que surgiam. Tem-se, portanto, nesta obra, a preservação da 

tradição gramatical, todavia com fortes elementos contemporâneos.  

A Moderna gramática portuguêsa, de Evanildo Bechara, em sua 9ª edição, 

publicada em 1964, oferece ao leitor uma concepção diferente dos mecanismos que 

operam na língua, pautado na tradição gramatica, como diz o próprio autor, “não se 

rompe de vez com uma tradição secular: isso explica por que esta Moderna Gramática 

traz uma disposição da matéria mais ou menos conforme o modelo clássico” 

(BECHARA, 1964, p. 21). Contudo, nota-se também visões das novas tendências 

estruturalistas de cunho norte-americano que surgiam à época, como se atesta nestas 

outras palavras do autor: “por outro lado, a esta altura do progresso que a matéria tem 

tido, não poderíamos escrever esta Moderna Gramática sem umas noções, ainda que 

breves, sôbre fonêmica e estilística” (BECHARA, 1971, p. 21). Assim, a obra, ao passo 

que resguarda o tradicional, acrescenta novas pesquisas linguísticas, tornando-se 

precursora de muitos temas perpetuados ao longo do século XX.   

Esta gramática, portanto, encontra-se em conformidade com os parâmetros e 

tendências da época em foi publicada, tornando-se, uma fonte de consulta para um 

público amplo, já que data de mais quarenta anos e conta com quase quarenta edições. 

Reconhecida por inúmeros pesquisadores consagrados, a Moderna gramática 



 

71 
 

portuguesa sem dúvida abrilhantará nossa pesquisa em razão da enorme capacidade e 

integridade de que goza o autor.  

A Pequena gramática: para explicação da nomenclatura gramatical brasileira, 

de Adriano da Gama Kury, teve como proposta divulgar as terminologias adotadas pela 

NGB. Devido ao sucesso, a obra foi assunto de uma matéria jornalística feita por Zuenir 

Ventura, publicada na Tribuna da imprensa em 25 de julho de 1959. A manchete cujo 

título era “Nova nomenclatura transformou pequena gramática em best-seller”, referia-

se ao livro de Adriano da Gama Kury, líder de vendas, alcançando a 12ª edição. 

Examinando a obra, verifica-se que se trata de valioso material para o estudo da 

Língua Portuguesa. Sendo um dos propósitos do autor o de explicar os conceitos 

contidos na NGB, a gramática traz, após o prefácio, a portaria que recomenda a adoção 

da nomenclatura e a transcrição do documento oficial da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira.  

As questões teóricas e práticas contidas na obra de Kury e sua repercussão 

internacional conferem à sua gramática grande importância nos estudos da linguagem 

ao longo dos tempos. O trabalho sucinto e claro do autor traz ao público uma produção 

de primeira qualidade cujo papel é imprescindível para compreensão do período em 

questão.  

A Gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha, em sua 2.ª edição, 

teve por objetivo, segundo o próprio autor, “apresentar características do português 

contemporâneo em sua forma culta” (CUNHA, 1971, p.9). Como as demais obras deste 

período, a gramática de Cunha a um só tempo revela um perfil conservador e inovador 

em relação à época em que fora publicada.  

Trata-se de uma obra que encontra-se em notável posição entre as principais 

gramáticas brasileiras. Sua escolha como corpus para nossa pesquisa certamente tornará 

nosso trabalho mais enriquecedor. 

Ao longo de 404 páginas, em sua 2.ª edição, Gladstone Chaves de Melo, 

procurou oferecer ao leitor de modo simplificado uma Gramática Fundamental da 

Língua Portuguesa. O propósito do autor está em conformidade com o dos outros 

gramáticos de sua época: sistematizar os fatos da língua padrão utilizando-se de 

exemplos de autores de prestígio. Preocupou-se em oferecer um produto dinâmico que 
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pudesse atender as expectativas dos leitores. Cite-se a esse respeito suas palavras 

(MELO, 1970, p.5): 

Seja-me por fim, permitido dizer que, elaborando um Gramática 

Portuguesa, pensei todo o tempo numa respeitável e ponderável 

categoria de pessoas. São homens cultos e inteligentes, que, a 

certa altura da vida, tomam consciência de sua viciada formação 

linguística e querem corrigir a lacuna. Não raro, tais pessoas 

procuram uma gramática, e ao cabo de algum tempo desistem. 

Vêem uma coisa tão sêca, tão esquemática, tão irracional, tão só 

para a memória, que concluem ser perda de tempo a energia 

expendida.  

 

Desse modo, Melo, se ocupa de uma gramática que interesse a todos. É uma 

obra que exerce grande influência sobre os pesquisadores atuais por descrever os fatos 

contemporâneos da Língua Portuguesa de maneira clara e padronizada.  

 

5. 3 Descrição dos conectivos nas gramáticas selecionadas 

 

Neste ponto de nossa pesquisa, passaremos a descrição dos conectivos em cada 

gramática que tomamos para corpus.  

 

5.3.1 ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática normativa da língua portuguesa. 

5ª ed. Rio de janeiro: F. Briguiet, 1960. 

 

A Gramática normativa da língua portuguesa, por Rocha Lima, foi publicada 

pela primeira vez em 1957, com vistas a oferecer uma contribuição pedagógica, 

respeitando o ensino da tradição gramatical da Língua Portuguesa. Em 24 de abril do 

mesmo ano, Rocha Lima foi designado para integrar uma comissão formada para 

elaborar o anteprojeto de Nomenclatura Gramatical Brasileira Simplificada e 

Unificada8, da qual foi eleito secretário e redator (HENRIQUES, 2009, p. 31). Após a 

publicação da NGB, as edições seguintes da gramática normativa foram adaptadas à 

nomenclatura oficial, recomendada pelo Ministério da Educação e Cultura. A quinta 

                                                           
8 A comissão designada para elaborar a NGB foi constituída dos professores Antenor Nascentes, Clóvis 

do Rêgo Monteiro, Cândido Jucá (filho), Carlos Henrique da Rocha Lima, Celso Ferreira da Cunha. 

Assessores: Antônio José Chediak, Serafim da Silva Neto e Sílvio Edmundo Elia. 
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edição, vinda a lume em 1960 e prefaciada por Serafim da Silva Neto, foi a primeira 

publicação após o acordo da nomenclatura.  

 

 

Figura 1: Capa da Gramática normativa da Língua Portuguesa, por Rocha Lima. 

 

A Gramática normativa é dividida em três partes: Fonética, Morfologia e 

Sintaxe, em estrita consonância com a proposta de divisão da gramática da NGB.  Na 

primeira parte, o autor descreve e classifica os sons da linguagem bem como os 

princípios que os regulam. Além disso, discorre acerca da acentuação e pronúncia dos 

vocábulos, da entonação e do ritmo. Na segunda parte, Morfologia, o autor discorre 

sobre a classificação das palavras, suas flexões e de sua estrutura e formação. E na 

última parte, na Sintaxe, ele disserta a respeito da teoria geral da frase sua análise; sobre 

o valor funcional das palavras como partes da oração; e sobre as relações de 

dependência das palavras e das orações, e a colocação de umas e outras na frase. 

 

Analisamos na referida gramática os seguintes itens:  

 

Parte Capítulo Título Subtítulo 

Morfologia IX Pronome  Pronomes relativos 

Pronomes relativos indefinidos 

Pronomes interrogativos 

Morfologia XII Preposição  Conceito de preposição 

Preposições essenciais 

Preposições acidentais 
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Locução Prepositiva 

Morfologia XIII Conjunção  Conceito de conjunção 

Espécies de conjunção 

Conjunções coordenativas 

Conjunções subordinativas 

Conjunções correlativas 

Sintaxe XXII Emprego 

dos 

pronomes 

relativos 

Que 

Por que e porque 

O qual 

Quem 

Cujo 

Onde 

Onde e aonde 

Pronomes interrogativos 

Sintaxe XXV Emprego 

das 

preposições 

Ofício das preposições 

Regime de exceto, salvo, fora e afora 

Regime de segundo, conforme, mediante e 

durante 

Preposições fracas e fortes 

Uso das preposições:  

a 

O problema do a acentuado 

ante 

até 

com 

contra 

de 

Observando a respeito de ter que e ter de 

desde 

em  

entre 

para 

por 

sem 

sob 

sôbre 

Quadro 28: Itens analisados na gramática de Rocha Lima. 

 

5.3.1.1 O pronome relativo 

 

Na parte de Morfologia, no capítulo sobre pronome, Rocha Lima dedica três 

subcapítulos ao estudo dos pronomes relativos. De acordo com o autor, estes “são 

palavras que se reproduzem numa oração, o sentido de um termo ou da totalidade de 

uma oração anterior" (1960, p.110). Os relativos não apresentam significação por si sós. 
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De acordo com cada sentença, eles representam seu antecedente, como se vê nestes 

exemplos apresentado por Rocha Lima (1960, p.110): 

 

“Havia a escola, QUE era azul e tinha 

Um mestre mau, de assustador pigarro...” 

 

“Seu Alexandre, um bom velhinho rico 

QUE hospedara a Princesa: o tico-tico 

QUE me acordava de manhã, e a serra...” 

(B. Lopes) 

 

O que contido no primeiro verso refere-se à palavra escola; o segundo que 

refere-se a velhinho rico; e o último que refere-se a tico-tico. Como se vê, em todos os 

casos, o pronome relativo refere-se a um termo antecedente. Em algumas sentenças, 

contudo, o relativo pode remeter não só ao termo antecedente de outra oração, mas à 

totalidade desta, como se vê em “Todos estavam reunidos no mesmo pátio, o QUE 

facilitou a chamada” (1960, p.110).   

Apresentamos no quadro a seguir os pronomes relativos citados pelo autor: 

 

Pronomes relativos: que, quem, onde, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, 

cujos, cujas, o qual, a qual, os quais, as quais. 

Quadro 29: Pronomes relativos em Rocha Lima. 

 

O relativo quanto normalmente tem como antecedente os pronomes indefinidos 

tudo ou todo, como se vê nestes versos de Gonçalves Dias apresentados pelo autor em 

sua gramática “Ouvi-a! A sua voz me despertava/ Tudo QUANTO de bom converso 

n’alma.” (1960, p.111).  

Os pronomes relativos indefinidos caracterizam-se por serem empregados sem 

antecedente, como se pode atestar nestes exemplos fornecidos pelo autor (1960, p. 111):  

 

Quem espera sempre alcança. 

Traiu a quem lhe fora tão fiel. 

Não teve que objetar. 

Fêz quanto pôde.  

Fique onde está. 
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Observe-se que, de acordo com Lima, onde, quando sem antecedente, deve ser 

classificado como advérbio pronominal relativo.  

O pronome relativo que pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas. 

No que se refere ao sentido, este pode equivaler a o qual e flexões, contudo nem sempre 

estes possam equiparar-se a aquele, e aquele equiparar-se a estes.  

Além de elemento de ligação, o que também desempenhar função no corpo da 

oração adjetiva. Note-se que no seguinte exemplo, que (vós) tem função subjetiva. 

 

Zangais do Monte, (QUE um lindo 

Rebanho estais a guardar,) 

Essa em pós da qual vou indo, 

Acaso a vistes passar?”  

(Raimundo Correia em ROCHA LIMA, 1960, p. 319).  

 

Nestes outros exemplos que se seguem, o primeiro que refere-se a felicidade; o 

segundo refere-se a árvore milagrosa. Ambos exercem a função sintática de objeto 

direto: 

Essa felicidade (QUE supomos) 

Árvore milagrosa, (QUE sonhamos) 

Tôda arredada de dourados pomos,) 

.........................................../ Existe, sim... 

(Vicente de Carvalho em ROCHA LIMA, 1960, p. 319)  

 

A multiplicidade de funções sintáticas que este pronome relativo pode 

desempenhar impõe também uma grande variedade de preposições. Como se vê nestes 

exemplos (1960, 319): “A casa A QUE vou; Os elementos COM QUE conto; Os 

recursos DE QUE disponho; Não há POR QUE desistir do intento; As razões EM QUE 

se estribam”. 

Nas orações adjetivas em que o relativo que faz referência ao sujeito principal, o 

verbo deve ser conjugado na pessoa do antecedente, como em “Não fui EU QUE o 

CHAMEI; Foi VOCÊ QUE o CONVIDOU; Sereis VÓS QUE o RECEBEREIS” (1960, 

319).  

Repete-se o pronome relativo apenas para fins literários ou para expressar 

ênfase, métrica, ritmo, como se vê neste exemplo apresentado por Lima (B. Lopes em 

ROCHA LIMA,1960, p. 320): 
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“Um sino, um rio, um pontilhão e um carro 

De três juntas bovinas QUE IA E VINHA 

Rinchando alegre, carregando barro.” 

 

“Havia a escola QUE ERA AZUL E TINHA 

Um mestre mau, de assustador pigarro...” 

 

O relativo que pode fazer referência a nome, como em “A boas palavras QUE 

me disse”, ou a pronome, como em “Aquilo QUE lhe disseste”. (1960, p. 320). Em 

algumas sentenças cujo sentido é de aposto explicativo, a construção o que equipara-se 

à e isto, como se pode notar neste exemplo “Todos estavam reunidos na sala, O QUE 

facilitou a chamada” (1960, 320).   

De acordo com Rocha Lima, é de melhor estilo a escolha de que a qual, “que trai 

a preocupação popular da clareza, às vezes deselegante” (1960, p.320), como se observa 

nestes exemplos: “As sessões a QUE (ÀS QUAIS) assisti. Os motivos por QUE (pelos 

QUAIS) me afasto. Os dados de QUE (dos QUAIS) dispunha” (1960, p. 320). Ressalte-

se, porém, que tal substituição nem sempre é aconselhável ou possível, como se vê 

nestes exemplos: “Muitos dos candidatos, alguns dos QUAIS adolescentes, não tiveram 

forças para realizar a prova”; “As disposições segundo as QUAIS se regem os 

concursos...” (1960, p. 321). 

O antecedente do relativo que também pode estar omitido, como em “Não vejo 

(nada) que reclamar. Não teve (coisa) que dizer” (1960, p.321).  

Rocha Lima também fala sobre a diferença entre por que e porque. Por que 

(pelo qual e flexões) é um pronome preposicionado, como se verifica nestes exemplos: 

“São êstes os motivos POR QUE (PELOS QUAIS) não compareceu” (1960, p.321). 

Porque é uma conjunção causal, como se vê em “Não vieram, PORQUE choveu” 

(1960, p.321). 

Em construções com sentido de finalidade, o que equivale a fim ou coisa, como 

se vê neste exemplo: “Não sei PARA QUE escreveram tanto” (1960, p. 231).  

O emprego da partícula que muitas vezes não tem função lógica na expressão 

idiomática é que. Utiliza-se, portanto, a título de ênfase, como se vê em “Nós (É QUE) 

erramos. Vocês (É QUE) acertaram (1960, p.321).  
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O qual e flexões são formas mais claras, as quais trabalham sempre em favor do 

nome, como se observa neste exemplo: “Estas divergências, para AS QUAIS peço a sua 

atenção...” (1960, 321). 

O pronome relativo quem, apesar de ter por antecedente, na Língua Portuguesa 

contemporânea, pessoas, pode também fazer referência a coisa, como se pode verificar 

nestes versos de Camões apresentados por Rocha Lima (1960, p. 322): 

 

“Cidade nobre e antiga, a QUEM cercando 

O Tejo em torno vai, suave ledo.” 

(IV – 10) 

 

“Ó glória de mandar, ó vã cobiça 

Desta vaidade a QUEM chamamos Fama!” 

“Nomes com QUEM se o povo néscio engana.” 

(IV – 96) 

 

Esse relativo também remete a seu antecedente, seja no singular ou no plural, 

explícito ou implícito, como se vê nestes exemplos citados pelo autor (1960, p.322): 

 

“Daqueles de QUEM sois senhor superno.” 

(Os Lusíadas, I – 10) 

 

“E outros em QUEM poder não teve a morte” 

(I – 14) 

 

“Mestre querido! Viverás enquanto 

Houver QUEM pulse o mágico instrumento,  

E preze s língua que prezavas tanto!” 

(Olavo Bilac) 

 

O relativo quem em alguns casos pode equiparar-se a ninguém que. Nessa 

conjuntura, virá precedido de negativa, como se vê nestas palavras de Raimundo 

Correia, citadas por Lima “Zombam. Não há QUEM dele se condoa!” (1960, p. 322). 

De acordo com o papel que este relativo exerça no texto, poderá vir em 

companhia de qualquer preposição. Assim, poderá aparecer na sentença a quem, de 

quem, por quem etc. Lima menciona que deve ser evitado o uso de sem quem, por ser 

incômodo ao ouvido. Em lugar desta expressão, o autor aconselha empregar sem o 

(a)qual.  
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O pronome cujo (e flexões) é pronome adjunto que equivale a do qual e flexões, 

de quem e de que, como se pode observar nestes exemplos (1961, pp. 323-324): 

 

“... e CUJA agreste ramaria 

Não atravessa nunca a luz do dia.” 

(Olavo Bilac) 

 

(... e a ramaria DA QUAL (floresta) não atravessam nunca a luz 

do dia). 

 

“Essa em CUJO encalço eu ando, 

“Não na vistes vós passar?” 

(Raimundo Correia) 

 

(Essa no encalço DE QUEM eu ando...) 

“No azul CUJO brilho a ofusca.” 

(Raimundo Correia) 

 

(o brilho DO QUAL azul a ofusca). 

 

O relativo cujo deve ajustar-se em gênero e número com o nome seguinte, 

mesmo que faça referência a um termo antecedente, como se vê em “Êsse rapaz, CUJA 

inteligência tanto gabas...” (1960, p.324). 

Nunca se usa crase no regime preposicional de cuja(s), razão pela qual o relativo 

não pode ser determinado.  

Seu emprego interrogativo, como em “CUJO é este discurso?” (1960, p.324), à 

semelhança da língua latina, caiu em desuso. 

O relativo onde é um pronome advérbio, normalmente locativo cujo sentido 

equipara-se a lugar em que, no qual etc., como se observa em: 

 

“Leva-me contigo até mais longe, a essa 

Fímbria do horizonte ONDE te vai sumindo 

E ONDE acaba o mar e de ONDE o céu começa...” 

(Vicente de Carvalho em LIMA, 1960, p. 324). 

 

“Existe sim (a felicidade): mas nós não a alcançamos 

Porque está sempre apenas ONDE a pomos 

E nunca a pomos ONDE nós estamos.” 

(Vicente de Carvalho em LIMA, 1960, p. 325). 
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Onde também pode ser empregado com o valor simples de relativo, como em 

“As deduções por onde (pelas quais) chegamos a esses resultados...” (1960, p. 324).  

O autor explica que os clássicos não fizeram distinção entre onde e aonde e, em 

seguida, evidencia sua declaração citando os seguintes versos: “Se lá no assento etéreo 

ONDE subiste” (Camões em ROCHA LIMA, 1960, p.325); “Nize? Nize? Onde estás? 

Aonde? Aonde?” (Cláudio Manuel da Costa em ROCHA LIMA, 1960, p.325). 

Contudo, Rocha Lima observa que a linguagem culta moderna persiste em 

diferenciá-los. Onde remete à estabilidade, o lugar em que; já aonde indica movimento, 

lugar a que. O autor também acrescenta que onde pode ser antecedido pelas preposições 

de, para ou por, como se observa nestes exemplos: 

 

“Quem mandou a esta viagem? 

DONDE parti? Quando embarquei? 

(Augusto de Lima em LIMA, 1960, p. 326)) 

 

“Escada de Jacó serão teu raios 

POR ONDE asinha subirá minh’alma.” 

(Fagundes Varela em LIMA, 1960, p.326) 

 

 

5.3.1.2 A preposição 

 

Em sua Gramática normativa da língua portuguesa, Rocha Lima inicia o 

capítulo Preposição apresentando ao leitor o seguinte conceito: “preposições são 

palavras que subordinam um termo da frase a outro – o que vale dizer que tornam o 

segundo dependente do primeiro” (1960, p. 167). A descrição apresentada é 

exemplificada pelos seguintes enunciados: “livro de Pedro, obediente a seus pais, moro 

em São Paulo” (1960, p. 167). Observa-se que as palavras destacadas são denominadas 

preposições porque ligam entre si dois termos da frase, que vêm respectivamente antes e 

depois delas. 

Rocha Lima chama antecedente termo que precede a preposição; e de 

consequente o termo posposto à preposição (1960, p.166): 

 

Moro Em São Paulo 

antecedente 

1° termo 

preposição consequente 

2° termo 
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Quadro 30: Preposição no sintagma em Rocha Lima. 

 

Ao observarmos o quadro, explicita-se, assim, a relação de sentido existente 

entre o primeiro e o segundo termo. Como se pode observar, há um termo regente, 

aquele que pede a preposição e há um termo regido, aquele sucede a preposição. 

Ressalte-se que o termo regente pode ser um verbo ou um nome, daí falamos em 

regência verbal e regência nominal. 

Em seguida, discriminam-se as preposições em essenciais e acidentais. Na obra 

analisada, o autor não apresenta uma definição especifica de preposição essencial, 

contudo sabe-se que são palavras que figuram na língua apenas como preposição. As 

preposições essenciais citadas por Lima em sua obra são as seguintes: “a, ante, até, 

após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre” (1960, 

p.127). 

Designam-se preposições acidentais os vocábulos que, descaindo seu significado 

original, passaram a exercer a função de preposição. Em sua obra, Rocha Lima observa 

que “há outras palavras, de outras espécies, que podem figurar como preposições” 

(1960, p.127). As preposições acidentais mencionadas pelo autor em sua gramática são 

as seguintes: “exceto, durante, consoante, mediante, fora, afora, segundo, tirante, senão 

visto”.  

Rocha Lima prossegue explicando que as locuções prepositivas são dois ou mais 

vocábulos que exercem a função de uma preposição. Ressalte-se que o último vocábulo 

é sempre uma preposição. Elaboramos o seguinte quadro contendo as locuções 

prepositivas apresentadas pelo autor.  

 

ao lado de 

antes de 

além de 

adiante de 

a despeito de 

acima de 

abaixo de 

depois de 

em torno de 

a par de 

apesar de 

através de 

de acordo com 

com respeito a 

por causa de 

quanto a 

respeito a 

junto a 

em atenção a 

graças a 

etc... 

                                       (LIMA, 1960, p. 168) 

Quadro 31: Locuções prepositivas em Rocha Lima. 
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As preposições de e a unem-se ao artigo indefinido e a alguns pronomes, 

formando as seguintes contrações:  

 

a + o= ao de + o = do 

a + os= aos de + aquêle = daquele 

a + à= à de + este = dêste 

a + as= às de + esse = dêsse 

a + aquele= àqueles de + isto = disto 

a+ aqueles= àqueles etc... 

a+ aquelas= àquelas  

a + aquilo = àquilo   

etc...  

                                                                      (ROCHA LIMA, 1960, p. 168) 

Quadro 32: Contrações das preposições de e a em Rocha Lima. 

 

Rocha Lima também menciona que as preposições em e por também podem se 

juntar ao artigo, contudo os tipos originados apresentam aspectos menos previsíveis: 

“no, na, nos, nas; pelo; pelos; pela; pelas” (1960, p. 168).  

A combinação “no” é oriunda da antiga preposição “em” ligada à antiga forma 

do artigo definido lo, por assimilação do l ao n e queda do e inicial: “en + lo = enlo – 

enno – (e)no – no” (1960, p.169). A combinação pelo é resultado da junção da antiga 

preposição per à antiga forma do artigo definido lo, por assimilação do r ao l: per + lo – 

perlo – pello – pelo. 

Já o artigo indefinido pode juntar-se às preposições de e em: “de + um = dum 

(duma, duns, dumas); em + um = num (numa, nuns, numas)” (1960, p.169). 

Na parte de Sintaxe, ao iniciar o capítulo intitulado Emprego das preposições, 

Rocha Lima torna a dizer que é papel das preposições subordinar um elemento da 

sentença a outro, tornando o segundo complemento do primeiro, como se pode notar 

nestes exemplos: “livro de versos, rosa sem espinhos, digno de memória, cheio de 

graça, casa para repouso, estar no campo” (1960, 348).   

O autor, ao reprisar a explicação sobre termo antecedente e termo consequente, 

acrescenta que o primeiro pode ser ocupado por um substantivo, adjetivo, verbo, 
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advérbio ou algumas interjeições; contudo o termo segundo só pode ser ocupado por um 

conceito substantivo, o qual pode ser expresso por substantivo, pronome indefinido, 

oração substantiva ou palavra substantivada.  

Sentenças como “castigou-o por fraco (castigou por ser fraco)” (1960, p.348), 

em que o termo consequente é um adjetivo, são justificadas pela omissão do verbo ser; 

ou por cruzamento mental com outra sentença como “castigou-o por sua fraqueza” 

(1960, p. 348).  

Os adjetivos que designam nomes de cores (“vestir-se de branco” (1960, p. 348)) 

e os advérbios de tempo e lugar (“vou até lá”, “ficarei por hoje” (1960, p.348)) 

equiparam-se a substantivos quando pospostos à preposição. 

As preposições essenciais, regentes de pronomes pessoais, exigem formas 

oblíquas tônicas (mim, ti, si etc.) - salvo a preposição com, que origina as combinações 

comigo, contigo, consigo etc - “a mim, ante mim, contra mim, de ti, sem mim, lutar por 

si, perante mim, entre mim e ti” (1960, p. 349). 

As preposições essenciais, como afirmamos anteriormente, “palavras de outra 

categoria gramatical de podem exercer a função de preposição” (1960, p. 349), repelem 

as formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais. Quanto às essenciais, o autor faz três 

observações:  

 

a) exceto, salvo, fora e afora devem ser usadas com o pronome pessoal do caso 

reto, como se vê em:  “Saíram todos, exceto eu (ou salvo eu, fora eu, afora 

eu)” e  “Mereceríamos castigo, exceto tu (ou salto tu, fora tu, afora tu)” 

(1960, p.349);  

b) segundo, conforme, mediante, consoante, não obstante repelem pronomes 

oblíquos e retos, observe-se em (1960, p. 349): 

 

Segundo a minha opinião. 

Conforme teu modo de ver. 

Mediante a minha ajuda. 

Consoante o teu pensamento a respeito. 

Não obstante a minha oposição. 

 

c) durante repele a primeira e a segunda pessoa; contudo, nas locuções durante 

ela, durante ele, remetendo a tempo, o pronome está na forma reta.  
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O autor denomina preposições fortes as que conservam certo sentido em si 

mesmas, como contra, entre, sobre. Chamamos fracas as que não tem nenhuma 

significação e expressam apenas no contexto um sentimento de valor, como a, com, de.  

O autor cita a proposta de classificação das relações fundamentais das 

preposições de Meyer-Lübke, publicada na Grammaire des Langues Romanes, que 

agrupa as preposições em cinco classes: preposições lugar, de tempo, de modo, de 

instrumento, de causa e de fim (1960, p.350). Lima observa que o próprio Meyer-Lübke 

considerou essa divisão um tanto quanto arbitrária, e que o emprego abstrato e 

conotativo das preposições teria um desenvolvimento mais recente. 

Passemos a seguir, a uma resenha específica sobre o tratamento que Rocha Lima 

dispensa para cada preposição estudada. 

De acordo com Rocha Lima, uma das funções da preposição a é a de introduzir 

o objeto indireto, correspondendo, em vista disso, ao uso do dativo latino, como se 

observa em: “Iracema, depois que ofereceu aos chefes licor de Tupã, saiu do bosque” 

(José de Alencar em ROCHA LIMA, 1960, p.350) e “Gonçalo Lourenço entendeu-o. 

Beijou a mão a el-rei e saiu” (Herculano em ROCHA LIMA, 1960, p.350).  

Outra função que pode ser exercida por essa preposição descrita pelo autor é a 

de reger o objeto direto preposicionado, como se pode ver nos seguintes exemplos: “A 

noite mãe caritativa encarregava-se de velar a todos” (Machado de Assis em ROCHA 

LIMA, 1960, p. 351) e “Benza Deus aos teus cordeiros” (Rodrigues Lôbo em ROCHA 

LIMA, 1960, p. 351).  

A preposição a também rege o complemento de muitos adjetivos, sobretudo os 

que denotam disposição de ânimo em relação ao objeto, aproximação, semelhança e 

concomitância. Elaboramos a seguir um quatro com esses adjetivos apresentados pelo 

autor (1960, p. 351). 

 

disposição de 

ânimo em 

relação a um 

objeto 

aceito, agradável, caro, favorável, benigno, fiel, dócil, propício, 

leal, amigo, contrário, hostil, traidor, avesso, adverso, rebelde, 

odioso, refratário, útil, nocivo, prejudicial, pernicioso, sensível, 

duro, surdo, cego, mudo, atento, alheio. 

aproximação próximo, propínquo, vizinho, adstrito, comum. 

semelhança semelhante, análogo, igual, idêntico, equivalente, conforme, 

paralelo. 
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concomitância coevo, coetâneo, contemporâneo. 

Quadro 33: Adjetivos com preposição a regente de complementos. 

 

Além desses, também devem ser incluídos: os adjetivos terminados em nte, 

oriundos de verbos que se constituem com a, como sobrevivente e correspondente; os 

particípios passivos de verbos reflexos que se constituem com a, como aperfeiçoado e 

acostumado; os comparativos formais, anterior, posterior, superior e inferior.  

A título de exemplificação, citamos: 

Pois eu digo que este é o templo aceito a Deus... (Rui) 

E foi fiel ao juramento santo... (Filinto Elísio) 

És surdo a seus lamentos?” (Herculano) 

Seu cepticismo não fazia duro aos males alheios... (Machado de 

Assis) 

Que motivo tão forte a obriga a exigir desse moço sacrifício 

superior a suas posses? (Machado de Assis) 

                                                       (ROCHA LIMA, 1960, p.352)  

 

Há ainda outra função apresentada por Rocha Lima que essa preposição pode 

exercer: a de encabeçar o complemento de alguns substantivos verbais, que preservam o 

regime dos verbos correspondentes: obediência, submissão, sujeição, adaptação, adesão, 

alusão, assistência etc, como se pode ver nestes exemplos “... não podia tanto comigo a 

consciência da sujeição ao dever, que...” (Camilo em ROCHA LIMA, p.352) e “Não 

conhecem a obediência aos superiores e a reverência aos mestres” (Rui em ROCHA 

LIMA, p.352). 

Como objeto direto, forma o substantivo corpo com verbo, e o complemento se 

liga mais propriamente conjunto: “fazer guerra a”, “ter horror a” (1960, p. 353). 

Pondera-se que por conta de aparecerem assiduamente em locuções como essas, vários 

substantivos abstratos, ao serem empregados isoladamente, passaram a ser empregados 

com a, como se vê nestes exemplos citados por Rocha Lima (1961, p. 353): 

 

“Impediam-no o natural acanhamento de provinciano e o afeto 

entranhando aos seus clássicos...”  

(Camilo) 

 

“Eis aqui a razão do ódio de Calisto à raça do mau português.” 

(Camilo) 

“... nestas cegas situações de ódio a outros povos...” 

(Rui) 



 

86 
 

Acompanhando complementos circunstanciais, a preposição a exprime inúmeros 

tipos de relações semânticas. Para uma melhor visualização, elaboramos o quadro a 

seguir com esses tipos de relações e exemplos extraídos da gramática analisada:  

 

 Relação semântica Exemplos 

1  

 

Movimento (de 

espaço ou de 

tempo) 

“Os homens tinham entranhas para deitar Jonas ao mar...”  

(Vieira) 

 

“Recolhiam-se a casa os lavradores.” 

(Guerra Junqueiro) 

 

2  

 

 

Proximidade, 

contiguidade 

“... a igreja estava fechada e o sacristão à porta com as 

chaves na mão.” 

(Herculano) 

 

“Os presos às grades da triste cadeia,  

Olhavam-me em face!” 

(Antônio Nobre) 

 

3  

 

 

 

 

Posição, situação 

“Aquela cinta azul, que o Céu estende 

À nossa mão esquerda... 

(Cláudio Manuel da Costa) 

 

“Cavaleiros – disse o conde de Seia depois de escutar um 

instante e aproximando-se de mesa – assentai-vos. 

Marechal à cabeceira. Que ninguém ocupe esse lugar junto 

a vós. É bom para o vilão.” 

(Herculano) 

 

4  

 

 

 

 

Direção 

“– Como se chama? – perguntou-lhe o notário fitando-a 

por cima dos óculos com a pena de pato apontada à página 

da nota.” 

(Camilo) 

 

“Já me não lembro era pouco a graça (pela qual erguia as 

mãos ao céu) de abrir os olhos à realidade evidente da 

minha impotência...” 

(Rui) 

 

5  

Distância 

“A um tiro de besta abria-se um vale entre dous montes, 

cujos cimos se prolongavam para o norte.” 

(Herculano) 

 

6  

Tempo 

“Beatriz apenas saíra do letargo em que ficara `a partida do 

monge...” 

(Herculano) 
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“Adeus, rouxinol dos hortos 

que às matinas acordavas.” 

(Castilho) 

 

7  

 

 

Concomitância9 

 

“... e recitava versos dele ao piano...” 

(Camilo) 

 

“Fechai logo esta porta por dentro, e não abrais senão à 

minha voz.” 

(Garret) 

 

8  

 

 

Motivo 

“A pedido de Calisto Elói, fora o abade de Estevães levar 

as entradas ao magistrado...” 

(Camilo) 

 

“Então, a rogos, promessas e protestos dos companheiros, 

Francia volta.” 

(Rui) 

 

9  

 

Fim 

“Chama o Rei os senhores a conselho...” 

(Camões) 

 

“... era domingo: o sino tocava à missa...” 

(Herculano) 

 

10  

Modo10 

 

 

“vivei à  vossa vontade 

e havei prazer.” 

(Gil Vicente) 

 

“... partiram a galope ambos para o mesmo lado...” 

(Herculano) 

 

11  

Conformidade 

 

 

“Isto suposto, quero hoje à imitação de S. Antônio voltar-

me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, 

pregar aos peixes.” 

(Vieira) 

 

“– Falou à portuguesa, Sr. Morgado; mas 

extemporaneamente...” 

                                                           
9 Rocha Lima observa que em algumas frases a ideia de simultaneidade torna-se mais complexa. Em 

seguida, cita Sousa da Silveira (, ao dizer que a preposição remete a “fenômeno de ação, em 

concomitância com o qual ou a qual, ou em consequência ou por influência do qual ou da qual outro 

fenômeno ou ação se reproduz” (Silveira, Lições, pág. 294). 
10 “Pode incluir-se nesta classe o emprego da preposição a nos complementos que denotam o regímen de 

alimentação a que alguém está sujeito ou se submete: “Prometeu à Virgem jejuar três dias a pão e água...” 

(Herculano em Rocha Lima, 1960, p. 358). 
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(Camilo) 

 

12 Meio “... deixa ainda ondulando o berço do filhinho, o qual 

adormeceu a custo de muito embalar.” 

(Herculano) 

 

“... a mãe era filha de Taubaté, S. Paulo, amiga de viajar a 

cavalo.” 

(Machado de Assis) 

 

13 Causa “Deus não desampara ao justo, nem o deixará perecer à 

fome.” 

(Bernardes) 

 

“Eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme 

sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais 

de aborrecer que de matar.” 

(Machado de Assis) 

 

14 Instrumento              “Até, até se viram 

terrenos a enxadão com agro afã rasgados, 

os grãos da semeadura a unhas soterrados,  

e entesando o pescoço os próprios lavradores 

puxarem serra acima os carros gemedores.” 

(Castilho) 

 

“... e antes que ela raspasse o muro, li êstes dous nomes, 

abertos ao prego, e assim dispostos: 

             BENTO 

             CAPITOLINA” 

(Machado de Assis) 

 

15  

 

 

Quantidade, 

medida e preço 

“... declamavam enfaticamente versos a milhares...” 

(Camilo) 

 

“Que te valeram as máximas de boa vida colhida a 

centenares nos teus clássicos, e enceladas nessa alma...?” 

(Camilo) 

 

16 Referência “Que é isto? Assassinato é coisa que me não cheira a 

idioma de Bernardes e Barros.” 

(Camilo) 

 

“- Abra aquela janela, disse esta ao criado; tudo cheira a 

mofo.” 

(Machado de Assis) 

                                                                                              (LIMA, 1960, pp. 353 – 361) 

Quadro 34: Valores semânticos da preposição a em Rocha Lima. 
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Forma a preposição a, junto a verbo no modo infinitivo, orações reduzidas que 

expressam condição, tempo, fim, concessão etc.  

Quando expressa condição, a preposição “a” equipara-se à partícula “se” 

acompanhada do pretérito ou futuro do subjuntivo, como se vê nestes versos de Camões 

citados pelo autor (1960, p. 361):  

 

“Retrato, vós não sois meu; 

Retrataram-vos mui mal; 

Que a serdes meu natural, 

Fôreis mofino como eu.” 

 

Ao expressar tempo, a preposição a equivale a quando, e nesta conjuntura, é 

infinitivo antecedido por artigo, como se pode ver em “Ao entrar na câmara de sua irmã, 

o monge viu que Domingas o enganara...” (Herculano em ROCHA LIMA, 1960, p. 

362). 

Quando expressa fim, essa preposição equipara-se a para, como se observa em: 

“... pescadores que daí saíam em seus batéis a pescar no Tejo.” (Herculano em ROCHA 

LIMA, 1960, p. 362) e “Ás onze horas entrou na Câmara. Dir-se-ia que entrava Cícero a 

delatar a conjuração de Catalina.” (Camilo em ROCHA LIMA, 1960, p. 362). Em 

construções deste tipo, é possível encontrar-se o infinitivo com sentido passivo, como 

em “Então o imperador dava outra vez a mão a beijar, e saía, acompanhado de todos 

nós...” (Machado de Assis em ROCHA LIMA, 1960, p. 362). 

Ao expressar concessão, a preposição a equivale a ainda que. Lima observa que 

este emprego do a constitui expressão arcaizada e, para exemplificar, cita o seguinte 

exemplo (1960, p. 363):  

“Os perigos, os casos singulares,  

Que por mais de mil léguas toleramos, 

Não contara, depois que no mar erro, 

A ter o peito de aço (= ainda que tivesse o peito de aço), e a voz 

de ferro.” 

(Durão) 

 

Forma também esta preposição muitas locuções adverbiais. A seguir, 

apresentamos as locuções prepositivas mencionadas pelo autor:   
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à baila ou à balha, à matroca, à puridade, às vezes, às claras, às escuras, às testilhas, à 

justa, a preceito, a medo, a medo, à revezes, a rôdo, a súbitas, a ponto, à uma, à 

ventura, etc... 

                                                                                            (ROCHA LIMA, 1960, p.363) 

Quadro 35: Locuções adverbiais com a em Rocha Lima. 

 

Rocha Lima observa que talvez seja a preposição a mais empregada no 

português de Portugal do que no Português do Brasil. Em seguida, o autor apresenta 

uma lista de construções em que se pode observar esta ocorrência. Transcrevemo-la, a 

seguir:  

 

Brasil Portugal 

por 

 

partir pelo meio 

falar pelo telefone 

fazer-se pelo seu próprio esfôrço 

por derradeiro 

 

 

partir ao meio 

falar ao telefone 

fazer-se a seu próprio esforço 

ao derradeiro 

 

de 
 

coberto de telhas 

ir de rastro 

adornado de plumas 

sair de manhãzinha 

caçada da lebre 

 

 

coberto a telhas 

ir a rastro 

adornado a plumas 

sair à manhãzinha 

caçada à lebre 

 

para 

 

morrer para o mundo 

contribuir para a vitória 

 

 

morrer ao mundo 

contribuir à vitória 

 

com 

 

provar com argumentos 

castigar com palmadas 

 

 

provar a argumentos 

castigar a palmadas 

 

em  

 

ter sorte no jogo 

estar em circulação 

de grão em grão  

de longe em longe 

 

 

 

ter sorte ao jogo 

estar à circulação 

de grão a grão 

de longe a longe 
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em benefício do ensino  

em busca de trabalho 

alistar-se no batalhão 

assoar-se no lenço 

limpar as mãos na toalha 

trazia um cravo no peito 

foi estudar em Paris 

estar em (de) férias 

a benefício do ensino 

à busca do trabalho 

alistar-se ao batalhão 

assoar-se ao lenço 

limpar as mãos à toalha 

trazia um cravo ao peito 

foi estudar a Paris 

estar a  férias 

                                                                                                   (LIMA, 1960, p. 363-364) 

Quadro 36:  Comparação entre o uso da preposição a no português do Brasil e no de 

Portugal em Rocha Lima. 

 

Logo depois, o autor discorre a respeito da crase no texto Crase (problema do a 

acentuado). Como anuncia o título, neste ponto, o autor tece considerações detalhadas 

sobre essa contração da preposição a com a artigo ou pronome ou o a inicial dos 

demonstrativos.  

Primeiramente, o autor observa que, na linguagem escrita, deve-se grafar com 

acento grave a preposição a quando fundida a a artigo, a pronome demonstrativo 

feminino, a, as ou com o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas, a qual e as quais.  

Rocha Lima explica que a fusão da preposição a com o artigo a, as só pode 

ocorrer, naturalmente, diante de palavra feminina, explícita ou implícita, que esteja 

posposta ao artigo e compondo junto à preposição um complemento do antecedente 

desta. Caso a palavra feminina não aceite o artigo – seja por natureza, por acompanhar 

um determinante não compatível com o artigo ou por contexto – não se deve empregar 

crase.  

O autor exemplifica esse conceito apresentando a seguinte sentença: “Voltarei a 

Paris ainda este ano” (1960, p. 365). Nota-se, nesse exemplo, que o substantivo Paris 

rejeita o artigo. Pode-se dizer, no entanto, “Jamais voltei à Paris dos meus sonhos” 

(1960, p. 366) porque, nesta frase, o substantivo “Paris” está determinado.  

Em sentenças em que o uso do artigo não é obrigatório, também a crase não será. 

Tais casos costumam ocorrer com nomes próprios de pessoa, com certos nomes de lugar 

e ainda antes de pronomes possessivos. O autor destaca que nestes dois últimos casos, a 

linguagem contemporânea estima o uso do artigo.  

O a recebe o acento grave na denominação de horas, contudo em expressões 

construídas por palavras iguais, nas quais há ausência de artigo antes do primeiro 
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vocábulo, como em “Os inimigos estavam frente a frente” ou “O líquido caía gôta a 

gôta” (1960, p. 367) a crase não deve ser usada.  

Diante da palavra casa, no sentido de lar ou moradia, o autor afirma que três 

situações podem suceder: 1. Não se emprega crase se o vocábulo casa aparecer sem 

nenhuma determinação, como em “Não voltarei a casa para almoçar” (1960, p. 367); 2. 

a crase será opcional se o vocábulo casa aparecer acompanhado de pronome possessivo 

ou adjunto que determine dono ou morador, como se vê em “Tão cedo não voltarei a 

tua casa (ou à tua casa)” (1960, p.; 367); 3. por fim, será obrigatório o emprego de crase 

se o vocábulo casa aparecer acompanhado de qualificativo, ou adjunto que não 

determine “dono” ou morador, como em “Visita à casa paterna” (1960, p. 367) e 

“Ainda não voltei à casa de Laranjeiras, desde que lá morreu meu pai (Sousa da Silveira 

em LIMA, 1960, p. 367). Fora esses casos, o vocábulo casa exigirá o artigo nas 

situações comuns em que este se usa.  

Cabe destacar que há situações em que o a acentuado não é resultado da crase. 

Devido à clareza ou por razões históricas da língua, diversas expressões constituídas por 

palavras femininas recebem o acento no a. Elaboramos o quadro a seguir com estas 

expressões citadas pelo autor (1960, p. 368): 

 

apanhar à mão, cortar à espada, enxotar à pedrada, fazer a barba à navalha, fechar à 

navalha, fechar à chave, ir à vela, matar o inimigo à fome, pescar à linha; 

à direita, à esquerda, à força, à força de, à francesa, á imitação de, à maneira de, à 

medida que, à mingua de, à noite, à pressa, à proporção que, à semelhança de, à toa, à 

ventura, à vista, à vista de; às cegas, às claras, às ocultas, às pressas, às vezes, etc. 

Quadro 37: A referência à crase na gramática de Rocha Lima 

 

No tocante à preposição ante, Rocha Lima limita-se a dizer que esta palavra 

aponta a ideia de posição, equivalendo a diante, em presença de, como em: “Quando 

ante Deus vos mostrardes, / Tereis um livro na mão” (Castro Alves em LIMA, 

1960:368). Trata-se, pois, de referência bastante discreta do autor a respeito dessa 

preposição portuguesa. 

Já a respeito da preposição até, Rocha Lima diz que muitas vezes ela concorre 

com a no apontamento de valor de termo, sendo usada preferencialmente a preposição 
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até quando se tem o objetivo de frisar bem a ideia de limite. Depois do século XVII, o 

emprego das duas preposições simultaneamente passou a ser usado. Na seguinte frase 

de Rui Barbosa, citada por Rocha Lima pode-se observar essas duas possibilidades que 

oferece a língua portuguesa: “Tudo assim, desde os astros, no céu, até os micróbios no 

sangue, desde as nebulosas no espaço, até aos aljôfares do rocio na relva dos prados” 

(1960, p.369). 

De acordo com Rocha Lima, a preposição com pode indicar algumas relações de 

sentido. Elaboramos o quadro seguinte contendo as relações e os exemplos citados pelo 

autor em sua gramática (1960, p. 369): 

 

 

companhia 

“Eu quero marchar com os ventos, 

Com os mundos... co’os firmamentos!” 

(Castro Alves) 

 

 

instrumento 

“E um dia inteiro ao sol paciente esteve 

Com o destro bico a arquitetar o ninho.” 

(Alberto de Oliveira) 

 

 

simultaneidade 

 

“... e concerta com o sabiá da mata, pousado 

no galho próximo o canto agreste.” 

(José de Alencar) 

 

Causa 

 

“Fôra rico e empobrecera com as secas.” 

 

Oposição 

 

“Temos guerra com a Espanha, senhor.” 

(Rebêlo da Silva) 

Quadro 38: A preposição com em Rocha Lima. 

 

O autor acrescenta que esta preposição também pode ser empregada em dois 

casos particulares: a) para falar do que se tem, como em está com febre, um homem com 

cinco filhos (1960, p. 370); do que se traz, como em andar com cinco anéis nos dedos 

(1960, p.370); do que se contém, como em um caixote de laranjas (1960, p.370); b) 

com verbos e locuções que expressam a qualidade das relações entre seres, como em 

estar de bem ou de mal com alguém, ter intimidade com alguém (1960, p.370). 

Outro caso notado pelo autor é a construção deparar com, a qual deve ser 

evitada e, em vez dessa, deve-se empregar deparar-se algo a alguém, conforme se 
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observa nestes exemplos: “Deparou-se-me um cenário novo e maravilhoso” e “Depara-

se-lhes amplo campo de pesquisas” (1960, p. 370). Nesse viés, parece-nos que a visão 

de Rocha Lima distancia-se bastante da norma escrita brasileira de sua época. 

Popularmente usa-se muito a construção copo com água, contudo, segundo 

Rocha Lima, a construção copo d’água é mais adequada, simples e soa melhor. A 

preposição de de igual modo expressa conteúdo como se pode ver em garrafa de 

vinho”, cêsta de ovos e caixa de fósforos (1960, p.370).  

Destaque-se, na construção de alguns verbos, a existência de um prefixo que 

repete a preposição pedida por esses verbos, como se observa nestes exemplos: 

“concordar com – combinar com – concorrer com – colaborar com – cooperar com – 

confrontar com – coabitar como – coexistir com – confundir com – coadunar com – 

coincidir com – confinar com – comparar com – etc.” (1960, p.371). 

Ainda em relação ao uso desta preposição, Lima afirma que é mais apropriado 

empregar “Com recursos ou sem êles” e evitar a construção “com ou sem recursos” 

(1960, p.371).  

No caso da preposição contra, Rocha Lima diz que seu valor semântico geral é 

de oposição, direção contrária, como se pode verificar nos exemplos seguintes: “... e 

acabou por lança mão da moringa e arremessá-la contra mim” (Machado de Assis em 

ROCHA LIMA, 1960, p. 371) e “...e contra as rochas/ As vagas compeliste” 

(Gonçalves Dias em ROCHA LIMA, 1960, p. 371).  

Constitui galicismo o emprego de contra equivalendo a em troca de, como em 

“Entregarei os papéis contra recibo” (1960, p. 371). Conforme o autor, no lugar de 

contra, seria mais adequado o uso de mediante. 

Contemporaneamente, usa-se a preposição contra também para indicar 

proximidade, contiguidade, em lugar de a, com o verbo apertar e equivalentes, como se 

nos exemplos seguintes (1960, p.372): 

“Apertei contra o coração o punho da espada.” 

(Herculano) 

 

“O guerreiro parou, caiu nos braços 

Do velho pai, que o cinge contra o peito, 

Com lágrimas de júbilo bradando: 

- Êste, sim, que é meu filho muito amado!” 

(Gonçalves Dias) 

 



 

95 
 

“Agarra o saco, e apalpa-o, e contra o peito o aperta, 

Como para o enterrar dentro do coração.” 

(Olavo Bilac) 

 

Segundo Rocha Lima, uma das funções da preposição de é a de introduzir o 

complemento relativo de muitos verbos, tais como precisar de, gostar de, depender de, 

lembrar-se de, esquecer-se de, abster-se de etc. Também cumpre esta preposição a 

função de iniciar o objeto direto preposicional, como em “Ouvirás dos contos, comerás 

do leite e partirás quando quiseres” (Rodrigues Lobo em ROCHA LIMA, 1960, p.372). 

A preposição de ainda pode anteceder uma oração subordinativa, reduzida de 

infinitivo, a qual cumpra a função de sujeito de determinados verbos de efeito moral, 

como em “Dói-me também, senhor conde – acrescentou o cavaleiro – de ser eu quem 

vos houvesse de trazer tão desagradável notícia” (Herculano em ROCHA LIMA, 1960, 

p.373). 

Além disso, a preposição de exprime muitas relações de sentido. Elaboramos a 

seguir uma tabela com estas relações descritas pelo autor em sua gramatica.  

 

 

lugar donde, ponto de partida 

 

“Vinha do piano, enxugando a testa com lenço.” 

(Machado de Assis) 

 

 

 

origem, procedência 

“Sou filho das selvas, 

Nas selvas cresci. 

Guerreiros, descendo 

Da tribo Tupi.” 

(Gonçalves Dias) 

 

  

causa 

“Cegos de ver miragens tenho os olhos.” 

(Augusto de Lima) 

 

 

efeito 

“O estado dela é gravíssimo; mas não é mal de 

morte.” 

(Machado de Assis) 

 

 

assunto 

“Falemos do Direito ao gládio que reluz!” 

(Castro Alves) 

 

 

meio 

 

“Porque o Senhor até à idade de trinta ano vivia do 

ofício de S. José, e do trabalho de suas próprias 

mãos.” 
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(Vieira) 

 

instrumento “Já dão sinal, e o som da tuba impele 

Os belicosos ânimos que inflama: 

Picam de esporas, largam rédeas logo 

Abaixam lanças, fere a terra fogo.” 

(Camões) 

 

 

modo 

Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo.” 

(Machado de Assis) 

 

 

 

lugar onde 

“.................................... Considera 

agora, desta altura e austera, 

os ermos regaram nossos prantos.” 

(Antero Quintal) 

 

 

agente da voz passiva 

“Querendo Sólon, filósofo ateniense, consolar a um 

amigo seu, oprimido de veemente tristeza...” 

(Bernardes) 

 

 

tempo 

 

“De noite, em doces sonhos que mentiam; 

De dia, em pensamentos que voavam...” 

(Camões) 

                                                                               (ROCHA LIMA, 1960, pp. 372 – 375) 

Quadro 39: Emprego da preposição de em Rocha Lima. 

 

Rocha Lima também destaca o papel da preposição de de ligar um substantivo 

(ou equivalente) a outro, quer imediatamente, quer mediante certos verbos (ser, estar, 

parecer etc.), desempenhando o papel de caracterizar, definir ou retratar algo ou 

alguém.  

Neste emprego, pode o de apontar muitas relações habituais na Língua 

Portuguesa. O quadro seguinte apresenta todos os tipos de relações e exemplos 

(observe-se que há casos em que o autor não cita exemplos) citados pelo autor em sua 

gramática (1960, p. 375): 

 

relação  exemplo 

autor e a sua obra - 

possuidor e a coisa possuída - 

alguém e alguma coisa e aquilo que lhe 

pertence, lhe é próprio ou lhe diz respeito 

- 

continente e conteúdo - 
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indivíduo e espécie - 

geral e particular - 

ação e lugar onde se realizou o sermão da montanha 

coisa e sua forma escada de caracol 

Duração rosas de todo o ano 

data em que foi feita pão de hoje 

composição, formação ou constituição uma comissão de professores 

Dimensão estrada de três quilômetros 

valor ou preço  canetas de 60 cruzeiros 

lugar onde vive gato do mato 

onde se aloja bicho de pé 

instrumento, órgão, dispositivo mecânico, ou 

agente com que funciona ou se maneja 

carrinho de mão, escada de mão, carro 

de bois, instrumento de sôpro, navio 

de vela, barco de vapor, lancha de 

gasolina 

o lugar a que se destina bonde das Águas Férreas, um auto-

lotação do Cosme Velho 

aquilo que produz o bicho da sêda 

Quadro 40: Relações semânticas da preposição de em Rocha Lima. 

 

A preposição de também liga-se à interjeição ai ou uai e, por analogia, 

apresenta-se com vocábulos como coitado, feliz, infeliz, pobre, usadas em exclamações, 

como em “Ai, ai, ai deste último homem, está morrendo e ainda sonha com a vida” 

(Machado de Assis em ROCHA LIMA,1960, p. 376). 

Além dessas funções, essa preposição ainda rege infinitivos que compõem 

conjugações perifrásticas com verbos como cessar, ter, haver, deixar etc. - como em 

“cessou de falar”, “ter de ir”, “havemos de partir”, “deixaste de comparecer” (1960, p. 

376) – e forma muitas locuções adverbiais, como “de joelhos, e pé, de roldão, de 

propósito, de indústria, de chofre, de improviso, de soslaio, de repelão, de esguelha” 

(1960, p. 376).  

Quanto ao seu emprego junto ao verbo datar, pode-se dizer data de ou data em, 

no entanto, com o advérbio através admite-se apenas o uso de através de, assim como o 

autor adverte “através da janela (e não: através a janela)” (1960, p. 376). 

Rocha Lima também tece considerações a respeito do uso de ter que e ter de. 

Pode-se empregar o verbo ter, seguido de que, mais infinitivo transitivo, como em 

(1960, p. 376): 
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Tenho umas cartas que escrever. 

Fiquei perplexo: nada tive que dizer. 

 

“A Câmara Francesa trata agora de converter em delito de pena 

capital a traição, ainda quando inspirada por motivos políticos. 

Pela nossa parte, nada temos que objetar.”  

(Rui, Cartas de Inglaterra). 

 

Nestes exemplos, o que é pronome relativo e serve de objeto direto aos 

infinitivos (escrever, dizer e objetar). Ressalte-se que pode ocorrer de o antecedente do 

pronome relativo estar omitido, como se nota nesta sentença: “Não posso sair agora: 

tenho (algo) que estudar” (1960, p. 377).  

Tem-se ainda construções formadas por ter, seguida de de e verbo infinitivo 

intransitivo ou transitivo, como em “Todos temos de morrer” e “Temos de sair à noite” 

(1960, p. 377). Nesses casos, temos uma locução verbal que indica ser infalível, ou 

necessário, a ação expressa pelo infinitivo.  

Originada de um cruzamento sintático, surgiu um outro tipo de construção: 

“Tenho que escrever umas cartas”, cuja origem vem da fusão entre “Tenho (algo) que 

escrever” e “Tenho de escrever umas cartas” (1960, p.377). Escritores reconhecidos se 

utilizaram dessa construção, de tal maneira que ela tornou-se um fato linguístico, como 

se verifica em (Rui em ROCHA LIMA, 1960, p. 378): 

No sentir, por que assim digamos, unânime de Paris, Dreyfus 

devia ter sido condenado à morte. Essa foi a voz das ruas, a da 

imprensa, e a da tribuna. Os radicais trovejaram tempestades 

contra o governo e a situação social. O Parlamento incendiou-se 

em uma cena de escândalo. O próprio elemento moderado teve 

que render o seu preito à força da corrente...” 

 

Elaboramos o esquema abaixo com vistas explicitar a análise Lima da seguinte 

sentença: “Tenho que escrever umas cartas” (1960, p. 378).  

 

Figura 2: O que pronome relativo em núcleo verbal. 
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Rocha Lima destaca que nesta frase, o que não é preposição, mas pronome 

relativo. A propósito, o que, observa o autor, de forma nenhuma pode ser preposição.  

De acordo Rocha Lima, a preposição desde assinala a ideia de um movimento ou 

extensão – seja no tempo, espaço ou sucessão de acontecimentos – com vistas a indicar 

sobretudo distância, como se verifica em: “Obed é risco e tem servos, e debalde 

buscaram Jesus por areais e colinas, desde Corazim até o país de Moab” (Eça de 

Queirós em ROCHA LIMA, 1960, p. 379).  

No tocante à preposição em, a descrição é mais rica, já que a palavrinha pode 

apontar diferentes circunstâncias. Elaboramos o quadro abaixo com as circunstâncias 

citadas pelo autor em sua gramática (1960, pp. 379-380).   

 

lugar onde  

(interior e exterior) 

No meu quarto uma luz luz com lumes amenos... 

(Eugênio de Castro) 

 

 

Tempo 

Destroem-se em minutos, feitos montes de leivas, antigas 

roças penosamente cultivadas. 

(Euclides da Cunha) 

 

 

Estado 

Ninhos cantando! Em flor a terra tôda! O vento 

Despencando os rosais, sacudindo o arvoredo... 

(Olavo Bilac) 

 

 

mudança de estado 

Converte-se-me11 a carne em terra dura, 

Em penedos os ossos se fizeram... 

(Camões) 

 

preço (com os verbos 

“avaliar”, “estimar”, 

“taxar” etc.) 

 

Avaliaram alguns o presente em um milhão. 

(Bernardes) 

 

Modo 

Do Helesponto, do Egeu, do Jônio, em romaria, 

Vinham vê-la e admirá-la efebos e donzelas. 

(Olavo Bilac) 

 

Quadro 41: A preposição em na gramática de Rocha Lima. 

 

                                                           
11 Rocha Lima assevera que dos verbos que assinalam a ideia de converter, o único que não é construído 

com a preposição em é reduzir, como se vê neste exemplo: “reduzir a cinzas” (1960, p. 380). 
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Rocha Lima adverte que, na língua latina, a preposição in, acompanhada de 

ablativo, podia ter sentido final. Apesar de ser substituída, nesta preferência, por ad, 

restaram indícios desse emprego em expressões como em memória de, em lembrança 

de, em vingança de (1960, p. 381).  

Esta preposição também antecede a forma nominal gerúndio, expressando, 

especialmente, condição e tempo, como se observa em “A vida não tem mais que duas 

portas: uma de entrar, pelo nascimento; outra de sair, pela morte. Ninguém, cabendo-lhe 

a vez, se poderá furtar à entrada. Ninguém, desde que entrou, em lhe chegando o turno, 

se conseguirá evadir à saída” (Rui em ROCHA LIMA, 1960, p. 381).  

Em grande parte das vezes, a preposição in que se alia ao acusativo foi 

substituída por ad. Esta alteração, que já se encontrava muito avançada no período 

clássico, ganhava força não só na língua portuguesa, mas também na língua espanhola à 

época em que foi publicada a Gramática normativa. 

Na sintaxe literária, não era usual encontrar-se a preposição em acompanhada de 

verbos de movimento, como na construção popular “ir na cidade”, senão em tornar em 

si, cair no laço, saltar em terra” etc, e também na combinação de... em, como em de 

casa em casa, de porta em porta etc. (1960, p.381).  

Em muitos casos, pode-se empregar sem distinção em ou a, como se nota nestes 

exemplos citados pelo autor (1960, p.382):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 42: Equivalência entre a e em na gramática de Rocha Lima. 

pôr à venda, em venda 

pôr a salvo, em salvo 

a gritos, em gritos 

sair a campo, em campo 

a comparação de, em comparação de 

ao outro dia, no outro dia 

a benefício de, em benefício de 

à puridade, em puridade 

um a um, um em um 

a meu juízo, em meu juízo 

incorporar a, em 

pela vida afora, em fora 

continuar a fazer, continuar em fazer 

primeiro a sair, primeiro em sair 

tirar a limpo, tirar em limpo 

levar a mal, levar em mal 
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Por fim, Rocha Lima declara que se pode dizer dentro em ou dentro de, como se 

vê nos exemplos seguintes: “Dentro em meu coração...” (Machado de Assis em 

ROCHA LIMA, 1960, p. 382) e “... então (e por isso mesmo) é que mais à vista do 

coração estamos; não só bem à sua vista, senão dentro nêle” (Rui em LIMA, 1960, p. 

382).  

O estudo da preposição entre na Gramática normativa revela que a palavrinha 

exprime posição no meio, não só no espaço e tempo, mas também conotativamente, 

conforme estes exemplos: “Estar entre a cruz e a caldeirinha” (1960, p.382) e “Oscilas 

entre a crença e o desengano, /Entre esperanças e desinterêsses” (Olavo Bilac em 

ROCHA LIMA, 1960, p. 382).  

Esta preposição também é usada antes de adjetivos para expressar estado de 

perplexidade ou hesitação, como em “- Mereço? inquiriu ela, entre desvanecida e 

modesta” (Machado de Assis em ROCHA LIMA, 1960, p. 383). Em outros casos, 

equivale a de si para si, como em “Continua a examinar os róis, resmungando entre si” 

(Castilho em ROCHA LIMA, 1960, p. 383).  

De acordo com o autor, a preposição para pode introduzir o objeto indireto, 

como em “– Se quiseres, podes dar isso a teu irmão. Para êle é que eu, o atinava...” 

(Júlio Dinis em ROCHA LIMA, 1960, p. 383). 

Estabelece também a preposição para algumas relações de sentido. Elaboramos 

o quadro seguinte com estas as relações citadas pelo autor (1960, p. 384): 

 

lugar para onde “E para casa se partiu.” 

(Machado de Assis) 

Direção “Para o norte inclinando a lombada brumosa, 

Entre os nateiros jaz a serra misteriosa...” 

(Olavo Bilac) 

Fim “Talhando para as grandezas...” 

(Castro Alves) 

consequência “Achas que vivo muito triste para ser feliz!” 

(Rebêlo da Silva) 

Quadro 43: Relações da preposição para em Rocha Lima. 
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Apesar de alguns estudiosos da língua considerarem galicismo, Rocha Lima 

afirma que é adequado o emprego da preposição para conectada a um vocábulo de 

intensidade (muito, assaz, demais) da oração antecedente.  

Em seguida, Rocha Lima cita várias construções retiradas da obra Sintaxe 

histórica portuguesa, de Epifânio Dias, em que esta preposição é inserida. Na 

denominação de proporcionalidade, “3 está para 6 como 2 está para 4”; no sentido de 

capacidade, em locuções como “alguém não é para tal trabalho”, “tal trabalho não é para 

alguém”; na denominação do que algo exige parar ser efetuado, “jornada para quinze 

dias”, “trabalho para quatro horas”; na denominação de tempo em relação ao qual algo é 

dado, requerido, “mantimentos para um mês”; após muitos adjetivos, “honroso, 

desonroso, indecoroso, odioso, indulgente, bondoso” (1960, p. 385).  

Introduz ainda esta preposição, em muitos casos, uma oração de forma 

subordinada, contudo de sentido independente da principal, como se vê em: “Êle caiu 

para não mais se levantar”; “Fomos primeiro a Roma para irmos depois a Nápoles” 

(1960, p.385).  Rocha Lima observa que nesses exemplos tem-se duas ações sucessivas, 

e tais fatos poderiam ser expressados sob a forma coordenativa: “Êle caiu e não mais se 

levantou”; “Fomos primeiro a Roma e depois a Nápoles” (1960, p. 385).  

No tocante à preposição por, Rocha Lima adverte que existiam ao mesmo tempo 

no português antigo as preposições per, proveniente do latim per, e por, oriunda do 

Latim pro, as quais tinham valores etimológicos distintos.  Veio esta segunda, por, 

superar a primeira, a qual hoje aparece apenas nas expressões “per si”, “de per si”, “de 

permeio” e nas combinações com o artigo definido e pronome demonstrativo átono, 

pelo, pela, pelos, pelas (1960, p. 386) 

A preposição por também tem a função de anunciar o agente da passiva, como 

se observa em “Pilôto aqui terei, por quem sejais/ Guiados pelas ondas sabidamente” 

(Camões em ROCHA LIMA, 1960, p. 386) e reger o anexo predicativo do objeto direto 

de alguns verbos, sobretudo ter, haver, tomar, dar (=declarar), julgar, como em “Todos 

o têm por sábio” (1960, p. 386).  

Esta preposição expressa muitas relações de sentido. Elaboramos o quadro a 

seguir com os valores mais importantes, na concepção do autor, seguidos de exemplos: 
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lugar por onde 

E por onde ela passa a sombra se ilumina. 

(Vicente de Carvalho) 

 

 

Lugar 

... relanceou os olhos pela sala. 

(Machado de Assis) 

 

 

Tempo 

E hei de amar-te por toda a eternidade. 

(Francisco Otaviano) 

 

 

Meio 

Que não é prêmio vil ser conhecido 

Por um pregão do ninho meu paterno. 

(Os Lusíadas, I, 10) 

 

 

Causa 

Por uma fatalidade, 

Dessas que descem do Além... 

(Castro Alves) 

 

 

Fim 

E por memória eterna em fonte pura 

As lágrimas choradas transformaram 

(Os Lusíadas, III, 135) 

 

 

conformidade 

Nós outros modelando-nos pelos franceses, desprezamos o 

gênero... 

(Odorico Mendes) 

 

 

substituição 

... vendei o gato por lebre... 

(Machado de Assis) 

 

 

Favor 

Morrer pela pátria 

Combater por um ideal 

 

                                                                                                 (LIMA, 1960, pp. 387-388) 

Quadro 44: A preposição por em Rocha Lima  

 

Rocha Lima, a respeito da preposição sem, limita-se a dizer que aponta a ideia 

de negação, ausência, desacompanhamento, como se vê nestes exemplos: “Em cada 

olhar sem luz um sol sem vida” (Luís Delfino em ROCHA LIMA, 1960, p. 388); “E, 

sem nada a dizer, disseste tudo!” (Raimundo Correia em ROCHA LIMA, 1960, p. 388).  

Já acerca da preposição sob, o autor afirma que designa posição inferior, 

embaixo de,, como se pode perceber neste exemplo “A revezes, as fogueiras quase 

abafadas, vaquejando sob nuvens de fumo...” (Euclides da Cunha em ROCHA LIMA, 

1960, p. 389). O autor afirma que é frequente o emprego desta preposição no sentido 

figurado, como em sob o pretexto de, sob pena de, sob proposta etc. (1960, p. 389). 
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Pode a preposição sobre denotar diferentes sentidos. Apresentamos no quadro 

abaixo as relações e exemplificações apresentados pelo autor em sua gramática.  

 

 

posição superior 

“... com as mãos cruzadas sôbre o peito.” 

(Camilo) 

 

 

tempo aproximado 

“sôbre a tarde, quando o colorido tropical da nossa natureza 

desmaia na melancolia crepuscular...” 

(Rui) 

assunto12 Falar sôbre religião. 

 

“Quando os Deus no Olimpo luminoso/ Onde o governo está 

da humana gente, / Se ajuntam em consílio glorioso/ Sôbre as 

cousas futuras do Oriente...”.  

(Camões, Os Lusíadas, I, 20) 

 

excesso (=além de)13 “Ah! não havia dúvida que o pequeno era com efeito muito 

embirrantezinho. Sôbre ser uma criança feia, ... mostrava 

grande dificuldade para aprender as cousas mais simples.” 

(Aluízio Azevedo) 

 

Direção (com a 

matiz subsidiário de 

oposição e 

hostilidade)14 

“Recrescem os inimigos sôbre a pouça 

Gente do fero Nuno, que os apouca.” 

(Camões) 

                                                                                                          (LIMA, 1960, p. 389) 

Quadro 45: Valores da preposição sobre em Rocha Lima. 

 

5.3.1.3 Conjunção 

 

De acordo com Rocha Lima, as conjunções podem estabelecer três tipos de 

relações: a) coordenativas, quando conectam entre dois itens da mesma espécie; b) 

subordinativas, quando relacionam duas orações de tipos diferentes; c) correlativas, 

quando relacionam duas orações paralelas. Para uma melhor visualização, elaboramos o 

esquema seguinte: 

                                                           
12 Rocha Lima destaca que este uso não constitui galicismo, como observam alguns pesquisadores. Em 

Latim, explica o autor, a preposição “super” tinha função análoga a esta. 
13 Usa-se também como sinônimo de “em seguida a”, como em “Dormir sôbre o jantar.” (Apud Epifânio, 

ob.cit., pág. 161). 
14 Rocha Lima diz que “é o caso comum de frases como: lançar-se sôbre alguém, cair sôbre o inimigo, 

atirar-se sôbre o adversário” (1960, p.389). 
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Figura 3: Natureza das conjunções em Rocha Lima. 

 

Conforme Rocha Lima, conjunções coordenativas podem ser classificadas em 

cinco tipos:  aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas.  

As aditivas são as que estabelecem relação entre ideias semelhantes. São apenas 

duas: e e nem, sendo a primeira afirmativa e a segunda negativa, equivalendo a “e não”, 

conforme se vê em “O médico não veio, nem (= e não) telefonou” (1960, p.170).  

Relacionam itens opostos as conjunções adversativas. O principal conectivo 

desse tipo é mas. Existem muitos outros vocábulos que expressam adversidade - como 

porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto – contudo, de acordo com Lima, estas 

expressões denotam não exatamente uma oposição de ideias, mas sim uma concessão 

acentuada, como se verifica em “Êle falou bem; todavia, não foi como eu esperava” 

(1960, p. 171).  

As conjunções alternativas fazem uma relação entre elementos que se excluem. 

O autor cita a coordenativa ou, a qual pode repetir-se ou não antes dos itens 

coordenados. Além dessa, expressam alternância ora...ora, quer...quer, já...já, 

seja...seja etc.  

As coordenativas conclusivas, como o próprio nome já sugere, estabelecem a 

ideia de conclusão. São elas: logo, pois, portanto, consequentemente, por conseguinte, 

então, assim etc. São conclusivas as conjunções que aparecem nestas sentenças: “Ele já 

não fala; está, então à morte”; “Queres enriquecer; deves, por conseguinte, economizar” 

(1960, p.  171). 

As orações explicativas, conectam elementos em ordem justificativa, de modo 

tal que a segunda oração esclarece o motivo de ser da primeira. São conjunções 
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explicativas que, pois, porque e porquanto. Exemplifique-se na seguinte frase “Espere 

um pouco, porque êle não demora” (1960, p. 171).  

Segundo o autor, as conjunções subordinativas são divididas em oito tipos. 

Diferente das coordenativas, obra não apresenta a definição de cada uma delas. Lima, 

para caracterizá-las, faz usos de exemplos e cita as principais conjunções. O quadro 

seguinte apresenta estas conjunções e exemplos citados pelo autor: 

 

Causais que, porque, porquanto, como, se, já 

que, desde que, pois que, visto que, 

visto como, uma vez que etc.. 

Êle foi-se embora, [porque 

não podia pagar a pensão].  

Concessiva embora, conquanto, ainda que, posto 

que, se bem que etc.. 

Comprei o livro, [embora 

o ache caríssimo].  

Condicionais se, caso, contanto que, sem que, uma 

vez que, dado que, desde que etc.. 

 Irei a casa, [se puder].  

Conformativas como, conforme, consoante, segundo 

etc..  

[Como disse buda], tudo é 

dor. 

finais  para que, a fim de que, porque, que etc.. Êle mentiu [para que o 

deixassem sair].  

Proporcionais à medida que, ao passo que, à proporção 

que, que etc.. 

[À medida que 

remávamos], eu lhe ia 

contando a história da 

minha vida. 

temporais  apenas, mal, quando, até que, assim 

que, antes que, depois que, logo que, 

tanto que etc.. 

[Apenas a vi], fiquei 

trêmulo e pálido. 

Integrantes que (para a afirmação certa) e se (para 

afirmação incerta). 

Percebi [que alguém 

entrou na sala]. 

Não vi [se os alunos já 

chegaram].  

                                                                                    (ROCHA LIMA, 1960, p. 171-171) 

Quadro 46: Conjunções coordenativas em Rocha Lima. 

 

De acordo com Rocha Lima, as conjunções correlativas15 podem ser 

consecutivas ou comparativas. As consecutivas iniciam uma oração em que se aponta a 

consequência do que foi dito na oração anterior. Trata-se da conjunção que articulada 

com uma das palavras – tão, tal (tais), tanto (a – os – as), tamanho (a – os – as) – 

presentes na oração anterior, como se observa em “Êle foi tão generoso, que me deixou 

pasmado” (1960, p. 173). 
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Para tornar uma construção mais enfática, pode-se empregar as locuções de (tal) 

modo que, de (tal) sorte que, de (tal) forma que e outras do gênero. Ao omitir o 

vocábulo tal, tais locuções passam, em certos casos, a fazer parte, em bloco, da segunda 

oração e equiparam-se a conjunções consecutiva, como se vê no seguinte exemplo: 

“Hoje ninguém quer trabalhar, | de sorte que é difícil encontrar criados bons” (1960, 

p.173). 

Nas sentenças que se seguem, a conjunção consecutiva é somente o que, assim 

de maneira e de modo exercem a função de adjunto adverbial “Procedeste de maneira | 

que não mereces perdão; Os alunos portaram-se de modo | que o diretor teve de puni-los 

com severidade” (1960, p.174).  

As correlativas comparativas cortam uma oração em que se inclui o segundo 

membro de uma comparação – que, do que, como, quanto -, como se pode observar em: 

“Êste dicionário é mais completo que (ou do que) o meu” (1960, p.174). 

Ressalte-se que as conjunções correlativas não foram adotadas pela NGB, apesar 

de a gramática analisada anunciar que seu conteúdo está em conformidade com a 

nomenclatura e seu autor ter sido membro da respectiva comissão. Em outras edições 

posteriores a esta analisada, o autor não fala mais em conjunções correlativas, apenas 

em subordinativas e coordenativas. Desta forma, não se descarta a hipótese de a edição 

de 1960 ter mantido as correlativas por lapso do autor. 

 

5.3.2 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 9 ed. São Paulo: 

Editora Nacional, 1964. 

 

Em sua mais recente versão, constante na 37.ª edição de 1999, a Moderna 

gramática portuguesa passa a embasar-se na teoria gramatical de três notáveis 

linguistas: Mattoso Câmara Júnior, José Herculano de Carvalho e Eugênio Coseriu. A 

edição que nos interessa, entretanto, é a anterior, vinda a lume em 1961, em plena 

vigência da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) de 1959. Sendo Evanildo 

Bechara de uma Geração em que a Linguística e a Filologia se unem em favor de um 

trabalho científico, percebemos na obra em questão, uma miscelânea destes dois campos 

de investigação. Neste subcapitulo, faremos uma descrição de como Evanildo Bechara - 

a partir do corpus adotado - trata os conectivos.  
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Proporcionar um ensino que possibilitasse aos estudantes da língua falar e 

escrever conforme as normas da gramática tradicional era uma das missões da Moderna 

gramática portuguesa. Por isso, Evanildo Bechara seguiu a terminologia adotada pela 

NGB. Destacamos a seguir, por meio de um retângulo vermelho, esta referência 

expressa na folha de rosto da obra em questão.  

 

 

Figura 4: Folha de rosto da Moderna gramática portuguesa, de Bechara. 

 

O índice da Moderna Gramática Portuguêsa não segue os moldes estruturais 

tradicionais divididos em três partes: Fonética, Morfologia e Sintaxe. O sumário da obra 

divide-se da seguinte maneira: Introdução; I- Fonética e Fonologia; II- Morfologia; III- 

Sintaxe; IV- Pontuação; V- Semântica; VI – Noções elementares de estilística; VII – 

Noções elementares de versificação.  

Em nossa pesquisa, analisamos os seguintes capítulos:  

 

capítulo título parte 

4 Pronome (pronomes relativos) II - Morfologia 

7 Advérbios e Denotativos (Os vocábulos 

denotativos/ Advérbios de base nominal e 

pronominal) 

II - Morfologia 

8 Preposição II - Morfologia 

9 Conjunção II - Morfologia 
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2 O emprego do pronome (pronome relativo: 

empregos e particularidades) 

III- Sintaxe 

4 O emprego das preposições III- Sintaxe 

Quadro 47: Itens analisados na gramática de Bechara. 

 

 

 

 

5.3.2.1 O pronome relativo 

 

No capítulo 4, da parte de morfologia, encontramos um subcapitulo sobre o 

pronome relativo. O autor apresenta uma breve descrição a respeito desse elemento 

gramatical. Segundo Bechara, os pronomes relativos “são os que normalmente se 

referem a um termo anterior chamado antecedente” (1964, p.121). Em seguida, é o 

apresentado ao leitor um exemplo que objetiva explicitar o papel do pronome relativo 

nas relações de vínculo e coesão entre as partes do texto: “Eu sou o freguês que por 

último compra o jornal. O que se refere à palavra freguês” (1964, p.121). 

Para melhor visualização, apresentamos a seguir um quadro com os pronomes 

relativos citados pelo autor na obra analisada. 

 

PRONOME DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Quem refere-se a pessoas ou coisas 

personificadas e sempre aparece 

precedido de preposição. 

As pessoas de quem falas não 

vieram. 

que/o qual referem-se a pessoas ou coisas O ônibus que esperamos está 

atrasado.  

que/quem funcionam como pronomes 

substantivos 

Não são poucas as alunas que 

faltaram. 

o qual aparece como substantivo ou 

adjetivo 

Não vi o menino, o qual menino os 

colegas procuram. 

cujo sempre com função adjetiva, 

exprime que o antecedente é 

possuidor do ser indicado pelo 

substantivo a que se refere.  

Ali vai o homem cuja casa comprei. 

quanto tem por antecedente um pronome 

indefinido (tudo, todo, todos, 

todas, tanto) 

Esqueça-se de tudo quanto lhe 

disse. 

onde - A casa onde moro é espaçosa. 



 

110 
 

                                                                                                 (BECHARA, 1964, p. 122) 

Quadro 48: O pronome relativo em Bechara. 

 

Destaque-se que neste subcapítulo há uma parte destina aos pronomes relativos 

sem antecedente. O autor discorre sobre o quem e onde, que podem figurar com 

emprego absoluto, sem alusão a vocábulos antecedentes.  

O autor dedica um subcapitulo aos advérbios de base nominal e pronominal. 

Como se sabe, o advérbio se liga a pronomes ou nomes. Por isso, temos advérbios 

nominais e pronominais. Além desses, há também os advérbios relativos, que são 

aqueles que servem para conectar “a oração a que pertencem com a outra oração” 

(1964, p.187).  Este último tipo funciona como conectivo, já que exerce a função ligar 

duas partes do texto.  

Conforme Bechara, nas expressões de lugar, deve-se empregar onde, em lugar 

de em que, no qual (e flexões): “A casa onde mora é excelente” (1964, p.187). Assim 

como os pronomes relativos, os advérbios relativos podem figurar de modo 

independente, ou seja, sem alusão a antecedente: “Moro onde mais me agrada” (1964, 

p.187). 

Os advérbios interrogativos de base pronominal são utilizados nos 

questionamentos diretos e indiretos no que se refere a lugar, tempo, modo ou causa: 

“Onde está estudando o primo? Ignoro onde estudam. /Quando irão os rapazes? Não sei 

quando irão os rapazes” (1964, p.187) 

Pode-se usar o qual (e flexões) em vez de que, sobretudo quando o relativo se 

encontrar afastado do termo que o antecede e o emprego deste último poder remeter a 

mais de um sentido, como em “O guia da turma, o qual nos veio visitar hoje, prometeu-

nos voltar depois” (1964, p.333).  

Normalmente, troca-se o que por o (a) qual após preposição ou locução 

prepositiva de duas ou mais sílabas. Usa-se sem que ou sem o qual ou a que ou ao qual, 

de que ou do qual, mas emprega-se mais assiduamente apesar do qual, conforme o 

qual, perante o qual etc. O movimento rítmico da sentença e a necessidade expressiva 

conclama, nestes exemplos, uma palavra tônica (como o qual) em vez de uma átona 

(como que). 

Muitas vezes, a preposição que deveria seguir o relativo muda para o termo 

antecedente deste relativo, como em “... não tardou a ser atravessado, pelo coração, com 
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uma seta do que (o de que) imediatamente acabou” (1964, p.334). O emprego regular, 

sem mudança da preposição, é menos utilizado e não nos parece natural, como se vê em 

“Assim me perdoem também, os a quem tenho agravado, os com quem houver sido 

injusto, violento, intolerante...” (1964, p.334).  

Na linguagem informal e popular, o pronome relativo pode surgir apenas como 

conectivo oracional, esvaziado de função sintática. O papel que seria exercido pelo 

relativo aparece mais na frente expressa por um substantivo ou pronome precedido de 

preposição. Chama-se este pronome de relativo universal que, desvinculando-se de uma 

estrutura gramatical complexa, se verte num item prático da língua, como se atesta em 

“Ali vai o homem que eu falei com êle”, em vez de “Ali vai o homem com quem eu 

falei” (1964, p. 334). 

É comum o uso de que ou quem acompanhado por pronome pessoal oblíquo em 

construções que, pela tradição gramatical, estaria a exigir este relativo antecedido de 

preposição. Este uso, ainda que permaneça nas construções modernas, é antigo, como se 

vê em “Agora sim, disse então aquela cotovia astuta, agora sim, irmão, levantemos o 

vôo e mudemos a casa, que vem quem lhe dói a fazenda (= o a quem dói a fazenda)” 

(Manuel Bernardes em BECHARA, 1964, p.335). 

Em outros casos, o relativo não faz referência ao termo antecedente, mas a um 

outro a ele relacionado, como em “Bem vês as lusitânicas fadigas/ Que eu já muito 

longe favoreço” (Camões em BECHARA, 1964, p.335). Note-se que o relativo diz 

respeito a lusitanos, ideia inserida em lusitânicas. 

Não é adequado, conforme a tradição, a repetição, sob forma de pronome, da 

função sintática já exercida pelo relativo, como em “... o homem que se destina, ou que 

o destinou seu nascimento, a uma vocação pública, não pode sem vergonha ignorar as 

belas-letras e os clássicos (A. Garret em BECHARA, 1964, p.335). 

 

5.3.2.2 A preposição 

 

Segundo Bechara (1964, p.189), “a preposição é a expressão que, posta entre 

duas outras, estabelece uma subordinação da segunda à primeira.” O autor exemplifica 

esta relação de sentido e/ou dependência por meio dos seguintes períodos (1964, p.189): 
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Casa de Pedro (marca uma relação de posse). 

Mesa de mármore (marca uma relação de matéria de que uma 

coisa é feita) 

Passou por aqui (marca uma relação de lugar por onde) 

 

Em seguida, Bechara descreve mais detalhadamente os papeis do subordinante e 

do subordinado. Tem-se ainda a locução prepositiva, que é um conjunto de palavras 

com valor de preposição. Geralmente é formada por advérbio ou locução adverbial 

seguida da preposição de, a ou com:  

O garoto escondeu-se atrás do móvel. 

Nós saímos por causa da chuva. 

O colégio ficava em frente a casa. 

O ofício foi redigido de acôrdo com o modelo. 

(BECHARA, 1961, p.190) 

 

Há vocábulos que só figuram na língua como preposições; outras, perdendo seu 

sentido original, passaram a exercer a função de preposição. A estas chamamos de 

preposições acidentais; às primeiras, chamamos essenciais. Apresentamos a seguir uma 

lista dessas preposições citada pelo autor. 

 

Preposições essenciais a, de, com, por, para, sem, sob, entre etc. 

Preposições acidentais durante, conforme, exceto, salvo, visto, segundo, mediante, 

tirante, fora, afora etc. 

Quadro 49: Preposições em Bechara. 

 

 

Bechara também discursa a respeito do acúmulo de preposições. O autor explica 

que duas preposições - preservando seu valor original - podem se juntar a fim de dar 

maior ênfase a uma ideia: “Andou por sôbre o mar” (1964, p. 191). 

Quando ao ligar-se com outro vocábulo, a preposição não sofre redução, 

chamamos esta fusão de combinação. Contudo, se desta junção resultar perda, temos 

uma contração.  O autor afirma que também é possível considerar contração somente 

as ocorrências de crase e considerar as outras como combinação. A NGB não se 

posicionou a respeito desse caso. De acordo com Bechara, “o termo combinação é 

muito amplo para ficar assim restringido” (1960, p.191).  

De acordo com a Moderna gramática portuguesa, as preposições que se 

contraem são: 
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A  

com artigo definido ou pronome 

demonstrativo feminino 

a + a  =  à;   

a + as = às  

(esta fusão recebe o nome de crase) 

com o pronome demonstrativo a + aquêle = àquele;  a + aquêles = àqueles (crase) 

a + aquêla = àquela;  a + aquêlas = àquelas (crase) 

a + aquilo = àquilo (crase) 

Quadro 50: Contrações formadas pela preposição a em Bechara. 

 

 

 

DE  

com o artigo definido masculino 

e feminino 

de + o = do 

de + a = da 

de + os = dos 

de + as = das 

 

com o artigo indefinido de + um = dum 

de + uma = duma 

de + uns = duns 

de + umas = dumas 

 

com o pronome demonstrativo de + aquele = daquele 

de + aquela = daquela 

de + aqueles = daqueles 

de + aquelas = daquelas 

de + aquilo = daquilo 

de + êsse = dêsse 

de + êssa = dêssa 

de + êsses = dêsses 

de + êssas = dêssas 

de + êste = dêste 

de + êsta = dêsta 

de + êstes = dêstes 

de + êstas = dêstas 

de + isso = disso 

de + isto = disto 

 

com pronome pessoal de + êle = dêle 

de + êla = dêla 

de + êles = dêles 

de + êlas = delas 

 

com o pronome indefinido de + outro = doutro 

de + outra = doutra 

de + outros = doutros 

de + outras = doutras 
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com advérbio de + aqui= daqui 

de + aí = daí 

de + ali = dali 

Quadro 51: Contrações formadas pela preposição de em Bechara. 

  

 

EM  

 

 

 

com o artigo definido 

 

em + o = no 

em + os = nos 

em + a = na 

em + as = nas 

 

 

com o artigo indefinido  

 

em + um = num 

em + uns = nuns 

em + uma = numa 

em + umas = numas 

 

 

com o pronome demonstrativo 

 

em + aquêle = naquele 

em + aquêla = naquela 

em + aquêles = naqueles 

em + aquêlas = naquelas 

em + êsse = nesse 

em + essa = nessa 

em + êsses = nesses 

em + essas = nessas 

em + êste = neste 

em + esta = nesta, etc. 

em + isto = nisto; 

em + isso = nisso 

 

 

com pronome pessoal 

 

em + êle = nele 

em + eles = neles 

em + ela = nela 

em + elas = nelas 

Quadro 52: Contrações formadas pela preposição em em Bechara. 

 

 

PER  

 

com as formas antigas do artigo 

definido  

 

per + lo = pelo 

per + los = pelos 

per + la = pela 

per + las = pelas 

Quadro 53: Contrações formadas pela preposição per em Bechara. 



 

115 
 

 

 

PARA  

 

com o artigo definido  

 

para (pra) + o = pro 

para (pra) + a = pra 

para (pra) + os = pros 

para (pra) + as = pras 

 

Quadro 54: Contrações formadas pela preposição para em Bechara. 

 

CO(M)  

 

com o artigo definido  

 

co (m) + o = co 

co (m) + os = cos 

co (m) + a = coa 

co (m) + as = coas 

 

Quadro 55: Contrações formadas pela preposição com em Bechara. 

 

Um outro ponto a ser observado é a posição que a preposição pode ocupar. 

Geralmente, a preposição vem entre o termo subordinante e o subordinado, entretanto, 

em alguns casos, pode vir “aparentemente sem o primeiro”, conforme se verifica nestas 

frases (1964, p.193): 

 

Por lá      todos       passaram 

(subordinado)       (subordinante) 

 

Os primos estudaram com José 

                 (subordinante)  (subordinado) 

 

Com José os primos estudaram 

(subordinado)         (subordinante) 

 

Quem há de resistir? 

Resistir quem há de? (Luís Guimarães Júnior) 

(BECHARA, 1964:193) 

 

Em seguida, o autor apresenta uma lista contendo as principais preposições e 

locuções prepositivas. Reproduzimo-la no quadro seguinte (1964, p.193): 

 

A em cima de após de 
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abaixo de por cima de à roda de 

debaixo de ante ao redor de 

em baixo de antes de a respeito de 

por baixo de através de até  

acêrca de, cêrca de ao lado de de fronte de 

acima de ao longo de por defronte de 

a fim de a par com dentro 

de cima de após dentro de 

por dentro de junto de de acôrdo com 

dentro em para dentre 

por dentro de mediante desde, dês 

durante até a por 

Em atrás de por meio de 

em favor de detrás de per 

em lugar de por trás de quanto a, enquanto a 

em prol de com em razão de 

em trôco de para com segundo 

em vez de como sem 

Entre conforme sem embargo de 

exceto  de conformidade com sob 

fora de consoante sôbre 

a frente de na conta de trás 

em frente de contra diante de 

junto a de por diante de 

Quadro 56: Principais preposições e locuções prepositivas em Bechara. 

 

 

Discorremos, neste ponto, sobre cada preposição mencionada pelo autor.  
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De acordo com Bechara, a preposição a pode aparecer no texto nos seguintes 

empregos: na introdução do complemento verbal, como em “Perdoamos mais vezes aos 

nossos inimigos por fraqueza, que por virtude” (1964, p.347); na introdução do 

complemento nominal: “O nosso amor próprio é muitas vezes contrário aos nossos 

interesses” (1964, p.347); na introdução do objeto direto preposicionado: “O mundo 

intelectual deleita a poucos, o material agrada a todos” (1964, p.347); na conexão de 

infinitivos a certo verbos: “Os homens, dizendo em certos casos que vão falar com 

franqueza, parecem dar a entender que o fazem por exceção de regra” (1964, p.348); na 

conexão de infinitivos a certos verbos, formando infinitivos: “Ando a ver se ponho os 

vadios para a rua” (1964, p.348); na introdução de infinitivo estabelecendo condição, 

hipótese, concessão, exceção: “A ser a verdade o que dizes, prefiro não colaborar” 

(1964, p.348); na introdução do infinitivo da oração substantiva subjetiva do verbo 

custar: “Custou-lhe muito a aceitar a casa” (1964, p.348); na introdução de numerosas 

circunstâncias.  

O quadro abaixo apresenta as circunstâncias e exemplos citados pelo autor em 

sua gramática (1964, p.349): 

 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLOS 

movimento ou extensão “Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil” (Id. Ibid, 

151). 

 

tempo “Indaguei do guarda: disse-me que efetivamente “esse 

sujeito” ia por ali às vezes” (Id. Ibid, 172). 

 

fim ou destino “... apresentaram-se a  falar ao imperador” (Raul 

Pompéia, apud Antologia Nacional, 145). 

 

meio, instrumento e 

modo 

matar à  fome, fechar à chave, vender a dinheiro, falar aos 

gritos, escrever a lápis, viver a frutas, andar a cavalo. 

 

lugar, aproximação, 

contiguidade, exposição 

a um agente físico 

“Vejo-a a assomar à porta da alcova...” (M. de Assis, 

Brás Cubas, 14). 

 

Estar à janela, ficar à mesa, ao portão, ao sol. 

 

Semelhança, 

conformidade 

“Não sai a nós, que gostamos de paz...” (M. de Assis, 

apud S. da Silveira, Lições, 310). 

 

“Desta vez falou ao modo bíblico” (Id., ibid.) 
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distribuição 

proporcional, gradação 

 

um a um, mês a mês, pouco a pouco. 

preço A como estão as maças? A cem cruzeiros o quilo. 

Quadro 57: Valores semânticos da preposição a em Bechara. 

 

A preposição a forma variadas locuções adverbiais como: “à pressa, às pressas, 

às claras, às ocultas, às cegas, a granel, a rôdo, etc” (1964, p. 349). 

O acento grave no a é usado para assinalar que soa como vogal aberta nas 

seguintes conjunturas: quando simboliza a construção da preposição a com o artigo e 

pronome a ou o início de aquele(s), aquela(s), aquilo, fenômeno chamado crase, como 

“Fui à cidade” (1964, p.349); e quando simboliza a pura preposição a que rege um 

substantivo feminino singular, originando uma locução adverbial, como “à força, à 

míngua, à bala, à faca, à espada, à fome, à sede, à pressa, à noite, à tarde, etc” (1964, 

p.350).  

Segundo Bechara, os casos principais em que ocorre crase são os seguintes: 

 

1) Perante palavra feminina, implícita ou explícita, que não rejeita o artigo, 

como em “Dirigia-se à Bahia e depois a Paris” (1964, p. 350); 

2) diante dos demonstrativos a, aquele, aquela, aquilo, como se atesta neste 

esquema apresentado pelo autor (1964, p.351):  

 

Figura 5: Crase em pronomes demonstrativos em Bechara. 

 

3) diante de possessivos que se referem a substantivo elíptico, como em 

“Dirigiu-se àquela casa e não à sua” (1964, p. 351); 

4) perante locuções adverbiais formadas por substantivo feminino plural, como 

“às vezes, às claras, às ocultas, às escondidas, às três da manhã” (1964, p. 

351). 

 

De acordo com o autor, os casos principais em que não ocorre crase são os 

seguintes: 
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1) Diante de palavra de sentido indefinido, como se observa neste esquema 

elaborado pelo autor (1964, p. 351): 

 

Figura 6: A diante de palavra de sentido indefinido em Bechara. 

2) perante os pronomes relativos que (se o a anterior for preposição), quem, 

cuja, como se vê nestes exemplos: “Está aí a pessoa a  que fizeste alusão”, 

“O autor a  cuja obra a crítica se referiu é muito pouco conhecido”, “Ali vai 

a criança a quem disseste a notícia” (1964, p. 351); 

3) diante de verbo, como em “Ficou a ver navios”, “Livro a sair em breve” 

(1964, p. 351); 

4) diante de pronome pessoal e expressões de tratamento como V.Ex.ª, V. M. 

etc, como se nota nos seguintes exemplos: “Não disseram a ela e a você toda 

a verdade”, “Requeiro a V.Ex.ª com razão” (1964, p.352); 

5) diante de expressões constituídas por repetição do mesmo termo (mesmo que 

seja um nome feminino) por se tratar de pura preposição, como em “frente a 

frente, cara a cara, face a face, gôta a gôta” (1964, p.352); 

6) perante a palavra casa quando desacompanhada de adjunto, como em “Irei a 

casa logo mais” (1964, p.352). 

 

De acordo com Bechara os principais casos em que a crase será facultativa são 

os seguintes: 

1) antes de pronome possessivo com substantivo explícito, como em “Dirigiu-

se (à ou a) minha casa, não à sua” (1964, p.352). Bechara observa que no 

Português contemporâneo dá-se preferência ao uso sem crase.  

2) antes de nome próprio feminino, como “As alusões eram feitas (à ou a) 

Ângela” (1964, p.352); 

3) antes do vocábulo casa quando acompanhada por expressão que denota o 

dono ou morador, ou qualquer qualificação, como “Irei (à ou a) casa de 

meus pais” (1964, p.352) 
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De acordo com o autor, é necessário diferenciar a preposição até da palavra de 

inclusão até que se emprega para enfatizar uma declaração com a ideia de inclusive, 

também, mesmo, ainda. Note-se que a preposição requer pronome pessoal oblíquo, ao 

passo que a palavra de inclusão requer pronome pessoal reto. 

 

 

preposição Ele chegou até mim e disse toda a verdade. 

palavra de inclusão Até eu recebi o castigo. 

                                                                                  (BECHARA, 1964, p. 353) 

Quadro 58: Distinção entre até preposição e até palavra de inclusão em Bechara. 

 

Esta preposição pode indicar a seguinte circunstância: 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLO 

limite Caminharam até (a ou à) escola. 

“Ouvindo isto, o desembargador comoveu-se até às lágrimas, e 

disse com mui entranhado afeto” (Camilo, A queda dum Anjo, 

67). 

                                                                                                 (BECHARA, 1964, p. 352) 

Quadro 59: Valores semânticos da preposição até em Bechara. 

 

A preposição com encabeça o complemento de muitos verbos e nomes, 

formando, assim, o objeto indireto e o complemento nominal, como se observa, 

respectivamente, nestes exemplos: “O lisonjeiro conta sempre com a abonação do nosso 

amor próprio” (M. de Maricá em BECHARA, 1960, p. 353) e “O homem que não é 

indulgente com os outros, ainda se não conhece a si próprio (Id.)” (1960, p.353). 

Elaboramos o seguinte quadro com circunstâncias que a preposição com pode 

indicar: 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLOS 

companhia “Quando os bons capitulam com os maus sancionam a própria 

ruína” (M. de Maricá).  

 

ajuntamento “A economia com o trabalho é uma preciosa mina de ouro” 

(ID.).   

simultaneidade - 

modo “Nunca agradecemos com tanto fervor como quando esperamos 

um novo favor” (ID.). 

 

maneira - 
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instrumento - 

causa - 

concessão “O silêncio com ser mudo não deixa de ser por vezes um grande 

impostor” (ID.). 

 

oposição “Queremos governos perfeitos com homens imperfeitos: 

disparate” (ID.). 

(BECHARA, 1964, p.353) 

Quadro 60: Valores semânticos da preposição com em Bechara. 

Alguns notáveis mestres não aconselham o emprego da preposição contra depois 

do verbo apertar (estreitar e sinônimos), por julgarem galicismo. Como há uso de 

escritores corretos, tal emprego vai se generalizando, como se atesta nos seguintes 

exemplos: “Apertei contra o coração o punho da espada” (A. Herculano em Bechara, 

1964, p.354) e “E Dulce caiu nos braços do guerreiro trovador, que desta vez a estreitou 

contra o peito...” (Id. em Bechara, 1960, p.354). 

Considera-se também galicismo o uso desta preposição no sentido de em troca 

de, como em “Dar a mercadoria contra recibo” (1960, p.354), significando a preposição 

neste caso mediante.  

Elaboramos o seguinte quadro com circunstâncias que a preposição contra pode 

indicar: 

 

CIRCUNSTÂNCIAS EXEMPLOS 

oposição Lutava contra tudo e contra todos. 

hostilidade Votar contra alguém 

direção contrária Remar contra a maré. 

(BECHARA, 1960, p.354) 

Quadro 61: Valores semânticos da preposição contra em Bechara. 

 

A preposição de pode encabeçar o complemento verbal e nominal, isto é, o 

objeto indireto e o complemento nominal, como se observa, respectivamente, nestes 

exemplos: “Os sábios vivem ordinariamente solitários: receiam-se dos velhacos, e não 

podem tolerar os tolos” (M. de Maricá em Bechara, 1960, p.354) e “O temor da morte é 

a sentinela da vida” (ID. em Bechara, 1960, p. 354);  

Elaboramos o seguinte quadro contendo a circunstâncias que a preposição de 

pode expressar: 
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CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLO 

lugar de onde, 

origem, ponto de 

partida 

“A maior parte dos erros em que laboramos neste 

mundo provém da falsa definição, ou das noções 

falazes que temos do bem e do mal” (ID). 

 

pertença/ saliência “A credulidade e confiança de muitos tolos faz o triunfo 

de poucos” (M. de Maricá em Bechara). 

 

matéria “... ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de 

escasso preço, como a cruz de ouro, que lhe deu, uma 

vez, de festas” (M. de Assis) 

 

razão ou causa Cantar de alegria, morrer de  medo. 

 

assunto “Dizer-se de um homem que tem juízo é o maior elogio 

que se lhe pode fazer” (M. de Maricá). 

 

meio/ instrumento/ 

modo 

“O espírito vive de ficções, como o corpo se nutre de 

alimentos” (ID.). 

 

comparação16 São mais de três horas. 

 

posição/ lugar “Sucede frequentes vêzes admirarmos de longe o que de 

perto desprezamos”.  

 

coisa contida na 

outra 

Copo de leite (= o leite que o copo contém), copo 

d’água. 

 

fim Dá-me de beber um copo d’água. 

 

caracterização “O homem de juízo aproveita, o tolo desaproveita a 

experiência própria” (ID.).  

 

todo na parte A maioria dos homens, um terço dos soldados, uma 

punhado de bravos; um pouco (ou uma pouca) de água. 

 

semelhança “Muitos figuram de Diógenes, para se consolarem de 

não poderem ser Alexandres” (M. de Maricá) 

 

tempo De noite todos os gatos são pardos. 

(BECHARA, 1964, pp. 354-356) 

Quadro 62: Valores semânticos da preposição de em Bechara. 

 

                                                           
16 Nos dias de hoje, principalmente na expressão do que. 
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Conforme Bechara, os principais casos em que não se deve empregar esta 

preposição os seguintes:  

1) Em construções do tipo “A primeira coisa que fiz foi de vir a Madri” (1960, 

p.356), em vez de foi vir; 

2) com verbos e adjetivos que denotam afastamento ou diferença, e com os que 

englobam a ideia de aumento ou diminuição, superioridade ou inferioridade, a 

designação da medida que não tem preposição, como em “ Aumentar de um 

centímetro (por aumentar um)”, “Êste número excede aquêle de duas dezenas 

(por excede duas dezenas)” e “Mais novo de alguns meses (por mais novo 

alguns meses)” (1964, p. 357). 

3) após o verbo consistir, como em “a prova consiste de duas páginas 

mimeografadas (por consiste em duas)” (1964, p. 357). 

 

Elaboramos o seguinte quadro com circunstâncias que a preposição em pode 

indicar: 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLO 

lugar onde, situação “Formam-se mais tempestades em nós mesmos que no ar, na 

terra e nos mares” (M. de Maricá). 

 

tempo, duração, prazo “Os homens em todos os tempos, sôbre o que não 

compreenderam, fabularam” (M. de Maricá) 

 

modo, meio Foi em pessoa receber os convidados. 

 

Pagava em cheque tudo o que comprava. 

 

nova natureza “O homem de juízo converte a desgraça em ventura, o tolo 

muda a fortuna em miséria” (ID.). 

 

preço, avaliação A casa foi avaliada em milhares de cruzeiros. 

 

fim, destinação Vir em auxílio. Tomar em penhor. Pedir em casamento. 

 

estado, qualidade ou 

matéria 

General em chefe. Ferro em brasas. Imagem em barro. 

Gravura em aço. 

 

causa, motivo “Há povos que são felizes em não ter mais um só tirano” (M. 

de Maricá) 

lugar para onde se 

dirige um movimento, 

Saltar em terra. Entrar em casa. De grão em grão. Dar em 

doido (=chegar a doido). 
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sucessão 

forma, semelhança, 

significação 

“Resoluta estendeu os braços, juntando as mãos em talhadeira 

e arrojou-se d’alto, mergulhando...” (C. Neto) 

(BECHARA, 1964, p.358) 

Quadro 63: Valores semânticos da preposição em em Bechara. 

 

A preposição entre rege o pronome oblíquo, de maneira que só se pode dizer 

entre mim e ti, entre êle e mim etc, como se observa no seguinte exemplo “Por que vens, 

pois, pedir-me adorações quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do 

Calvário...?” (A. Herculano em BECHARA, 1960, p.358).  

 

Esta preposição aponta a seguinte circunstância:  

 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLO 

posição 

intermediária 

“Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba 

que o sistema era a destruição da dor”.  

 

(BECHARA, 1960, p.358) 

Quadro 64: Valor semânticos da preposição entre em Bechara. 

 

O quadro seguinte apresenta as circunstâncias que a preposição para pode 

indicar:  

 

CIRCUNSTÂNCIA EXEMPLO 

a pessoa ou a coisa 

em proveito ou 

prejuízo 

“A preguiça nos maus é salutar para os bons” (ID.). 

a pessoa a que se 

atribui opinião 

“O pedir para quem não tem vergonha é menos penoso que 

trabalhar” (ID.). 

 

fim, destinação “a filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe” (M. 

de Asssis). 

 

fim “O ambicioso, para ser muito, afeta algumas vezes não valer nada” 

(ID.). 

 

têrmo de 

movimento, direção 

para uma lugar com 

a ideia de demora 

ou destino 

Foi para Europa. 

 

Ele está para o Norte. 
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tempo “Faz para as matanças seis anos que você justou comigo uma porca 

por 4 moedas...” (Camilo) 

(BECHARA, 1964, p.359) 

Quadro 65: Valores semânticos da preposição para em Bechara. 

 

A preposição por pode indicar nos juramentos e petições a pessoa ou coisa 

invocada para firmar o juramento e para interceder, como se vê em “jurar pela sua 

honra”, “pedir pela saúde de alguém” (Epifânio Dias em Bechara, 1964, p. 360). Denota 

também o agente da passiva, como em “Mulheres são melhor dirigidas pelo coração do 

que os homens pela razão” (M. de Maricá em Bechara, 1964, p.361).  

Elaboramos o quadro seguinte contendo as circunstancias que esta preposição 

pode denotar: 

 

CIRCUNSTÂNCIAS EXEMPLOS 

lugar por onde “Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo aquêle 

Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa” (M. de 

Asssis). 

 

meio puxar pelo paletó, rezar pelo livro, segurar pelos cabelos, 

levar pela mão, ler pelo rascunho, contar pelos dedos, 

enviar pelo correio. 

 

modo Repetir por ordem, estudar por vontade. 

  

distribuição Várias vezes por dia. 

 

divisão Distribuir pelos pobres, repartir pelos amigos, dividir por 

três a herança. 

 

substituição, troca, 

valor igual, preço 

Comer gato por lebre. 

 

“O barão dizia ontem, no seu camarote, que uma só italiana 

vale por cinco brasileiras” (M. de Assis). 

 

causa, motivo  “O amor criou o Universo que pelo amor se perpetua” (M. 

de Maricá).  

em favor de Morrer pela pátria. 

tempo, duração “Qual é aquele que, assentado, por noite de luar e serena 

sôbre uma fraga marinha, não sente irem-se-lhe os olhos...? 

(A. Herculano). 

fim (em vez de para) “forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a 

confiança” (M. de Assis). 
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qualidade Ter alguém por sábio. Enviar alguém por embaixador. 

Tenho por certo que ele virá. 

                                                                                                 (BECHARA, 1964, p. 361) 

Quadro 66: Valores semânticos da preposição por e (per) em Bechara. 

  

5.3.2.3 A conjunção 

 

De acordo com Bechara, conjunção é “a expressão que liga orações ou, dentro 

da mesma oração, palavras que tenham o mesmo valor ou função” (1964, p. 194).  

 

O velho teme o futuro e se abriga no passado. (Marquês de Maricá) 

                            liga orações 

 

Uma velhice alegre e vigorosa é de ordinário a recompensa da mocidade virtuosa. 

                          liga palavras 

Quadro 67: Função das conjunções em Bechara. 

 

Segundo o autor, as conjunções podem ser divididas em coordenativas e 

subordinativas. As primeiras são as que conectam orações ou vocábulos de igual valor 

ou que exercem a mesma função. Já as subordinativas conectam uma oração chamada 

principal a uma outra chamada subordinada, estabelecendo, por meio dessa conexão, 

uma relação de dependência. A locução conjuntiva é um conjunto de palavras que tem 

valor de conjunção. Como por exemplo para que, a fim de que, tanto que etc. 

As conjunções coordenativas dividem-se em cinco tipos de acordo com 

significado que podem assumir nas relações de sentido: aditivas, alternativas, 

adversativas, explicativas e conclusivas.  

Evanildo Bechara observa que conjunções aditivas podem exercer as seguintes 

funções nas relações de texto e contexto: remeter à ideia de soma, remeter à ideia de 

sequência, conectar orações, conectar duas unidades menores que a oração, caso 

possuam o mesmo valor funcional no período. Destaquem-se como principais aditivas o 

e o e nem.  

As conjunções adversativas são definidas pelo autor como vocábulos que “ligam 

palavras ou orações que estabelecem oposição, contraste, compensação, ressalta”. 

Observa-se que as adversativas podem ligar somente duas unidades, diferentemente das 

demais conjunções coordenativas. Algumas adversativas citadas pelo autor são mas, 

porém, contudo, todavia, entretanto e senão.  
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Sob a visão bechariana, as conjunções coordenativas alternativas ligam 

expressões e orações que ou estabelecem uma divisão ou exclusão da palavra ou oração 

a que se ligam. Destaque-se as conjunções alternativas: ou, ou..., já... já, ora... ora.  

As conclusivas são aquelas que ligam orações que expressam uma ideia de 

conclusão. As principais conclusivas são: logo, pois (no meio ou no fim da oração), 

portanto e por isso. 

Por fim, as explicativas são aquelas que iniciam oração que tem a função de 

explicar o motivo de ser do que se diz na oração a que se ligam. Ressaltem-se o pois (no 

começo da oração), que (porque), porque, porquanto. 

Segundo Bechara, as explicativas não passam de causais coordenativas, que nem 

sempre se separam claramente das causais subordinativas. Em certas línguas distingue-

se a causal subordinativa da causal coordenativa pela diversidade de partícula.  Na 

Língua Portuguesa, é utilizado o mesmo vocábulo para expressar valor coordenativo ou 

subordinativo. 

 

 FRANCÊS INGLÊS ALEMÃO 

conjunção 

coordenativa 

car for denn 

conjunção 

subordinativa 

parce que because weil 

Quadro 68: Causais coordenativas e subordinativas em Bechara. 

 

 

As conjunções subordinativas são divididas em dois grupos: o primeiro grupo é 

das conjunções integrantes, que são que (usada nas declarações de fatos certos) e se 

(usada nas declarações de fatos incertos e dubitativos). Estas têm a função de começar 

orações exercendo a função de sujeito, predicado, complemento nominal ou aposto.  O 

segundo grupo encerra as conjunções adverbiais, as quais expressam uma circunstância 

adverbial de outra oração, chamada principal. As conjunções adverbiais podem ser de 

dez tipos diferentes. 

Podem ser causais, quando iniciam oração que exprime a causa, o motivo, a 

razão do pensamento na oração principal. As conjunções causais mais comuns são: que, 

porque, como, visto que, visto como, já que, uma vez que, desde que etc. Exemplifique-
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se em: “Como ia de olhos fechados, não via o caminho” (M. de Assis em BECHARA, 

1961, p. 197). 

Podem ser comparativas quando iniciam uma oração que exprime termo da 

comparação. Segundo o autor, a comparação pode ser assimilativa ou quantitativa. É 

assimilativa quando consiste em “assimilar uma coisa, pessoa, qualidade ou fato a outra 

mais impressionante ou conhecida, ou qualidade ou fato a outra mais conhecida” (1964, 

p. 197). Como e qual são as conjunções comparativas assimilativas. Elas podem estar 

correlacionadas com assim ou tal inseridos na oração principal, “ou ainda aparecer 

assim como” (1964, p. 197): “O medo é a arma dos fracos, como a bravura a dos fortes” 

(Marquês de Maricá em BECHARA, 1964, p. 197). 

A comparação quantitativa resume-se em comparar, em quantidade ou 

intensidade, coisas pessoas, qualidades ou fatos. Existem três tipos de comparação 

qualitativa: igualdade, superioridade e inferioridade. 

A comparação por igualdade é entronizada por quanto ou como e correlacionada 

com o advérbio tanto ou tão da oração principal, como em “Nenhum homem é tão bom 

como o seu partido o apregoa, nem tão mau como o contrário o representa (Marquês de 

Maricá em BECHARA,1964, p. 198). 

A comparação por superioridade é entronizada pelos vocábulos que ou do que 

correlacionados com o advérbio mais da oração principal, como em “O orgulho do saber 

é talvez mais odioso que o do poder (Id. em BECHARA, 1964, p. 198). 

A comparação por inferioridade é entrosada por que ou do que correlacionadas 

com o advérbio menos da oração principal, como em “Tempos há em que é menos 

perigoso mentir que dizer a verdade (Id. em BECHARA, 1964, p. 198). 

Chamamos de adverbiais concessivas as conjunções que começam oração que 

expressa um impedimento – efetivo ou hipotético – que não impossibilitará ou 

modificará a “declaração da oração principal”, (1964, p. 198). As principais concessivas 

citadas pelo autor são as seguintes: “ainda que, embora, pôsto que, se bem que, 

conquanto, apesar de que” (1964, p. 198).  

As adverbiais condicionais, também chamadas de hipotéticas, são as que 

começam oração que em geral exprime condição; ou um fato em oposição com o que é 

expresso na oração principal. Esta estrutura é comum em textos argumentativos. As 

principais conjunções condicionais são: se, caso, sem que, dado que, sem que, contanto 
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que, uma vez que subjuntivo), desde que (estas duas últimas com o verbo no 

subjuntivo). 

 É conformativa a conjunção que começa uma oração que expressa um fato em 

concordância com outro expresso na oração principal. São exemplos de conjunções 

conformativas como, conforme, segundo e consoante. 

As conjunções consecutivas principiam uma oração que expressa o efeito ou 

consequência de fato evidenciado na oração principal. O vocábulo que é uma conjunção 

consecutiva por natureza que se liga a outro vocábulo de caráter intensivo como tal, 

tanto, tão, tamanho inserido na oração principal. Exemplifique-se: “Os povos exigem 

tanto dos seus validos, que estes em breve tempo se enfadam e os atraiçoam (Marquês 

de Maricá em BECHARA, 1964, p. 199). 

Note-se que é conjunção consecutiva o vocábulo que posposto à oração negativa 

a fim de expressar que a consequência é comum a toda situação, “se repete sempre que 

ocorrer o fato anterior (note que o verbo da consecutiva está no substantivo)” (1964, p. 

199), como se pode ver em: “Não brinca que não acabe chorando” (1964, p.199). Ao 

apresentar esse conceito, Bechara observa que há gramáticos que consideram esse que 

como conjunção condicional. 

As adverbiais finais principiam uma oração que expressa o propósito da 

declaração expressa na oração principal. São conjunções adverbiais finais para que, a 

fim de que, que (para que), porque (para que). Cite-se: “Levamos ao Japão o nosso 

nome, para que outros mais felizes implantassem naquela terra singular os primeiros 

rudimentos da civilização oriental (L. Coelho, Ant. Nac., 219)” (1964, p. 199). 

 As adverbiais modais são aquelas que começam uma oração que expressa o 

modo pelo qual se realizou a ação evidenciada na oração principal, como em “Fez o 

trabalho sem que cometesse erros graves” (1964, p. 200). 

Destaque-se a observação feita pelo autor: “OBSERVAÇÃO: A Nomenclatura 

Gramatical Brasileira não agasalhou as conjunções modais e, assim, as orações modais, 

apesar de pôr o modo entre as circunstâncias adverbiais” (1964, p. 200).  

Chamamos adverbiais proporcionais as conjunções que começam uma oração 

que expressa uma ação que sucede, aumenta ou diminui na mesma medida daquilo que 

se expressa na oração principal. São alguns exemplos desse tipo de conjunção à medida 

que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, menos. 
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As adverbiais temporais principiam uma oração que expressa o tempo da 

execução da ação relatada na oração principal. As principais conjunções desse tipo são 

(1964, p. 200): 

Quadro 69: Principais adverbiais temporais em Bechara. 

 

O vocábulo que seguido de expressões de tempo como agora que, hoje que, 

então que, a primeira vez que deve ser classificado como conjunção temporal, como se 

vê e: “Agora que tudo acabou, posso pensar mais tranquilamente” (1964, p. 201) 

Há ainda o que Bechara denomina que excessivo. Devido às locuções 

conjuntivas finalizadas por que, criou-se o hábito de adicionar junto ao vocábulo que 

por si emprega-se como conectivo: enquanto que, apenas que, embora que, mal que etc. 

Vários gramáticos não admitem tal construção, apesar de serem encontrados em 

escritores consagrados pelo uso da norma culta, como em “... porque a ciência é mais 

lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de 

todos os tempos (M. de Assis em BECHARA, 1964, p. 201). 

  

 

 

para o tempo 

anterior 

 

antes que, primeiro 

que 

Ninguém senhores meus, que empreenda 

uma jornada extraordinária, primeiro que 

meta o pé na estrada, se esquecerá de 

entrar em contra com suas forças. (Rui 

Barbosa, Ant. Nac., 126) 

para tempo 

posterior 

 

depois que, quando  

Quando disse isso, ninguém  

para tempo 

posterior imediato 

 

logo que, tanto que, 

assim que, desde 

que, apenas, mal, eis 

que, senão quando, 

eis senão que. 

 

Logo que saíram, o ambiente melhorou. 

para tempo 

frequentativo 

(repetido) 

quando (com verbo 

no presente), todas 

as vêzes que, (de) 

cada vez que, 

sempre que. 

Quando o povo não acredita na 

probidade, a imortalidade é geral. 

(Marquês de Maricá) 

para o tempo 

concomitante 

enquanto, (no) 

entretanto que (hoje 

raro) 

Dormiu enquanto estava no cinema. 

para o tempo 

terminal 

até que Passeou até que se sentisse esgotado. 
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5.3.3 Pequena gramática: para explicação da nova nomenclatura gramatical, de 

Adriano da Gama Kury, 1960. 

 

À época da produção Pequena gramática: para a explicação da nova 

nomenclatura gramatical, tanto do ponto de vista educacional, como também político, 

era de grande mudança no cenário nacional. É justamente a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira a razão da publicação desta obra. Autores tão influentes, como Adriano da 

Gama Kury, dedicaram-se para compor um material pedagógico que pudesse contribuir 

para os novos rumos que o sistema educacional passara a trilhar. Para este fim, é 

publicada em 1959, esta gramática.  Para nossa análise, utilizamos a 5ª edição, 

publicada no ano seguinte, 1960. 

 

 

 

Figura 7: Capa da Pequena Gramática: para explicação da nova nomenclatura 

gramatical.  

 

A folha de rosto completa a informação já contida no título, de que está em 

conformidade com NGB, ao notificar ao leitor a gramática apresenta uma lista dos 

nomes que foram substituídos, com as nomenclaturas atuais e contém índice alfabético 

remissivo. 



 

132 
 

 

Figura 8: Folha de rosto da Pequena gramática: para a explicação da Nova 

Nomenclatura Gramatical. 

 

Destinada a estudantes do Curso Colegial e Normal, a candidatos a vestibular, a 

professores e a pesquisadores da língua materna, a Pequena gramática: Para a 

explicação da Nova Nomenclatura Gramatical apresenta ao leitor todas as 

terminologias contidas na NGB, como se observa neste fragmento da primeira orelha da 

obra:  

 

Figura 9: Fragmento descritivo sobre o propósito da obra em Kury. 

 

E ainda em (1960, p.14): “buscamos, valendo-nos das obras dos Mestres, 

conceituar e exemplificar TODOS OS NOMES contidos na NGB (...)”.  

Note-se que nestes trechos citados, utiliza-se letras maiúsculas com vistas a 

enfatizar que, de fato, a obra lista todas as nomenclaturas compreendida pelo decreto.  

No prefácio da gramática, o autor revela sua satisfação ao declarar que foi 

aprovada a unificação e simplificação da nomenclatura gramatical brasileira. Kury 
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entende que a elaboração deste acordo contou com o trabalho de muitos pesquisadores e 

que, inevitavelmente, alguns conceitos poderiam estar em desarmonia com suas 

concepções. A respeito cite-se as palavras do mestre (1960, p.14): 

 

O desejo de, pura e simplesmente, explicar os conceitos contidos 

nos ‘nomes’ da NGB justifica a ausência, em muitos casos, da 

exposição da doutrina do autor nos pontos em que discordamos 

do pensamento da eminente Comissão – o que não impede que 

façamos por vezes, explanação mais longa de certos tópicos, 

apresentando ainda, discretas sugestões e críticas. Fomos 

obrigados, às vezes, pela natureza mesma do nosso sistema 

explanatório, a englobar num mesmo item o que a NGB separa e 

vice-versa; e também a utilizar-nos de nomes não acolhidos pela 

NGB; sempre que tal acontece, precede também o nome um 

asterisco de advertência (como no caso de nomes substituídos), 

e se explica, se necessário, o porquê do seu emprego.  

 

Como se depreende das palavras do autor, por vezes, era necessário despir-se de 

alguns conceitos particulares para dar lugar aos conceitos da NGB, pois consoante 

Kury, o trabalho individual reproduz, fatalmente, o pessoal. Percebe-se, portanto, a 

existência de uma aliança entre os gramáticos da época em prol de uma tarefa maior: a 

apresentação de uma contribuição pedagógica para o ensino da tradição gramatical de 

uma língua padrão desejável.  

O prefácio também nos traz a informação de que no texto não há indicação da 

autoria dos exemplos literários dos quais o autor se utilizou para concluir seus 

raciocínios. Além disso, o autor fala sobre algumas modificações feitas nas edições 

anteriores a esta publicação – na reprodução do prefácio da 2ª, 3ª e 4ª edições – e 

agradece aos colegas e professores que contribuíram para a construção e aprimoramento 

da obra.  

Outro ponto relevante é o fato de haver reproduzida na gramática a portaria nº36, 

de 28 de janeiro de 1959, em que se recomenda a adoção da NGB, (1960, p.19): 

 

PORTARIA Nº 36, DE 28 DE JANEIRO DE 1959 

 

O Ministro de Estado da Educação e Cultura, tendo em vista as 

razões que determinaram a expedição da Portaria nº152, de 24 

de abril de 1957, e considerando que o trabalho proposto pela 

Comissão resultou de minucioso exame das contribuições 
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apresentadas por filólogos e linguistas, de todo o País, ao 

Anteprojeto de Simplificação e Unificação da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira, 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Recomendar a adoção da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira, que segue anexa à presente Portaria, no ensino 

programático da Língua Portuguêsa e nas atividades que visem à 

verificação do aprendizado, nos estabelecimentos de ensino. 

 

Art. 2º - Aconselhar que entre em vigor: 

 

a) para o ensino programático e atividades dele decorrentes, a 

partir do início do primeiro período do ano letivo de 1959; 

b) para exames de admissão, adaptação, habilitação, seleção 

e do art. 91, a partir dos que se realizem em primeira época para 

o período letivo em 1960. 

 
CLÓVIS SALGADO 

 

Como se vê, aconselha-se que a partir do ano de publicação seja adotada da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira para o aprendizado de Língua Portuguesa nas 

instituições de ensino e nos exames – de admissão, adaptação, habilitação, seleção e do 

art. 91, em que são exigidos o conhecimento da língua materna. 

Curioso observar que o exame do art. 91 mencionado na portaria diz respeito a 

um exame de madureza referentes ao 1º ciclo do curso secundário, prestado por maior 

de 18 anos para obtenção de certificado de licença ginasial. 

 Além da dessa portaria, é reproduzido na obra o texto integral da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira, que, originalmente, encontra-se anexado à portaria citada.  

A obra é dividida em três partes: Fonética, Morfologia e Sintaxe, em 

conformidade com a proposta de divisão da gramática da NGB.  Na primeira parte, 

Fonética, o autor apresenta imagens do aparelho fonador, quadros da classificação das 

vogais e consoantes e a transcrição dos fonemas do alfabético fonético da língua 

portuguesa. Na segunda parte, Morfologia, o autor apresenta uma detalhada exposição 

da estrutura e formação de palavras, uma explicação a respeito da classificação dos 

vocábulos, um quadro da classificação dos vários tipos de verbos auxiliares e uma lista 

das desinências e sufixos verbais. Na terceira parte, Sintaxe, o autor traz um pequeno 

manual de análise sintática, com numerosos exemplos. Ao final da obra temos o 



 

135 
 

apêndice, composto dos seguintes tópicos: figuras de sintaxe, gramática histórica, 

ortografia, pontuação, significação das palavras, vícios de linguagem, bibliografia e 

índice remissivo.  

Analisamos na referida gramática os seguintes capítulos: 

 

Parte Capítulos 

Morfologia - Pronomes relativos; 

- As Palavras Denotativas, Expressões de Situação, Os incidentes; 

- A preposição; 

- Conectivos; 

- Locuções Prepositivas;  

- Combinação de preposição com outra palavra; 

- A conjunção; 

- Conjunções coordenativas; 

- Conjunções subordinativas; 

Quadro 70: Capítulos analisados em Kury. 

 

5.3.3.1 O pronome relativo 

 

No capítulo “Pronomes Relativos”, Kury limita-se apenas a citá-los: “que, quem, 

o qual (e flexões), onde (= em que). Adjetivo: cujo (e flexões” (1960, p. 73), não 

apresentando exemplificação ou explanação sobre o tema. 

 

5.3.3.2 A preposição 

 

A preposição é, segundo Kury, “um conectivo subordinativo” (1960, p.86) que, 

inserido entre dois elementos de funções distintas, sendo um destes elementos 

antecedente e o outro consequente, aponta que um está subordinado ao outro. Como se 

pode ver nestes exemplos citados por Kury (1960, p.87): 

 

antecedente preposição consequente 

Não saí POR  preocupação. 

Não saí  POR ser precavido. 

Moro EM Copacabana. 

Desejoso  DE Glória. 

Livro  DE  Pedro. 

Agrada  A todos. 
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Animal SEM cabeça. 

                      Quadro 71: Preposição no sintagma em Kury. 

 

Além de estabelecer a conexão entre termos e palavras, as preposições podem 

expressar inúmeros sentidos, dentre eles, Kury cita: causa, companhia, concessão, 

condição, conformidade, direção, favor, fim, instrumento, limite, lugar, matéria, modo, 

proveniência, qualidade e tempo.  

O autor ainda classifica as preposições em essenciais e acidentais. As primeiras 

são aquelas que exercem apenas o papel de preposição; as segundas, chamadas por Kury 

“palavras prepositivas”, são vocábulos de outras categorias que passaram a exercer ou 

exercem a função de preposição. A seguir, elaboramos um quadro com estas 

preposições retiradas da gramática analisada (1960, p.87): 

 

   Exemplo 

Preposições 

essenciais 

a, ante, após, até, com, contra, 

desde, de, em, entre, para, 

perante, por, sem, sob, sôbre, 

trás. 

- 

Preposições  

acidentais 

conforme, segundo, consoante, 

mediante, visto, como, durante, 

etc. 

Devias fazer-nos abatimento, 

VISTO [= por] sermos bons 

pagadores. 

 

Falo COMO [= na qualidade de] 

professor. 

Quadro 72: Preposições essenciais e acidentais em Kury. 

 

Convém destacar a observação feita por Kury logo após a conclusão da 

classificação das preposições (1960, p.87): “Não tem qualquer relevância esta distinção 

entre preposições essenciais e acidentais.”. Pondera-se que o autor tenha classificado as 

preposições em essenciais e acidentais, uma vez que a NGB prevê tal divisão.  Contudo, 

fica evidente que o mesmo tem uma visão distinta a respeito do tema.  

Não há definição de locução prepositiva. Kury apenas apresenta uma lista destas 

expressões, (1960, p.87): 
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além de 

acêrca de 

cêrca de 

por meio de 

por causa de 

em vista de 

para com 

sem embargo de 

não obstante 

de acôrdo com 

quanto a 

perto de 

longe de 

acima de 

em cima de 

em baixo de 

em face de 

em lugar de 

em vez de 

em troca de 

antes de 

depois de 

Quadro 73: Locuções prepositivas em Kury. 

 

Podem as preposições combinar-se com outros vocábulos, formando, a partir 

daí, uma só palavra. Se nesta combinação, a preposição conservar-se íntegra, sem perda 

de fonema, temos o que se chama “combinação”. Se houver perda fonética, dá-se a 

“contração”. A seguir, elaboramos um quadro com exemplos apresentados pelo autor: 

 

Exemplo Fenômeno  Metaplasmo 

ao(s) combinação a + o(s) ditongação 

do (da, dos, das) contração de + o (a,os,as) elisão 

pelo (a, os, as) combinação per + lo assimilação 

no (nas, nos, nas) contração em + lo assimilação 

co, coa, cos, coas contração com + o, a, os, as - 

pro (pra, pros, pras) contração para + o - 

à, às contração a + a crase 

Quadro 74: Combinação e contração em Kury. 
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Kury destaca que, conforme a tradição gramatical, usa-se o termo contração 

apenas para o último caso da tabela. O autor ainda observa que como a NGB não se 

pronunciou acerca do assunto, não lhe parece incoerente continuar procedendo desta 

forma.  

 

5.3.3.3 A conjunção 

 

De acordo com Kury, dividem-se as conjunções em coordenativas e 

subordinativas. Como o próprio nome diz, as primeiras estabelecem uma relação de 

coordenação entre termos; já as segundas, estabelecem uma relação de subordinação. 

As conjunções coordenativas podem conectar duas palavras, dois termos da 

oração ou duas orações, como se vê respectivamente nestes exemplos extraídos da 

gramática de Kury: “João E Maria”; “Trouxe um livro para Pedro E um caderno para 

João”; “João ficou satisfeito, MAS Pedro se amuou” (1960, p.88). 

Esta espécie de conjunção pode ser classificada em: aditiva, quando exprime 

adição de termos iguais; adversativa, quando liga um termo que expressa contraste, 

compensação; alternativa, quando remete à ideia de escolha, alternância; conclusiva, 

quando conecta uma oração que expressa conclusão ou ilação; e explicativa, quando 

introduz uma oração que expressa explicação ou o motivo de se ter enunciado a 

primeira. A seguir, apresentamos este quadro elaborado com os exemplos citados pelo 

autor (1960, p.89): 

 

aditivas 

(e correlativas) 

e  (afirmativa) 

nem (negativa) 

não só, não somente, não 

apenas, mas também, mas 

ainda (correlativas) 

Estudo E trabalho. 

Não estuda NEM trabalha. 

NÃO SÓ estuda MAS trabalha. 

adversativas mas, porém, entretanto, no 

entanto, contudo, não obstante, 

senão, todavia, etc. 

Tomei cuidado, NÃO 

OBSTANTE caí. 

alternativas ou, ou...ou, ora...ora, já...já, 

quer...quer, seja...seja, etc. 

Estude OU trabalhe. 

ORA sorria, ORA chorava. 

conclusivas logo, pois (posposta ao verbo), 

portanto, então, assim, por isso, 

por conseguinte, etc. 

Não estudei, PORTANTO não 

aprendi a lição. 

explicativas pois (anteposto) ao verbo, 

porque, que, porquanto, etc. 
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Quadro 75: Conjunções coordenativas em Kury 

 

De acordo com Kury, as aditivas também são chamadas aproximativas ou 

copulativas, assim como as alternativas são chamadas também de disjuntivas e as 

conclusivas de ilativas. O autor observa que não considera adequada a inclusão da 

aditiva “nem” (repetida): “nem...nem” entre as alternativas. Na verdade, as aditivas 

podem expressar a soma de termos idênticos negativos, afirmativos e também 

contrastantes (quando já começa a aparecer uma tendência adversativa), como em 

“Estudou, E não aprendeu” (1960, p.89).  

O autor também atenta para o uso das conjunções que e porque, as quais podem 

exercer função coordenativa ou subordinativa, de acordo com o contexto. Quando 

coordenativas, são explicativas; quando subordinativas, são causais.  

Destaque-se também que as construções isto é, por exemplo, a saber, etc. que 

certos gramáticos incluem entre as coordenativas explicativas não passam de funções 

incidentes.  

São conjunções subordinativas as que estabelecem uma relação de dependência 

entre uma oração e outra ou a um elemento qualquer da sentença. Tais conjunções 

dividem-se em integrante e circunstancial, sendo esta última subdividida em dez tipos17.  

Tem-se apenas duas conjunções integrantes: “que” e “se”. Algumas obras 

inserem entre este tipo de conjunção os vocábulos “como”, “quando”, “onde”, 

“porque”, “quanto”, contudo esses são advérbios interrogativos. Kury advoga que as 

conjunções integrantes são simplesmente conectivos, esvaziados de significação, - 

sendo empregado o “que” para afirmação certa e “se” para afirmação duvidosa -, ao 

passo que as palavras citadas sempre desempenham uma função sintática na oração.  

Exemplifique-se nestas frases citadas por Kury (1960, p.90): 

 

Sei QUE êle chegou. 

                   ↑ 

     conjunção integrante 

 

Não sei SE êle chegou. 

                                                           
17 Um destes tipos é sugestão do autor. A NGB inclui apenas nove conjunções circunstanciais. Kury 

assinala com um asterisco o tipo “modal” com vistas a apontar que a terminologia não foi adotada pelo 

novo acordo.  



 

140 
 

                     ↑ 

       conjunção integrante 

 

Não sei COMO êle chegou. 

                     ↑ 

    adjunto adverbial de modo 

          Quadro 76: Diferença entre conjunção integrante e adverbial em Kury 

 

O autor não descreve as especificidades de cada conjunção circunstancial. Para 

uma melhor visualização, apresentamos o quadro a seguir contendo estas conjunções e 

exemplos citados por Kury (1960, pp.90-91): 

 

Circunstância Conjunções Exemplos 

causa porque, pois, porquanto, que, como, 

visto que, etc.  

Não fui à praia PORQUE 

choveu; 

COMO choveu, não fui à praia; 

concessão embora, conquanto, mesmo que, por 

mais que, que, etc. 

EMBORA chova, irei à praia; 

POR MAIS QUE estudasse, 

não aprendia; 

Inteligente QUE sejas, precisas 

estudar; 

condição se, sem que (=se não), caso, etc. SE não estudares, não 

aprenderás; 

Não aprenderás SEM QUE 

estudes; 

consequência que, de sorte que, de modo que, sem 

que (=que não), etc.  

Não estudou, DE SORTE QUE 

foi reprovado; 

Não estudo SEM QUE  tire 

proveito; 

fim para que, porque (com o verbo no 

subjuntivo), a fim de que, que, etc.  

Estudo sempre, PARA QUE 

aprenda; 

Fiz-lhe sinal QUE se calasse; 

tempo quando, enquanto, sempre que, logo 

que, desde que, mal que, etc. 

Já se passou um ano DESDE 

(QUE) cheguei; 

MAL havia chegado, começou 

a chover; 

conformidade conforme, segundo, como, etc.  CONFORME lhe prometi, 

trago-lhe uma lembrança; 

proporção à proporção que, à medida que, quanto 

mais... tanto mais, etc. 

À MEDIDA QUE se 

aproximava a hora, o 

nervosismo aumentava; 

QUANTO MAIS se 

aproximava a hora, MAIS 

aumentava o nervosismo; 
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comparação como, tal como, mais... (do) que, 

menos... (do) que, etc. 

Trabalho MAIS, DO QUE 

estudo; 

modo sem que Em casa estudo à vontade, SEM 

QUE me incomodem. 

Quadro 77: Conjunções subordinativas em Kury. 

 

Formam ainda as conjunções muitas locuções conjuntivas. A seguir, elaboramos 

um quadro com as que encontramos na gramática de Kury (1960, p.91): 

 

causais concessivas condicionais temporais 

já que 

desde que 

pois que 

visto que 

uma vez que 

etc 

ainda que 

mesmo que 

pôsto que 

(se)bem que 

etc 

contanto que 

sem que (=se não) 

etc 

até que 

assim que 

tanto que 

etc 

Quadro 78: Locuções conjuntivas em Kury. 

 

Por fim, cabe dizer que Pequena gramática: para a explicação da nova 

nomenclatura gramatical, de Adriano da Gama Kury é uma obra que cumpriu com 

sucesso - no que tange aos conectivos -  a descrição detalhada dos fatos linguísticos sob 

a ótica da NGB.  

Os critérios de organização adotados pelo autor tornaram o texto simples, 

conciso e acessível a qualquer tipo de público que desejar obter informações a respeito 

da gramática da Língua Portuguesa. Não obstante em alguns casos apresente seu ponto 

de vista, o autor destaca sempre qual é a visão da NGB.  

 

 

5.3.4 CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. 2ªed. Belo 

Horizonte: Bernardo Álvares, 1969 [1971]. 

 

Escrita pelo professor, filólogo e ensaísta Celso Cunha, a Gramática do 

Português contemporâneo, elaborada para alunos do Curso Médio, explana a gramática 

da Língua Portuguesa com clareza e brilhante organização. Autor consagrado, eleito 

principal filólogo brasileiro de sua Geração por Naro (1976, p.74), Cunha oferece uma 



 

142 
 

obra completa para consulta dos que desejaram obter informações sobre fatos da língua 

portuguesa. Com objetivo claramente didático, o autor se utiliza de esquemas e tabelas 

para tornar ao leitor mais inteligível seus conceitos. Como se percebe pelo título, Cunha 

desejou com este trabalho apresentar características da Língua Portuguesa 

contemporânea em sua forma culta. Para análise, utilizamos a 2ª edição, publicada em 

1971, cuja capa reproduzimos a seguir:  

 

 

Figura 10: Capa da Gramática do Português contemporâneo, de Celso Cunha. 

 

Naturalmente, como as demais obras analisadas, a gramática de Celso Cunha 

também foi escrita em conformidade com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, como 

se menciona na folha de rosto:  
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Figura 11: Folha de rosto da Gramática do Português contemporâneo, de Celso Cunha. 

 

Logo no início da obra, na Advertência, Cunha revela sua preocupação em 

oferece um material de qualidade aos alunos do Curso Médio, aos que não puderam 

fazer o curso regular, aos alunos das Faculdades de Letras e aos jovens licenciados. O 

autor observa que apesar de ter objetivo de expor os fatos da norma culta, não ignora as 

construções coloquiais, sobretudo ao analisar os valores afetivos das formas 

idiomáticas, justificando ser uma tentativa, ainda que limitada, de descrição sincrônica 

da língua.  

Como destacamos anteriormente, a obra segue a NGB. Nota-se nas palavras do 

autor que este está satisfeito por isso: “Seguimos a Nomenclatura Gramatical Brasileira 

nos assuntos de que ela cuidou, por estarmos sinceramente convencido das inúmeras 

vantagens de uma terminologia unificada para o ensino da língua nos cursos primário e 

médio” (1971, p. 10). Assim como os outros autores das gramáticas que analisamos, 

Cunha entende que a instituição de uma nomenclatura oficial favorecerá o ensino da 

Língua Portuguesa nos mais diversos níveis.  

O sumário da obra é composto por dedicatória, advertência e mais vinte e quatro 

partes. Nesta obra, não se tem a tradicional divisão Fonética, Morfologia e Sintaxe.  

Nesta gramática, analisamos seguintes capítulos: 
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Capítulo Título 

11 Pronomes (pronomes relativos) 

14 Preposição 

15 Conjunção 

Quadro 79: Itens analisados em Cunha. 

 

5.3.4.1 Pronome relativo  

 

 

De acordo com Cunha, os pronomes relativos recebem essa nomenclatura 

porque, geralmente, fazem referência a um termo anterior, chamado antecedente. 

Quanto à forma, podem ser variáveis e invariáveis, conforme de pode observar nesta 

tabela apresentada pelo autor (1971, p.241): 

 

 

Figura 12: Pronome relativos em Cunha. 

 

Cunha destaca que o relativo onde, quando precedido pelas preposições a e de, 

funde-se a elas, originando as formas aonde e donde.  

Em seguida, o autor diz que o termo que antecede o pronome relativo pode ser 

de cinco tipos diferentes, os quais podem ser verificados neste quadro que elaboramos 

com os exemplos citados pelo autor (1971, p.241): 

 

substantivo Dêem-me as cigarras que eu ouvi menino. 

(Manuel Bandeira) 

 

pronome Aquêle que partiu no brigue Boa Nova 

E na barca Oliveira, anos depois, voltou... 

(Antônio Nobre) 

 

adjetivo As opiniões têm como as frutas e seu tempo de madureza em 

que se tornam doces de azedas ou astringentes que dantes 

eram. 
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(Marquês de Maricá) 

 

 

advérbio Lá, por onde se perde a fantasia 

No sonho da beleza; lá aonde 

A noite tem mais luz que o nosso dia... 

(Antero de Quental) 

 

oração Estou muito nervoso, o que é mau. 

(Antônio Nobre) 

 

Quadro 80: Termos antecedentes do pronome relativo em Cunha. 

 

Segundo Cunha, diferente das conjunções, simples conectivos que não 

desempenham nenhuma função interna nas orações que encabeçam, os pronomes 

relativos sempre cumprem uma função sintática nas orações que introduzem. 

Elaboramos o quadro seguinte contendo as funções que os relativos podem exercer e 

exemplos retirados da obra analisada:  

 

sujeito Quero ver do alto o horizonte, 

Que foge sempre de mim. 

(Olegário Mariano) 

 

[que = sujeito de foge]. 

 

objeto direto Penas que eu próprio busquei, 

Como agora as deixarei? 

(Guimarães Passos) 

 

[que = objeto direto de busquei]. 

 

objeto indireto Eu aguardava com uma ansiedade medonha esta cheia de 

que tanto se falava. 

(José Lins do Rego) 

 

[de que = objeto indireto de se falava]. 

 

predicativo Não conheço quem fui no que sou hoje. 

(Fernando Pessoa) 

 

[quem e que = predicativos do sujeito eu, oculto]. 

 

adjunto adnominal Há pessoas cuja aversão e desprêzo honram mais que os 

seus louvores e amizade.  



 

146 
 

(Marquês de Maricá) 

 

[cuja = adjunto adnominal de aversão e desprêzo, mas em 

concordância apenas com o primeiro substantivo, o mais 

próximo]. 

 

complemento nominal Denunciava João Nunes tão sincera alegria que cheguei a 

acreditar nas maravilhas estupendas de que é capaz um 

esquisito. 

(Camilo Castelo Branco) 

 

[de que = complemento nominal de capaz]. 

 

adjunto adverbial Enamorado de si próprio morreu Narciso à beira dum 

regato onde se mirava. 

(Miguel Torga) 

 

[onde = adjunto adverbial de se mirava]. 

 

agente da passiva - Sim, sua adorável pupila, a quem amo, a quem idolatro 

e por quem sou correspondido com igual ardor! 

(Aluísio Azevedo) 

 

[por quem = agente da passiva do verbo corresponder]. 

 

(CUNHA, 1971, p. 242) 

Quadro 81: Função sintática dos pronomes relativos em Cunha. 

 

Cunha atenta para o fato de que o pronome onde sempre exercerá a função de 

adjunto adverbial; e o pronome cujo funcionará como adjunto adnominal.  

O autor prossegue explicando que há relativos que não tem antecedentes. Os 

pronomes quem e onde podem ser postos no texto um termo que os preceda, como se 

pode ver neste exemplo apresentado pelo autor (1971, p.243) “Quem tem amor, e tem 

calma, / tem calma... Não tem amor...” (Adelmar Tavares). Este tipo de pronome é 

denominado relativo indefinido. 

 Quando há este uso absoluto dos pronomes relativos, certos estudiosos 

reconhecem a existência de um antecedente interno, desenvolvendo, para fins analíticos, 

quem em aquele que, e onde em no lugar em que, como se explicaria estes exemplos 

citados pelo autor (1971, p.243): “Aquêle que tem amor.../ Passeias no lugar em que 

não ando...”.  
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É comum ser omitido o termo que antecede o relativo quanto, como se vê nestes 

exemplos apresentados por Cunha (1971, p.243): “Hoje penso quanto faço.” (Fernando 

Pessoa); “Saibam quantos este meu verso virem/ Que te amo...” (Oswald de Andrade).  

Em seguida, fala sobre os valores e empregos dos pronomes relativos. Tem-se 

explicações detalhadas a respeito das relações de sentido e dos usos de cada pronome 

relativo no texto.  

O pronome relativo que é básico. É empregado para fazer referência a pessoas, 

coisas, tanto no singular, como no plural, além de encabeçar orações subordinadas 

adjetivas, como se pode ver neste exemplo apresentado pelo autor “Os amigos que me 

restam são de data recente” (Machado de Assis em CUNHA, 1971, p.244).  

Em alguns casos, o termo antecedente do que não vem manifesto na sentença, 

como em “Esta palavra doeu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse.” (Machado 

de Assis em CUNHA, 1971, p.244).  

Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, o relativo “que”, se tiver por 

antecedente um substantivo, pode ser trocado por “o qual” (e flexões), como se vê, neste 

texto (Drummond em CUNHA, 1971, p.244): “Sei que estou plagiando nosso famoso 

cronista, o qual, certa vez, deu-lhe na telha fazer essa comunicação ao jornal e aos 

leitores”.   

Tal substituição pode ser um recurso de estilo, ou seja, pode ser adequada por 

conta da clareza, eufonia e ritmo do texto. Contudo, existem sentenças em que se faz 

necessário o uso da forma “o qual”. A seguir, detalharemos por quê. 

O relativo “que” deve ser usado, de preferência, após preposições 

monossilábicas – “a”, “com”, “de”, “em” e “por” – como se pode ver neste exemplo: 

“Eram horas aquelas em que me retemperava.” (Gilberto Amado em Cunha, 1971, 

p.244). 

Obrigatoriamente deve-se fazer uso de “o qual” quando a sentença é construída 

com as demais preposições simples, sejam acidentais ou essenciais, assim como as 

locuções prepositivas, como se pode notar neste texto de Machado de Assis citado por 

Cunha (1971, p.245): “Uma visita de dez minutos apenas, durante as quais D. 

Benedita disse palavras no princípio: - Vamos agora para o Norte.”  

Como partitivo depois de alguns indefinidos, numerais e superlativos, Cunha 

declara que se deve usar o qual e exemplifica com este texto de Rui Barbosa: “O 
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bloqueio do oceano distribuiu-se por três esquadras duas das quais dividiram entre si o 

litoral do Atlântico.” (1971, p.245).   

Quando o sujeito do verbo é o relativo que, este deve concordar em número e 

pessoa com o termo que o precede, como se vê neste texto de Castro Alves, citado por 

Cunha (1971, p.342): “Fui eu que te vesti do meu sudário...”. Contudo, no que diz 

respeito e esse emprego do “que” como sujeito, Cunha faz três considerações. 

Em primeiro lugar, se o termo que antecede esse relativo for predicativo ou 

aposto de um pronome pessoal sujeito, é costume que o verbo do relativo concorde com 

este pronome pessoal, sobretudo quando o termo que antecede é manifesto pelos 

pronomes demonstrativos o, a, os, as e aquele, aquela, aqueles e aquelas, estejam 

explícitos ou implícitos, como se observa nestes exemplos apresentados pelo autor 

(1971, p.342): “Fui eu [o] que cheguei primeiro.”; “Nós, os que chegamos primeiro, 

seremos os últimos a sair.”; “Nós somos aqueles que mais fizemos por ti.”.  

Em segundo lugar, ao vir precedido das construções um dos ou uma das, 

seguidas de substantivo, o verbo de que o relativo que é sujeito deve ser conjugado na 

terceira pessoa do plural ou, menos frequentemente, na terceira do singular como se 

exemplifica nesta frase de Graciliano Ramos citada pelo autor (1971, p.342): “Encostei-

me a uma das balaustradas que limitam o paredão.”. 

Cunha assevera que a escolha do emprego do verbo no singular ou plural faz-se 

por uma questão estilística. Estando no singular, salienta-se o sujeito do grupo em 

relação ao qual vem citado; estando no plural, ocorre o inverso. 

Em terceiro lugar, depois da construção um dos que ou um daqueles que, o verbo 

deve ser empregado naturalmente na terceira pessoa do plural, como se vê neste texto de 

José Lins do Rego, citado por Cunha (1971, p.342): “Ela passou-se para o outro mais 

decidido, um dos que moravam no quartinho dos grandes.”.  

Conforme Cunha, deve-se empregar o pronome quem apenas para fazer 

referência a pessoas ou objetos personificados, como se vê nestes versos de Fernando 

Pessoa, citados pelo autor (p.245): “Feliz é quem tiver netos/ De quem tu sejas avô!”.  

Ao referir-se a um termo antecedente expresso na frase, ou seja, como simples 

relativo, o pronome quem equipara-se a o qual e deve vir sempre precedido de 

preposição, como se pode ver neste texto de Mário Palmério, citado pelo autor (1971, 
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p.245): “Nada como o mexe-mexe caseiro da mulher de quem se gosta – José de 

Arimatéia imaginava.”.  

Cunha explica que este pronome é empregado, geralmente, com o verbo na 

terceira pessoa do singular. Contudo, há muitos exemplos de textos de bons autores em 

que o verbo não com concorda com o pronome pessoal, sujeito da oração anterior. Nesta 

conjuntura, evidencia-se, “sem rodeios mentais” (1971, p.343), esclarece o autor, o 

sujeito efetivo da ação manifesta pela forma verbal, como se observa nestes versos de 

Fernando Pessoa citados pelo autor (1971, p.343): “Não sou eu quem descrevo. Eu sou 

a tela/ E oculta mão colora alguém em mim.”. Cunha afirma que a linguagem popular 

prefere esse tipo de construção.  

Ainda sobre o uso do pronome quem, Cunha destaca que no português atual, 

estima-se o uso de sem o (a) qual em vez de sem quem. 

O vocábulo cujo é ao mesmo tempo pronome relativo e possessivo e equipara-se 

a do qual, de quem, de que. É usado somente como pronome adjetivo e deve concordar 

com o que possui em gênero e número, como se vê nestes versos de Antônio Nobre, 

citados pelo autor (1971, p.246): “Convento d’águas do Mar, ó verde Convento, / Cuja 

Abadêssa secular é a Lua/ E cujo Padre-capelão é o Vento...”.  

O quanto quando relativo simples tem por precedentes os seguintes pronomes 

indefinidos: tudo, todos (ou todas). Por isso, tem-se o seu valor também indefinido, 

como se vê neste texto de Luís Jardim, citado pelo autor (1971, p.246): “Soprava dum 

lado, do outro, e tudo quanto foi de garrancho e fôlha sêca se juntou um canto só.”. 

Geralmente o relativo onde exerce a função de adjunto adverbial, por isso é 

considerado por alguns gramáticos advérbio relativo. Apesar de ser considerável a 

diferença feita entre onde e aonde por questões de clareza idiomática, em que o 

primeiro significa lugar em que, e o segundo, o lugar a que, o Cunha ressalta que essa 

diferença, quase extinta na linguagem popular, já não era muito precisa nos clássicos. 

Assim, não é incomum encontrar o uso de uma forma em lugar de outra, como se vê 

nestes textos de Fagundes Varela e Olavo Bilac, respectivamente, citados pelo autor 

(1971, p.246): “Vela ao entrares no porto/ Aonde o gigante está!”; “Espiando-a no 

pendor dos boqueirões profundos, / Onde vinham ruir com fragor as cascatas.”. 
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5.3.4.1 Preposição 

 

Cunha diz que preposições “são palavras invariáveis que relacionam dois termos 

da oração” (1971, p.377). O primeiro termo é chamado antecedente, e o segundo 

consequente, como se pode ver nestas frases apresentadas pelo autor: 

 

ANTECEDENTE PREPOSIÇÃO CONSEQUENTE 

Vou a São Paulo 

Chegaram às duas horas 

Todos saíram de casa 

Chorava de dor 

Estive com Pedro 

Concordo com você 

                                                                               (CUNHA, 1971, p. 377) 

                      Quadro 82: Antecedente, preposição e consequente em Cunha 

 

No que diz respeito à forma, a preposições podem ser simples, quando 

constituída por um só vocábulo, ou compostas, quando expressas por dois ou mais 

vocábulos cujo último é a preposição “de”. 

De acordo com Cunha, as preposições simples são as seguintes: 

 

a com em por (per) 

ante contra entre sem 

após de para sob 

até desde perante sôbre 

      trás 

                                                                     (CUNHA, 1971, p. 377) 

Quadro 83: Preposições em Cunha 

 

As preposições simples são chamadas essenciais para que se distinguirem de 

alguns vocábulos que, pertencendo geralmente a outras classes de palavras, exercem, 

em alguns casos, o papel de preposição, e por esse motivo são chamadas acidentais. São 

acidentais as preposições do quadro abaixo: 
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afora durante mediante segundo 

conforme exceto não obstante senão 

consoante fora salvo tirante 

   visto 

                                                                  (CUNHA, 1971, p. 377) 

              Quadro 84: Preposições essenciais em Cunha 

 

Em seguida, Cunha apresenta uma lista contendo as principais locuções 

prepositivas:  

abaixo de apesar de embaixo de para baixo de 

acêrca de a respeito de em cima de para cima de 

acima de atrás de em frente a para com 

a despeito de através de em frente de perto de 

adiante de de acôrdo com em lugar de por baixo de 

a fim de debaixo de em redor de por causa de 

além de de cima de em tôrno de por cima de 

antes de defronte de em vez de por detrás de 

ao lado de dentro de graças a por diante de 

ao redor de depois de junto a por entre 

a par de diante de junto de por trás de 

                                                                                                   (CUNHA, 1971, p.378) 

       Quadro 85: Locuções prepositivas em Cunha 

 

Conforme Cunha, relação estabelecida entre os vocábulos mediante às 

preposições pode acarretar movimento ou não movimento, isto é, pode designar uma 

circunstância ou uma circunstância daí originada. Tem-se a ideia de movimento nestes 

exemplos oferecidos pelo autor (1971, p.378): “Vou a São Paulo.”; “Todos saíram de 

casa.”. Já os exemplos que se seguem, também retirados da gramática de Cunha, são 

marcados pela ausência de movimento (1971, p.378): “Chegaram às duas horas.”; 

“Chorava de dor.”; “Estive com Pedro.”; “Concordo com você.”.  

O movimento e a situação (termo adotado pelo autor para indicar falta de 

movimento) podem ser observados em referência ao espaço, ao tempo e à noção. Para 

exemplificar esse pensamento, Cunha mostra como a preposição de, por exemplo, pode 

estabelecer relações espacial, temporal e nocional (1971, p.378): 
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ESPACIAL Todos saíram de casa. 

TEMPORAL Trabalha de 8 às 8 todos os dias. 

NOCIONAL Chorava de dor 

Livro de Pedro 

            Quadro 86: Valores semânticos da preposição de em Cunha. 

 

Nestas três ocorrências, a preposição destacada liga vocábulos à ideia de 

“movimento de afastamento de um limite”, “procedência” (1971, p.378). Os valores 

significativos que esta preposição pode remeter em diferentes contextos serão oriundos 

desse conteúdo significativo fundamental e de suas possíveis aplicações nos campos 

espacial, temporal ou nocional, com o sem a existência de movimento.  

Cunha apresenta o seguinte esquema a fim de ilustrar as noções de movimento 

manifestas nas relações preposicionais. (A) é o ponto limite, “em referência ao qual o 

movimento será de aproximação (B → A) ou de afastamento (A → C)” (1971, p.379): 

 

                                                                                                            

                                                                               (CUNHA, 1971, p. 379) 

Figura 13: Relações preposicionais em Cunha 

 

Cunha conclui os pensamentos a respeito a respeito da significação das 

preposições dizendo que embora haja infinidade de empregos, muito diferentes no texto, 

é possível denominar para cada caso uma significação fundamental, determinada pela 

expressão de movimento ou de “situação resultante (ausência de movimento)” (1971, p. 

379) e que se aplica aos campos espacial, temporal e nocional, como se pode ver neste 

esquema apresentado pelo autor em sua gramática: 
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                                                                 (CUNHA, 1971, p. 379) 

Figura 14: Análise do sistema funcional das preposições em Cunha. 

 

Nota-se que esta subdivisão oferece a possibilidade de análise do funcionamento 

das preposições em língua portuguesa, sem que se considere a variedade de relações 

significativas que estas podem remeter de acordo com o contexto em que estiverem 

inseridas.  

Há que considerar que a abordagem de Celso Cunha no que tange à descrição de 

das preposições segue uma rota significativamente diferente da dos demais autores 

analisados. Tem-se proximidade de conteúdo, contudo a proposta descritiva de Cunha 

nos parece mais hodierna. Cremos que essa observação é absolutamente relevante uma 

se considerarmos que o perfil dos filólogos à época passava por intensa transformação, 

pois a descrição dos fatos da língua sofria reflexos das diretrizes das novas tendências 

estruturalistas.  

A respeito, cite-se o comentário inserido como nota de rodapé feito por Celso 

Cunha (p.379): 

1) Para elaboração deste Capítulo nos inspiramos 

fundamentalmente nas obras de BERNARD POTTIER: 

Systématique des Eléments de Relation. Etude de 

Morphosyntaxe Structurale Romane, Paris, 1962; Sobre la 

Natureza del Caso y la Preposicíon e Espacio y Tiempo en el 

Sistema de las Preposiciones, estudos incluídos no livro 

Linguística Moderna y Filologia Hispánica, págs. 137-153. 

 

Quanto ao conteúdo significativo e a função relacional das preposições, Cunha 

compara as seguintes frases: “Estive com Pedro” e “Concordo com você” (1971, p. 

380). Ele afirma que nas duas sentenças a preposição tem por antecedente uma forma 

verbal – estive e concordo – que ela liga a um consequente, que na primeira frase é um 

termo acessório (com Pedro é adjunto adverbial) e na segunda, é um termo integrante 

(com você é objeto indireto) da oração.  
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Essencialmente, a preposição com remete à ideia de associação, companhia, 

qual pode ser notada mais intensamente na primeira frase Estive com Pedro do que na 

segunda Concordo com você.  

Cunha destaca que a preposição com após o verbo do segundo exemplo, por ser 

uma construção já consagrada na língua, produz um esvaziamento de conteúdo 

significativo de companhia ou associação, em virtude do simples papel relacional.  

É comum, nesse tipo de construção, rejeitar o valor da preposição e passar a vê-

la como apenas como laço sintático, esvaziada de seu conteúdo nocional. Ressalte-se, 

entretanto, que as ligações sintáticas estabelecidas por meio de preposição obrigatória 

elegem certas preposições justamente por conta de seu sentido básico.  

Esse conceito é exemplificado pelo autor da seguinte maneira: o verbo 

concordar seleciona a preposição com por conta das relações que há entre o sentido do 

próprio verbo e o valor de associação inerente a com.  

Em regra, o objeto indireto que é inserido na sentença pelas preposições a ou 

para designa um movimento em direção a (1971, p.380), que coincide com o valor 

significativo daquelas preposições.  

Diferente é o uso do objeto direto preposicionado, pois o emprego da preposição 

não inevitável remete a um valor novo, já que a ênfase do conteúdo semântico da 

preposição constitui sempre um componente intensificador e explanador do valor verbo-

objeto, como se vê nestas palavras de Rui Barbosa e Machado de Assis, 

respectivamente, apresentadas pelo autor (1971, 381): “Só há uma coisa necessária: 

possuir a Deus.”; “A noite, mãe caritativa, encarregava-se de velar a todos.”.  

Em síntese, arremata o autor, a dimensão da intensidade de significado da 

preposição derivará da espécie de relação sintática determinada por ela. Essa relação 

poderá ser fixa, necessária ou livre.  

Cumpre salientar que o conceito que será descrito a seguir, o dos tipos de 

relações que a preposição pode exercer, não foi registrado em nenhuma das gramáticas 

analisadas em nossa pesquisa. Trata-se, portanto, de um conceito novo nos compêndios 

gramaticais cujo objetivo não está apenas na descrição dos fatos linguísticos, mas 

também na didática da língua portuguesa.  

Tome-se os seguintes exemplos citados pelo autor (1971, p.381): 

 



 

155 
 

Custa a crer que vivam no Rio de Janeiro...  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

A minha sombra há de ficar aqui! 

(Augusto do Anjos) 

 

De espaço a espaço passa um boi faminto... 

(Graça Aranha) 

 

Ninguém pode com a vida deles. 

(Érico Veríssimo) 

 

Ao analisar as relações sintáticas determinadas pelas preposições nestes 

exemplos, Cunha observa que o emprego gerou uma associação do valor das 

preposições de tal maneira que esses componentes não mais se desprendem: passam a 

formar uma totalidade significativa. 

Em casos como esse, a original função relacional e o valor do mesmo da 

preposição são intensamente esvaziados, vindo a sobressair o conjunto léxico 

proveniente da relação sintática preposicional, tanto a estrutura da sentença como no 

valor de significado.  

Na frase de Érico Veríssimo, “Ninguém pode com a vida deles”, vê-se que a 

preposição ligada ao verbo poder, cujo sentido no texto é de aguentar, não lhe adiciona 

novos valores figurados, mas modifica lhe o próprio sentido literal. Tem-se, portanto, 

neste e nos outros exemplos apresentados pelo autor relações fixas.  

Tome-se agora estes outros exemplos apresentados por Cunha (1971, p.382):  

 

O futuro a Deus pertence. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

O homem é um grande inventor de obstáculos. 

(Gustavo Corção) 

 

De noite fui ao teatro. 

(Machado de Assis) 

 

Sentimo-nos esmagados por êle. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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Note-se que as preposições ligam ao elemento principal um consequente 

sintaticamente essencial. Observe-se neste esquema apresentado pelo autor: 

 

pertence a Deus’ (verbo + objeto direto)  

inventor de obstáculos (substantivo + complemento nominal) 

fui ao teatro (verbo + adjunto adverbial necessário) 

esmagados por êle (particípio + agente da passiva) 

                                                                          (CUNHA, 1971, p. 382)  

Quadro 87: Relação entre termo principal e consequente em Cunha. 

 

Nestes casos, é evidenciada o papel relacional que exercem as preposições com 

perda no seu valor semântico, resumido, assim, aos aspectos característicos mínimos. 

Por isso, a diferença no contexto expressivo, do valor sintático em si. Tem-se, portanto, 

nestes exemplos apresentados pelo autor relações necessárias.  

Por fim, tomemos os seguintes enunciados apresentados pelo autor (1971, 

p.382): “Encontrar com um amigo. Encontrar um amigo. Procurar por alguém. 

Procurar alguém.”.  

Percebe-se que o emprego da preposição -  que é praticável, mas não 

imprescindível, de acordo com a norma padrão – adiciona, às relações que designa, 

valores de associação (com) e de “movimento que inclina-se a encerrar-se numa 

determinada direção” (por). 

Tem-se, desse modo, nestes exemplos apresentados pelo autor relações livres 

cujo uso da preposição é, geralmente, recurso estilístico, uma vez que desempenha na 

frase a totalidade de seu valor significativo.  

Passemos agora, a descrição dos valores que cada preposição pode indicar no 

texto explanados por Cunha. 

Pode a preposição a remeter à ideia de movimento, com sentido de aproximação 

de um limite, e à de situação, com sentido de coincidência, concomitância, no espaço, 

no tempo e na noção, conforme exemplifica Cunha: 

 

  

ESPAÇO 

Do Leme ao Pôsto 6, a viagem é proporcionada aos recursos menores de 

que disponho.  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 



 

157 
 

 

TEMPO 

À distância dêstes anos já mal me lembro.                                                                                  

(Vergílio Ferreira) 

 

 

NOÇÃO 

Andar a pé, no flanco dos motorizados, dá uma imprevista calma.                                   

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

                                                                                           (CUNHA, 1971, p. 383) 

Quadro 88: Valor semântico da preposição a em Cunha. 

 

A preposição ante pode designar situação, remetendo à ideia de anterioridade, 

presença, no campo espacial, temporal e nocional, como se vê nestes exemplos citados 

por Cunha (1971, p.383): 

 

 

ESPAÇO 

Arrumo os montes de autos, detenho-me ante o rascunho de uma 

petição, abro uma gaveta cheia de documentos.                                                                                   

(Lêdo Ivo) 

 

TEMPO 

Antes de nós nos mesmos arvoredos                                                                            

Passou o vento, quando havia vento...                                                                      

(Ricardo Reis) 

 

NOÇÃO 

Ante o reclamo, o presidente daquela província dirigiu-se ao ministro 

do império, pedindo um lugar para o tresloucado no hospício de 

Alienados do Rio. (Euclides da Cunha) 

Quadro 89: Valor semântico da preposição ante em Cunha. 

 

A preposição após expressa situação, remetendo à ideia de proximidade de um 

limite, posterioridade, consequência, no campo espacial, temporal e nocional, como 

exemplifica Cunha (1971, p.384): 

 

ESPAÇO 
Seguiam logo após do capitão-mor.                                                 

(José de Alencar) 

TEMPO 

Após a bênção, permanecia de pé, os olhos no altar-mor, 

como se rezasse ainda e era sempre dos últimos a retirar-se.      

(Osman Lins) 

NOÇÃO 
Após isto veio a renovação                                                       

(Alexandre Herculano) 

         Quadro 90: Valor semântico da preposição após em Cunha. 
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A preposição até exprime uma ideia de movimento, remetendo à ideia de 

aproximação de um limite, no campo espacial e temporal, como se observa nestes 

enunciados citados por Cunha (1971, p.384): 

  

ESPAÇO 

Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao 

longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro.                                                              

(Fernando Sabino) 

 

TEMPO 

Saúde eu tenho, mas não sei se serei Ministro até a 

semana que vem.                                                               

(Carlos Drummond de Andrade) 

                Quadro 91: Valor semântico da preposição até em Cunha. 

 

O autor diz que na língua portuguesa moderna, esta preposição, ao reger um 

substantivo precedido de artigo, pode aparecer ou não seguida de preposição a, como se 

pode ver neste texto de João de Araújo Correia citado por Cunha (1971, p.384): “Ir ao 

Pôrto ou, com mas calor familiar, ir até ao Pôrto ou até o Pôrto, é sempre uma festa 

para o duriense – até nos casos em que a festa envolve necessidade.”.  

Outro fato destacado pelo autor é a distinção entre a preposição até, indicadora 

de movimento, e a palavra de forma igual, que designa inclusão, a qual descrevemos 

anteriormente quando tratamos das palavras de classificação à parte.  

A preposição com designa a ideia de situação, expressando a ideia de adição, 

companhia, comunidade, simultaneidade, modo, meio, causa, concessão, no campo 

nocional, como se vê neste exemplo apresentado por Cunha (1971, p.385):  

 

NOÇÃO 

Rir dos outros é sinal de pobreza de espírito. Deve-se rir com 

alguém, não de alguém, como dizia Dickens.  

(Gilberto Amado) 

Quadro 92: Valor semântico da preposição com em Cunha. 

 

A preposição contra exprime movimento -  direção contrária – e situação -  

oposição, hostilidade, junção, contato -, no campo do espaço e da noção, como se atesta 

nesses exemplos citados por Cunha (1971, p.385):  
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ESPAÇO 
Bate contra uma pedra a água do mar.                                                                    

(Alberto de Oliveira) 

NOÇÃO 

Sòmente a Autoridade tem fôrça para retirá-los, e êles se retiram 

protestando contra o que representa a sua própria salvação.                        

(Fernando Sabino) 

    Quadro 93: Valor semântico da preposição contra em Cunha. 

 

A preposição de expressa a ideia de movimento - afastamento de um ponto, de 

um limite – e situação – origem, causa, posse -, no espaço, no tempo e na noção, como 

exemplifica Cunha (1971, p.386): 

 

 

ESPAÇO 

O filho da velha senhora chegou da Europa esta noite.                    

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

TEMPO 

De um momento para outro não se vê mais uma saia pelas ruas. 

(Fernando Sabino) 

 

 

NOÇÃO 

O bebê, de olhinhos tranqüilos, olhava sem reprovação para 

tudo. (Carlos Drummond de Andrade) 

      Quadro 94: Valor semântico da preposição de em Cunha. 

 

Expressa a preposição “desde” “movimento” – afastamento de um limite 

determinado (intensivo de “de”) -, no campo espacial e temporal, como se observa 

nestes exemplos citados por Cunha (1971, p.386): 

 

 

ESPAÇO: 

Desde o extremo leste, sôbre o rio, seguindo para o 

norte, a cidade é cercada por uma série de 

eminências.         (Jaime Cortesão) 

 

TEMPO: 

Desde o primeiro ano da escola que todos me tratam 

de Fomenicas.                                                                                 

(Alves Redol) 

  Quadro 95: Valor semântico da preposição desde em Cunha. 

 

A preposição “em” pode expressar “movimento” - tendência para uma posição 

de contato ou de inferioridade – e “situação” – posição no interior de, dentro dos limites 
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de, em contato com, em cima de, nos campos espacial, temporal e nocional, como se vê 

nestes exemplos citados por Cunha (1971, p.387): 

 

 

ESPAÇO 

Entro na venda para comprar uns anzóis...                                           

(Rubem Braga) 

 

 

TEMPO 

Tudo aconteceu em 24 horas.                                                                  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

NOÇÃO 

Somos muitos Severinos                                                                                   

iguais em tudo e na sina.                                                                               

(João Cabral de Melo Neto) 

               Quadro 96: Valor semântico da preposição em em Cunha. 

 

A preposição entre pode expressar situação – posição no interior de dois limites, 

como se pode observar nestes exemplos apresentados por Cunha (1971, p.387): 

 

ESPAÇO 

Havia duas entradas, uma para sala, ficando a porta entre quatro 

janelas. (Machado de Assis) 

 

TEMPO 

Todos os barcos se Perdem,                                                                                    

entre o passado e o futuro.                                                                                  

(Cecília Meireles) 

 

NOÇÃO 
 - Mereço? Inquiriu ela, entre desvanecida e modesta.                           

(Machado de Assis) 

    Quadro 97: Valor semântico da preposição entre em Cunha. 

 

A preposição para remete à ideia de movimento – tendência para um limite – e 

de situação – finalidade, direção, intenção, referenciam perspectiva -, como se vê nestes 

enunciados citados por Cunha (19171, p.388): 

 

ESPAÇO 

Subiam para o azul os gritos da criançada.                                                           

(Augusto Meyer) 

 

TEMPO 

 - Pois sim; liquidar já?                                                                                                                   

- Não, lá para o fim do ano que vem.                                                                           

(Machado de Assis) 
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NOÇÃO 

Não estava para aquelas folias até tão tarde, disse ela...                                    

(Machado de Assis) 

 

Quadro 98: Valor semântico da preposição para em Cunha. 

 

A preposição perante expressa situação – posição (intensivo de ante), presença, 

confronto -, como se pode verificar nestes exemplos apresentados por Cunha (1971, 

p.388): 

 

ESPAÇO 

Renunciar de portas tôdas abertas,                                    

Perante a paisagem tôdas as paisagens...                                                           

(Álvaro de Campos) 

 

NOÇÃO 

Que mesquinha era afinal aquela Ciência que tinha 

venerado, aquela lógica árida e sêca que fôra o seu 

único amparo perante os fenômenos cruéis da vida. 

(Domingos Monteiro) 

    Quadro 99: Valor semântico da preposição perante em Cunha. 

 

A preposição por expressa movimento – uma extensão entre limites; percurso; 

dispersão; -, e situação – durante, ao longo de, através de, por meio de, em favor de -, 

como se vê nestes exemplos apresentados pelo autor (1971, p.389): 

 

ESPAÇO 

Se fôr por esta rua, chego atrasado, mas por esta outra, com tanto calor...                                

(Fernando Sabino) 

 

TEMPO 

Era o que, por muito tempo, êle desejou fôsse feito por Carolina.         

(Luís Viana Filho) 

 

NOÇÃO 
O trem chegou, medonho. Parou por favor.                                                  

(Aníbal M. Machado) 

Quadro 100: Valor semântico da preposição por em Cunha. 

 

A preposição sem pode designar ideia de situação – negação, subtração, 

ausência, desacompanhamento -, como se observa nestas sentenças apresentadas por 

Cunha (1971, p.389): 
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NOÇÃO 
É próprio do gato sair sem pedir licença, voltar sem dar satisfação. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Quadro 101: Valor semântico da preposição sem em Cunha. 

 

A preposição sob expressa situação – posição de inferioridade em relação a um 

limite (no sentido concreto ou no figurado), como se percebe nestes exemplos 

apresentados por Cunha (1971, p.390): 

 

ESPAÇO 
Agachei-me com esfôrço, olhei sob os móveis.                              

(Luís Jardim) 

TEMPO 

Sob D. Manuel floresceram as artes e as letras em Portugal 

como sob Leão X na Itália.                                                                                     

(Caldas Aulete) 

 

NOÇÃO 

Sob o aspecto faunístico, o Nôvo Mundo trouxe grande 

decepção aos seus descobridores.                                                                      

(Gastão Cruls) 

       Quadro 102: Valor semântico da preposição sob em Cunha. 

 

A preposição sobre expressa situação – posição de superioridade em relação a 

um limite (no sentido denotativo ou no conotativo); tempo aproximado, excesso -, como 

se observa nestes exemplos citados por Cunha (1971, p.390): 

 

ESPAÇO 

Sôbre o primeiro homem Deus se inclina.                               

(Murilo Mendes) 

 

TEMPO 

Sôbre a madrugada, consegui conciliá-lo [o sono].               

(Machado de Assis) 

 

NOÇÃO 

Em frases rápidas, o senhor definiu bem o seu 

pensamento sôbre o tema que apaixona a nação.                                          

(Carlos Drummond de Andrade) 

Quadro103: Valor semântico da preposição sobre em Cunha. 

 

De acordo com Cunha, a preposição “trás”, cujo sentido é de situação posterior, 

arcaizou-se. No português contemporâneo, está e trocada pelas locuções prepositivas 

“atrás de”, “depois de” e “após” (esta última é empregada com menos frequência).  
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Primordialmente, “trás” era usada com sentido de “além de”, que mantém-se nas 

palavras “Trás-os-Montes” e “trasanteontem”. 

 

5.3.4.3 Conjunções 

 

No capítulo Conjunções, antes de apresentar uma definição sobre a classe, 

Cunha apresenta as seguintes sentenças (1971, p. 391): 

 

O tempo e a maré não esperam por ninguém. 

Ouvi primeiro e falai por derradeiro. 

Nenhum filho é inocente, quando a sua mãe o crê culpado.  

 

 

O autor explica que na primeira sentença, o vocábulo e está ligando dois 

elementos de uma mesma oração: tempo e maré; na segunda sentença, este mesmo 

conectivo está ligando duas orações de sentido completo: Ouvi primeiro. Falai por 

derradeiro; já na terceira sentença, o vocábulo quando conecta duas orações que não 

podem ser separadas sem que seu sentido seja mudado, uma vez que a segunda oração 

está sujeita à primeira.  

Depois dessas reflexões, Cunha diz que conjunções “são palavras invariáveis 

que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração” 

(1971, p. 391). As que conectam elementos ou orações de igual função gramatical são 

chamadas coordenativas; as que relacionam duas orações, em que uma completa o 

sentido da outra, são chamadas subordinativas.  

De acordo com Cunha, as conjunções coordenativas são divididas em cinco 

tipos: aditivas, quando apenas ligam dois elementos ou duas orações da mesma função; 

adversativas, quando estabelecem uma ideia de contraste entre os itens que relaciona; 

alternativas, quando indicam, ao ligar dois termos ou orações de sentido distinto, que ao 

cumprir-se um fato, o outro não se cumpre; conclusivas, quando conectam à anterior 

uma oração que denota conclusão, consequência; e explicativas, quando relacionam 

duas orações, sendo que a segunda justifica a ideia inserida na primeira. 

Para uma melhor visualização, elaboramos o quadro seguinte com exemplos 

retirados da obra (1971, p. 392):  
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COORDENATIVA PRINCIPAIS 

CONJUNÇÕES 

EXEMPLOS 

aditiva e, nem [=e não]. Não é gulodice nem interesse. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

adversativa mas, porém, todavia, 

contudo, no entanto, 

entretanto. 

 

 A luz da tua poesia é triste mas pura.  

(Manuel Bandeira) 

alternativa ora, quer, seja, nem Ou eu me retiro ou tu te afastas. 

(Machado de Assis) 

 

conclusiva logo, pois18, 

portanto, por 

conseguinte, por isso 

 

Ambos se despediam; ambos por igual 

teor. Logo, tinham descoberto tudo um 

ao outro. 

(Machado de Assis) 

explicativa que, porque, pois, 

porquanto 

Vamos comer, Açucena, que estou 

morrendo de fome. 

(Adonias Filho) 

Quadro 104: Conjunções coordenativas em Cunha 

 

Cunha atenta para o fato de a conjunção adversativa mas ser empregada sempre 

no início da oração, ao passo que as demais adversativas (porém, todavia etc) podem vir 

ora no começo da oração, ora após um de seus termos, como se atesta nestes exemplos 

citados pelo autor (1971, p. 393): “O corpo ameaçava subir, mas não subia”, “O corpo 

ameaçava subir, porém não subia”, “O corpo ameaçava subir; não subia, porém”.  

O autor ainda observa que algumas conjunções coordenativas podem indicar 

diferentes significados conforme a relação que desempenham os elementos 

coordenados. Elaboramos o quadro abaixo em que se percebe alguns valores 

significativos que a conjunção coordenativa e pode assumir: 

 

EXEMPLO VALOR 

Tanto tenho aprendido e não sei nada. 

(Florbela Espanca) 

 

adversativo 

Qualquer movimento, e será um homem 

morto. 

(Adonias Filho) 

consequência 

                                                           
18 Cunha observa que deve-se empregar a conjunção conclusiva pois sempre posposta a um termo da 

oração a que pertence, como neste exemplo de João Ribeiro: “Era, pois, um homem de grande caráter e 

foi, pois, também em grande estilista” (CUNHA, 1971, p.393) 
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Você ignora que quem os cose sou eu, e 

muito eu? 

explicação enfática 

                                                                            (CUNHA, 1971, p. 393) 

Quadro: 105: Variados matizes significativos da conjunção e em Cunha. 

 

De acordo com Cunha, as conjunções subordinativas classificam-se em dez 

tipos: causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, 

temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. A seguir, discorremos acerca de 

cada uma delas. 

As causais começam uma oração subordinada que expressa causa; as 

concessivas encabeçam uma oração subordinada em que se expresse um fato contrário à 

ação principal, contudo incapaz de demovê-la; as condicionais começam uma oração 

subordinada em que se expresse uma hipótese ou condição necessária para que se 

cumpra ou não a ação principal; as conformativas começam uma oração subordinada em 

que se expresse a conformidade de uma ideia com a da oração principal; as finais 

começam uma oração subordinada que aponta finalidade da oração principal; as 

proporcionais começam uma oração subordinada em que se admite uma ação realizada 

ou para realizar-se concomitantemente com a da oração principal; as temporais 

encabeçam uma oração subordinada que indica uma circunstância de tempo; as 

comparativas começam uma oração subordinada que encerra o segundo membro de 

uma comparação; as consecutivas começam uma oração na qual se aponta a 

consequência  do que se foi dito na anterior; e as integrantes introduzem as orações 

substantivas. 

 

 PRINCIPAIS CONJUÇÕES EXEMPLOS 

causais  porque, pois, porquanto, como 

[=porque], pois que, por isso 

que, já que, uma vez que, visto 

que, visto como, que, etc. 

 

Trabalho inútil, pois a pessoa da 

voz devia estar ali por perto. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

concessivas embora, conquanto, ainda que, 

mesmo que, posto que, bem 

que, se bem que, por mais que, 

por menos que, apesar de que, 

nem que, que, etc. 

 

Ainda que alguma [vingança] fosse 

possível, não seria digna de nós... 

(Machado de Assis) 
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condicionais se, caso, contanto que, salvo 

se, sem que [=se não], dado 

que, a menos que, a não ser 

que, etc.  

Era a nossa sorte amar-nos; se 

assim não fora, como explicaríamos 

a valsa e o resto? 

(Machado de Assis) 

 

conformativas conforme, como [=conforme], 

segundo, consoante, etc. 

Conforme declarei, Madalena 

possuía um excelente coração. 

(Graciliano Ramos) 

 

finais para que, a fim de que, por que 

[= para que]. 

Tira essa venda, para que aos 

horrores 

Possa fugir... 

(Guimarães Passos) 

proporcionais à medida que, ao passo que, à 

proporção que, enquanto, 

quanto mais... mais, quanto 

mais...tanto mais, quanto 

mais... menos, quanto mais... 

tanto menos, quanto menos... 

mais, quanto menos... tanto 

menos, quanto menos... mais, 

quanto menos... tanto mais.  

 

O vento do leste, o gerador da sêca, 

à proporção que o dia crescia, 

aumentava a intensidade. 

(Rodolfo Teófilo)  

temporais quando, antes que, depois que, 

todas as vêzes que, cada vez 

que, apenas, mal, que [=desde 

que], etc. 

Há de sarar mal surja o dia. 

(Olegário Mariano) 

comparativas que, do que (depois de mais, 

menos, maior, menor, melhor e 

pior), qual (depois de tal), 

quanto (depois de tanto), como 

assim como, bem como.  

A ambição sujeita os homens a 

maior servilismo do que a fome e a 

pobreza. 

(Marquês de Maricá) 

consecutivas que (combinada com uma das 

palavras tal, tanto, tão ou 

tamanho, presentes ou latentes 

na oração anterior), de forma 

que, de maneira que, de modo 

que, de sorte que, etc. 

Foi tão ágil e rápida a saída que 

Jandira achou graça. 

(Ciro dos Anjos) 

integrantes que, se Tenho certeza de que gosta de 

mim. 

(Ciro dos Anjos) 

 

Ninguém sabia se estava ferido ou 

se feriria alguém. 

(Luís Jardim) 

 

Quadro: 106:  Conjunções subordinativas em Cunha. 
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Cunha assevera que emprega-se a conjunção que quando o verbo exprime 

certeza, como se pode atestar no exemplo apresentado no quadro acima; usa-se a 

preposição se quando o verbo exprime incerteza. No exemplo mencionado no quadro, o 

verbo aponta dúvida. 

O autor observa que algumas conjunções, como se, porque, como etc. podem 

aparecer em mais de uma classe. Por isso, é preciso atentar para o significado que as 

mesmas têm no texto para proceder a classificação adequada.  

Por fim, o autor diz que há muitas conjunções constituídas da partícula que 

precedida por advérbios, preposições e particípios, como “desde que, antes que, já que, 

até que, sem que, dado que, posto que, visto que etc.” (1971, p. 397). Estas são 

chamadas locuções conjuntivas.  

Em toda a obra, Cunha apresenta os fatos da língua de forma clara e atualizada. 

O autor mostra a clara intenção construir um material pertinente do ponto de vista 

teórico e pedagógico. Os conceitos descritos pelo autor observam não só a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira, mas também a tradição literária. Pode-se dizer que 

a Gramática do Português Contemporâneo é referência para os estudos mais 

expressivos da Língua Portuguesa.  

 

 

5.3.5. MELO, Gladstone Chaves de. Gramática Fundamental da Língua 

Portuguesa. 2 ed., Rio de Janeiro: Acadêmica, 1970. 

 

Escrita pelo professor, diplomata, político, jornalista, linguista e filólogo 

Gladstone Chaves de Melo, a Gramática fundamental da língua portuguesa é destinada, 

segundo o autor, ao curso ginasial, colegial, vestibulares e estudiosos da língua materna. 

Segue a linha dos compêndios gramaticais de base filológica, com duplo teor normativo 

e descritivo, o que lhe confere o perfil típico de tantos trabalhos dedicados ao ensino do 

português em nível elementar, bem como à consulta do falante já escolarizado que se 

interessa por questões normativas.  

Apresentamos a capa da 2.ª edição da gramática, de que nos servimos neste 

trabalho: 
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Figura 15: capa da edição estudada da Gramática fundamental da língua portuguesa. 

 

Em nossa pesquisa, analisamos as seguintes seções da gramática:  

 

Título Parte 

Palavras invariáveis: dos conectivos 

Das preposições 

Morfologia 

Palavras invariáveis: dos conectivos 

Das conjunções 

Morfologia 

Palavras invariáveis: dos conectivos 

Dos conectivos relativos 

Morfologia 

O emprego dos pronomes 

IV. Relativo 

Emprego das formas 

Emprego das palavras invariáveis 

2. Preposição 

Emprego das formas 

Emprego das palavras invariáveis 

2. Conjunção 

Emprego das formas 

Quadro 10: Itens analisados na Gramática fundamental da língua portuguesa, de 

Gladstone Chaves de Melo. 

 

Na parte sobre morfologia, Melo se propõe delinear quais classes desempenham 

a função de conectivo. Afirma que, "como diz o nome, são os conectivos palavras que 

estabelecem ligações, palavras que concretizam, por assim dizer, as relações 

sintáticas."(1970, p. 170). O autor segue explicando que há no mínimo dois tipos de 

ligações sintáticas, a coordenação e a subordinação. Então, conclui que haverá 

conectivos coordenantes e subordinantes. 
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Os primeiros determinam uma correspondência, um paralelismo de exercícios ou 

valores sintáticos; os segundos estabelecem uma relação de dependência do item que 

conectam, em relação a um elemento, chamado subordinante ou regente. Na língua 

portuguesa, chamamos conectivos coordenantes as conjunções coordenativas; e 

conectivos subordinantes, as preposições, as conjunções subordinativas e os pronomes 

relativos.  

O autor observa que a seguir fará a distinção entre conjunção e preposição, uma 

vez que a obra segue a NGB no que se refere à nomenclatura, não obstante, a real 

distinção seria entre conjunção coordenativa, numa extremidade, e preposição e 

conjunção subordinativa, de outro. 

O autor ainda assevera o quão sutil e casual é a diferença entre a preposição e a 

conjunção subordinativa. Na realidade, são dois conectivos da mesma natureza. 

Segundo Coutinho (1962, p. 316), “poucas foram as conjunções que o português herdou 

do latim”. Visando a suprir tal lacuna, a língua portuguesa se utilizou de outras classes 

de palavras, especialmente as preposições e os advérbios.  

 

5.3.5.1 Pronomes relativos 

 

Melo afirma que os pronomes relativos têm duas funções: a de retomar um 

termo anteriormente expresso – chamado antecedente – e a subordinar-lhe uma oração 

explicativa. São, portanto, ao mesmo tempo, pronome e conectivo, o que lhes confere 

singularidades.  

Os pronomes relativos são que, quem, o qual (e flexões), quanto (e flexões), 

onde (quando equipara-se a em que) e cujo (e flexões), como se pode ver neste texto 

apresentado por Melo (1970, p. 133) para exemplificar o assunto: 

 

“- Não conheço esse homem que passou por aqui” 

“- Desejo saber quem me procurou hoje” 

“Volto ao assunto sôbre o qual ontem discutimos” 

“Apreciei muito tudo quanto vi nessa viagem” 

“A casa onde êle mora é uma beleza!” 

“Não fui professor dêsse menino, cuja inteligência tanto 

admiras”. 
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Melo observa que o pronome relativo pode deter em si o termo antecedente, o 

que gera o que o autor chama de “condensação sintática”. Inserem-se neste ponto o caso 

de “quem”, ao equiparar-se a “aquele que”; “onde”, quando equipara-se a “no lugar em 

que”; “quanto”, ao equiparar-se a “tudo o que” (ou “todos os que”), como se pode ver 

nos exemplos oferecidos por Melo (1970, p. 133):  

 

“Quem quer vai, quem não quer manda”; “Continuo onde 

sempre estive”; “Consegue sempre tornar claro quanto (i. é, 

“tudo quanto”) escreve”; “Dirijo-me a quantos (i. é. “todos 

aqueles que”) ainda tenham dentro de si a flama do idealismo e 

do entusiasmo por causas nobres!” 

 

 

Na parte destinada à sintaxe, Melo retoma a explicação do duplo valor na 

sentença que os pronomes relativos têm, como expusemos anteriormente, e acrescenta 

que eles desempenham uma função sintática na sentença que conectam e subordinam. 

Por causa disso, é comum que apareçam preposicionados, conforme o papel que estejam 

desempenhando. Com vistas a explicitar esse pensamento, Melo oferece este exemplo 

(1970, p. 275): 

 

Minha terra tem Palmeiras 

Onde canta o sabiá 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá.” 

(Gonçalves Dias, “Canção do Exílio”, Obras Poéticas, I, p. 21) 

 

Aí temos: 

1ª oração: Minha terra tem palmeiras, 

2ª oração: onde (“palmeiras”, antecedente) (= nas quais 

palmeiras) canta o sabiá; 

3ª oração: oração: as aves (“aves”, antecedente) não gorjeiam 

como lá 

4ª oração: que (= as quais aves) aqui gorjeiam. 

 

O autor segue explicando que o relativo onde funciona como adjunto adverbial 

de lugar na sentença que ele está subordinando. Já o relativo que funciona como sujeito 

na oração que ele principia. Melo usa também o seguinte texto para continuar sua 

explicação sobre os relativos (1970, p.275): 
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E de um ao outro extrema [o nascimento e a morte], vai o 

caminho longo, ou breve, ninguém o sabe, entre cujos têrmos 

fatais se debate o homem, pesaroso de que entrasse, receoso da 

hora em que saia, cativo de um e outro mistério, que lhe 

confinam a passagem terrestre (Rui, Oração aos Moços, p.30). 

  

Ao analisar o texto, Melo observa que o relativo cujo aparece regido da 

preposição entre, prescrita pela função que exerce e pela regência verbal; o primeiro 

relativo que aparece regido por em exigido pela função que está exercendo, a de adjunto 

adverbial de tempo; o segundo “que” não vem regido por preposição, já que é sujeito da 

sentença.  

O pronome que é o relativo principal. Pode-se substitui-lo por o qual (flexões), 

uma vez que o termo antecedente seja substantivo. Por vezes, faz-se necessário o 

emprego de o qual visando a propiciar uma comunicação mais clara do que se quer 

dizer. O fato de esta forma comportar diferentes gênero (masculino e feminino) e 

número (singular e plural) faz com que não haja suspeita sobre qual seja o termo 

antecedente.  

Melo acrescenta, ainda que ache desnecessário tocar este assunto, que após 

preposições de duas sílabas ou mais e de locuções prepositivas, deve-se usar apenas o 

relativo o qual. Em seguida, Melo apresenta os seguintes exemplos (1970, p. 276): 

“perante a qual”, “em relação à qual”, “segundo o qual”, “por intermédio dos quais”.  

Quanto ao relativo quem, Melo observa que esse deve ser usado apenas para se 

referir a pessoa ou objeto personificado. Pode vir preposicionado, conforme seu papel 

no texto, como se vê em “Assim me perdoem, também, os a quem tenho agravado, os 

com quem houver sido injusto, violento, intolerante, maligno, ou descaridoso” (Rui em 

MELO, 1970, p. 276). 

O pronome relativo quanto, geralmente tem por antecedente o pronome 

indefinido tudo, como se vê no exemplo apresentado por Melo (1970, p. 276) “Repetiu 

na presença dele tudo quanto dissera antes”. Não obstante, pode ser empregado sem 

antecedente, contendo em si a ideia do antecedente e passando a equivaler a “tudo 

quanto”, “todas as coisas que”, como se vê neste exemplo contido na Gramática 

fundamental (1970, p. 276) “E quanto em fim cuidava [o Príncipe] e quanto via, / Eram 

tudo memórias de alegria” (Camões em MELO, 1970, p. 276). 
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Apenas o relativo que, e apenas ele, assevera Melo, pode fazer menção a um 

antecedente adjetivo (ou particípio), o que normalmente confere sentido concessivo à 

oração, como se pode notar neste exemplo “Tio Cosme, por mais modesto que quisesse 

ser, sorria de persuasão.” (Machado de Assis em Melo, 1970, p. 276). 

Gladstone Chaves de Melo ressalva que qual... qual tem valor indefinido e 

equivale a um... outro. O mesmo ocorre com quem... quem, como pudemos observar 

respectivamente nestes exemplos retirados da obra analisada (1970, p. 277): 

 

Qual do cavalo voa, que não desce; 

Qual, co (= com o) cavalo em terra dando, geme; 

Qual vermelhas as armas faz de brancas [que eram]; 

Qual cos penachos do elmo açouta as ancas. 

(Lus., VI, 64) 

(...) 

Quem se afoga nas ondas encurvadas, 

Quem bebe o mar e o deita juntamente. 

(Lus., I, 92) 

 

Pouco frequente é o emprego de “qual” equivalendo a “cada qual”, contudo é 

possível encontrá-lo nos textos de notáveis autores, como neste exemplo apresentado 

por Melo (1970, p. 277): 

 

[Xavier] era um saco de espantos. Quem conversava com êle 

sentia vertigens. Imagine uma cachoeira de várias idéias e 

imagens, qual mais original, qual mais bela, às vezes 

extraordinárias, às vezes sublime (Machado, Papeis Avulsos, 

Garnier, p. 180). 

 

O pronome cujo (e flexões) tem sentido possessivo e só deve empregado 

adjetivamente, seguido de substantivo, como se vê neste exemplo apresenta por Melo 

(1970, p. 277): 

Ligeiro como relâmpago, um vulto saíra do cemitério, galgara o 

cabeço e se aproximara sem ser sentido: vinha envolto num 

albornoz escuro, cujo capuz quase lhe encobria as feições, 

vendo-se-lhe apenas a barba negra a revolta (Herculano, Lendas, 

I, p.9). 

 

Melo observa que é muito comum, na linguagem coloquial, o uso do cujo 

totalmente destituído de tradição literária.  O relativo, no caso, é empregado 
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adjetivamente, contudo sem valor possessivo, e referido a um termo antecedente 

afastado, como em “Estive há dias com um alfaiate português, morador aqui há 30 anos 

e aqui casado, cujo alfaiate me disse que...” (1970, p. 277). Numa sentença como essa, o 

autor explica, deve-se empregar o qual. Assim, mais adequado seria dizer “Estive há 

dias com um alfaiate... o qual me disse que...” (1970, p.277).  

 

5.3.5.2 Preposição 

 

A respeito desta classe gramatical, Melo afirma que a "preposição é a palavra 

que subordina elementos sintáticos não expressos por uma oração gramatical". (1961 

[1970]: 171). O autor explica que ao dizer roupa de lã, por exemplo, a preposição de 

subordina a palavra lã à roupa. Assim, “lã existe em função de roupa, para dar um 

esclarecimento a respeito de roupa” (1970, p. 171). 

Propõe-se ainda, na obra pesquisada, a classificação entre preposições essenciais 

e acidentais. As primeiras são vocábulos que se empregam apenas como preposições; as 

segundas são palavras prepocionais, ou seja, adjetivos ou advérbios que são empregados 

com a utilidade de conectar unidades.  

O autor exemplifica sua definição apresentando uma série de construções 

compostas por preposições acidentais, conforme se atesta na tabela: 

   

Preposição acidental Exemplos 

Afora Afora Joaquim, os outros compareceram. 

Conforme Tudo saiu conforme seus desejos. 

Consoante Executamos tudo consoante o programa. 

fora, mediante, menos Todos, menos Rodrigo, aderiram à ideia. 

salvante (exceto), salvo Foram três os agressores, salvo erro. 

Segundo Continuação do Santo Evangelho, segundo Mateus. 

Tirante Tirante Benedito, os mais concordaram. 

Visto Visto ser hoje feriado, continuaremos o trabalho amanhã. 

  Quadro 108: Preposições acidentais em Melo. 

 



 

174 
 

Dessarte, as preposições acidentais são vocábulos derivados de outra classe 

gramatical, que podem figurar como preposição e cuja estrutura mórfica pode ser 

compreendida numa determinada sincronia do sistema linguístico. Distinguem-se dessas 

as preposições essenciais, também denominadas preposições simples.  

  

Preposições 

essenciais 

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, 

exceto, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. 

Quadro 109: Preposições essenciais em Melo. 

 

Na obra consultada, não havia a expressão etc. ou equivalente. Assim, 

entendemos que o autor cita as preposições em caráter exaustivo. 

Melo emprega o termo contração ao descrever a junção da preposição com outro 

vocábulo que resulta perda fonética. Segundo o autor (1970, p. 172), “algumas 

preposições se combinam com outras palavras, em geral o artigo, produzindo como 

efeito um vocábulo só.” Se dessa junção, obtém-se perda fonética, temos uma 

contração. 

Quanto ao termo combinação, não encontramos uma definição explícita na obra 

pesquisada, todavia depreendemos que o autor considere que ocorra tal fenômeno 

quando a preposição, ligando-se a outro vocábulo, não sofre redução, o autor emprega o 

termo combinação. Ao discorrer sobre o assunto, o autor faz a seguinte afirmação 

(1970, p. 172): “A preposição a combina-se também com o artigo o(s), daí resultando a 

pronúncia deste artigo como semivogal e o aparecimento de um ditongo, grafado ao: 

Dei um livro ao menino.”. 

A diferença entre combinação e contração aparece na obra de alguns gramáticos, 

conforme a visão acadêmica de cada um. Tal distinção não foi descrita na NGB. Em seu 

Dicionário de linguística e gramática, Joaquim Mattoso Camara Júnior não faz 

distinção entre esses dois termos (1977, p. 84): “CONTRAÇÃO – nome dado à 

aglutinação (v.) de dois vocábulos gramaticais numa nova partícula que se torna um 

morfema composto. Também se usa o termo COMBINAÇÃO, que é menos expressivo” 

Melo também discorre a esse respeito, apresentando alguns exemplos dessas 

contrações, conforme o quadro seguinte: 
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àquele, àquela, àquilo, deste, desse, daquele, dalgum, daqui, daí, dali, donde, dum, 

dentre, dantes 

Quadro 110: Contrações em Melo. 

 

A preposição a ligada a artigo ou pronome, no português brasileiro é marcada 

por graficamente pelo acento grave; na pronúncia europeia, é marcada por uma abertura 

maior de timbre, em relação à pronúncia brasileira. 

Conforme Melo, as locuções prepositivas “são combinações de duas ou mais 

palavras, com valor de preposição. Tais locuções terminam sempre, aliás, por 

preposição” (1970, p.173); vale lembrar que o autor não adota nesta obra a lição de 

Camara Júnior no que diz respeito à distinção entre palavra e vocábulo19. 

Exibimos a seguir, na tabela, a lista de locuções prepositivas apresentadas pelo 

autor: 

   

MELO através de, antes de, longe de, perto de, depois de, além de, 

diante de, apesar de, a fim de, a respeito de, sem embargo de, em 

torno de, com respeito a, devido a, quanto a, graças a, em redor 

de, acerca de, por entre, por detrás de, por sobre, a modo de, em 

vez de etc. 

  Quadro 111: Locuções prepositivas em Melo.  

 

Como se depreende da amostragem, as locuções prepositivas, evidentemente, 

exercem a mesma função das preposições: a de subordinar um termo a outro.  

Na parte de Sintaxe, temos um novo capítulo no livro que trata sobre o emprego 

da preposição de acordo com as relações de sentido. Melo assevera que são inúmeras as 

conexões que podem exprimir a preposição e diz que tal pesquisa poderia consumir 

centenas de páginas. A gramática fundamental da língua portuguesa oferece uma 

descrição do bom uso desses conectivos, especialmente no que diz respeito à regência 

verbal.  

A preposição tem um termo antecedente a um consequente, uma vez que liga 

dois termos subordinando um ao outro: 

                                                           
19 Segundo Mattoso, vocábulo é uma forma dependente, desprovida de significado. “Palavras são 

vocábulos providos de significação externa. A palavra é sempre uma forma livre, e pois um lexema na 

terminologia norte-americana” (Câmara Junior 1977: 241 e 187) 
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Antecedente preposição consequente 

Desejoso de glória 

Exposto ao Sol 

atirou-se contra o adversário 

Perito em arte 

mudou-se para S. Paulo 

Quadro 112: Estrutura do sintagma nominal com sintagma preposicional em Melo. 

 

Conforme Melo, a preposição a pode introduzir o objeto indireto, 

correspondendo, em vista disso, ao uso do dativo latino. Ele afirma que devem ser 

compreendidas e analisadas como objeto indireto, e não como complemento nominal, 

determinadas expressões regidas de a e que encontram correspondente em outras com o 

valor possessivo, como em: “Tudo isso passou pela cabeça ao rapaz, em poucos 

segundos” (1970, p. 305). 

Outra função que pode ser exercida por essa preposição é a de reger o objeto 

direto preposicionado, como se pode ver em: “Eles odeiam a Deus, odeiam a Cristo 

porque pregou a Deus, e odeiam a Igreja porque prega a Cristo; e odeiam os sacerdotes, 

os monjes e as religiosas porque pregam a Igreja”  (Castro Nery em MELO, 1970, p. 

305). 

Esta preposição também pode indicar direção, como em “Chegaram à casa na 

rua do Senado” (Machado de Assis em MELO, 1970, p. 305), afastamento, como em: 

“O castelo fica a sete quilômetros daqui (Ibid. em MELO, 1970, p. 305), tempo em que 

sucedem ou sucederam as coisas, como se vê em “E ao vir o sol, saudoso e em pranto/ 

Inda as procuro pelo céu deserto” (Bilac, em MELO, 1970, p. 305). 

Pode ainda indicar finalidade, como em “corri a referir-lhe a conversa e a 

louvar-lhe a astúcia” (Id., em MELO, 1970, p. 306), contiguidade (proximidade), como 

em “Palha desceu e saiu, Sofia deixou-se estar à janela” (Id. em MELO, 1970, p. 305), 

distribuição (singularização), como se vê em “No borborinho geral [Carlos Maria] 

distinguiu as vozes de todas [as mulheres], - não todas a um tempo, - mas às três e às 

quatro” (Ibid. em MELO, 1970, p. 306). 
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Outro valor que essa preposição pode expressar é o de mudança (passagem, 

transformação), como em “Mas passou logo a outra cousa, ao baile da baronesa do 

Piauí” (Ibid., em MELO, 1970, p. 307), meio (instrumento), como em “Um armário de 

ferro” (1970, p. 307), lugar, como em “Rubião é sócio do marido de Sofia, em uma casa 

de importação, à rua da Alfândega, sob a firma Palha e Compa. (Machado de Assis em 

MELO, 1970, p. 307) e, por fim, semelhança (conformidade, ajustamento), como se vê 

em “Desta vez falou ao modo bíblico” (Machado em MELO, 1970, p. 307). 

A preposição a forma muitas locuções adverbiais, que exercem a função de 

adjunto adverbial, cuja maior parte tem o nome no feminino e no plural. A seguir, 

exibimos as locuções adverbiais formadas por preposição descritas na Gramática 

fundamental da língua portuguesa (1970, p. 308): 

 

à toa, às avessas, às claras, às escuras, às direitas, às tontas, à escuta, a esmo, a desbarato, 

a pelo, a talho de foice, às cegas, à surdina, à vista, à compita, à socapa, à sorrelfa, à 

puridade, à solta, à pressa e às pressas, a pés juntos, à uma, a bocados, aos borbotões, a 

ouro e fio, à revelia, a bandeiras despregadas, à risca, a torto e a direito, e tantas outras. 

Quadro 113: Locuções adverbiais com preposição a em Melo. 

 

Melo também observa a função da preposição a precedendo infinitivo, como em 

a falar, a escrever.  Essa construção equivale a gerúndio. Na linguagem coloquial 

portuguesa, essa construção é bem mais empregada do que o gerúndio (à exceção do 

Alentejo). No português brasileiro, ocorre o inverso. Contudo, na língua literária, 

empregam-se as duas maneiras. 

O a seguido de infinitivo também pode indicar o que cumpre a fazer no futuro 

ou o que vai acontecer, como em contas a pagar, lições a dar, cartas a responder 

(1970, p. 309). Melo assevera que essa construção não tem boa tradição vernácula. Em 

certos casos, devemos usar para ou por; em outros, uma subordinativa relativa: contas 

para (por) pagar, lições para dar, cartas para responder (1970, p.309). 

A fim de visualizarmos melhor os usos da preposição a, organizamos a tabela 

abaixo (1970, pp. 304- 309): 
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Rege o objeto 

indireto 

Rege o objeto direto 

preposicionado 

Indica direção, termo 

de movimento 

Indica afastamento  

Indica tempo 

em que ocorre 

ou ocorreram as 

coisas 

Exprime finalidade Exprime contiguidade, 

proximidade 

Exprime 

distribuição, 

singularização 

Exprime 

mudança. 

passagem, 

transformação 

Exprime meio, 

instrumento 

Exprime lugar Exprime 

semelhança, 

conformidade, 

ajustamento 

Quadro 114: Valores da preposição a em Melo. 

 

Sobre a preposição até, Melo diz apenas que ela, regendo substantivo antecedido 

de artigo, pode enfatizar-se com a preposição a, como em “O Maciel acompanhou a 

moça até à carruagem” (Machado em MELO, 1970, p. 309) e em “Até ao lavar dos 

cestos é vindima (Provérbio em Melo, 1970, p. 309).  

Destaque-se que o até pode perder a propriedade de preposição e se verter 

advérbio ao expressar surpresa na inclusão, com sentido de mesmo, ainda, inclusive. 

Essa observação foi escrita em nota de rodapé por Melo, que ainda acrescentou que esse 

emprego da preposição até é habitual na língua portuguesa e é de longa data, como se 

pode notar neste trecho de Vieira: “No juízo de Deus até um ladrão se salva: no juízo 

dos homens até João Batista se condena” (Sermões, I em MELO, 1970, p. 310). 

A preposição com pode indicar a ideia de companhia, simultaneidade, 

instrumento, modo ou causa de acordo com as sentenças e situações que sucedem na 

língua portuguesa, seja ela coloquial ou literária.  

Melo chama a atenção para um uso da preposição com menos comum: com mais 

infinitivo, indicando concessão, como em “Ele [Arcebispo] só, com trabalhar mais que 

todos [isto é, “não obstante trabalhar...”], sofria [= ‘suportava’] desassombradamente 

todas as incomodidades: (Sousa em MELO,1970, p. 310).  

Igual valor concessivo tem essa preposição anteposta ao substantivo, em 

sentenças que nos parecem comuns, como em “Com mais de setenta anos, andava a pé, 

de preferência pelas veredas” (Graciliano Ramos em MELO, 1970, p. 310).  

O sentido lato da preposição contra é de oposição, no sentido denotativo e no 

conotativo. A partir daí, segundo Melo, derivam outros sentidos, como posição 

fronteira, hostilidade, proteção, objeção etc.  
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Destaca-se na obra de Melo um novo emprego, que se consagrou na língua 

portuguesa: “regência do complemento de apertar, cingir e sinônimos”, como em 

“Rugindo de cólera ao contemplarem este espetáculo, [os cavaleiros de Pelágio] 

apertavam contra o peito a cruz das espadas” (Herculano em MELO, p. 311) e em 

“Agarra o saco apalpa-o, e contra o peito o aperta,/ Como para o enterrar dentro do 

coração” (Bilac em MELO, 1970, p. 311). 

No tocante à preposição de, o autor adverte que pode exprimir muitas 

circunstâncias, algumas relacionadas à sua ideia original - origem, procedência, 

afastamento – outras mais afastadas desse valor primitivo.  Melo, indica aos leitores que 

desejam obter um conhecimento mais abrangente a respeito dos empregos da conjunção 

de o livro Sintaxe da Preposição  DE, de Sousa da Silveira. 

O autor apresenta um texto rico em de modelos de preposição, de Castro Nery, 

publicado no livro Paixão e Morte de Jesus, em 1936. Em seguida, tece considerações a 

respeito dos empregos dessa preposição e encoraja o leitor a pesquisar de forma 

independente, observando que seja um caminho mais proveitoso para o aprendizado da 

língua. Conforme Melo (1970, pp. 311-312): 

 

Momento houve, naquela sexta-feira de (1) nizan, em que todos 

os olhares se volveram para um ponto só, e uma assuada infernal 

irrompeu de (2) todas as bocas circunstantes. Foi quando a cruz 

– árvore de (3) sangue, - oscilou por sôbre Jerusalém. Estava lá 

em cima um molambo de (4) homem que tremia da (5) cabeça 

até os pés, as vértebras à luz por causa da (6) flagelação, 

gemendo, surdamente de (7) dor e lentamente agonizando. 

Devagar, horrendamente devagar, sob o peso do (8) corpo, se 

iam abrindo, espacejando, rasgando as carnes nos lugares dos 

(9) cravos. Devagar, horrendamente devagar iam verrumando, 

penetrando os espinhos da (10) coroa, - essa coroa de (11) 

espinhos, símbolo de (12) realeza eterna, que os magaferes 

sacros não quiseram retirar. De (13) vagar, horrendamente de 

(13) vagar, com a perda do (14) sangue e o arrocho das (15) 

extremidades, ia subindo, invadindo, dominando o corpo a 

febre, - a febre clássica dos (16) crucificados, com os seus 

ameaços de (17) delírio e a sede incomportável – sêde como 

apenas a sentem os tresmalhados no deserto. Arfava-lhe o peito 

no esfôrço de (18) dominar a crise, e dos (19) olhos mansos, 

castigados pela vista dos (20) ingratos desciam pelas faces 

conspurcadas dois lentos borbulhos de (21) lágrimas. (Carlos 

Nery, Paixão e Morte de Jesus, S. Paulo, 1936, os. 155  - 156).  
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Identificando as idéias ou relações: 

  

(1) pertença, referência, especificação; (2) origem, procedência; 

(3) estado, aspecto, revestimento, feição; (4) circunscrição, 

restrição, individuação; (5) ponto de partida; (6) componente da 

locução prepositiva “por causa de”; (7) causa; (8) especificação, 

singularização: rege o completo nominal de “peso”; (9) idem; 

rege o complemento nominal de “lugares”; (10) pertença; (11) 

matéria de que é feita a coisa; (12) restrição individuante : rege 

o complemento de “símbolo”; (13) componente da locução 

adverbial “de vagar”; (14) também especificação, 

singularização: rege o complemento de “arrôcho"; (16) pertença, 

referência, natureza; (17) o mesmo de (15): rege o complemento 

de “ameaços”; (18) idem: rege o complemento de “esforço”; 

(19) ponto de partida, origem, procedência; (20) pertença, 

referência a autor ou possuidor; (21) espécie, matéria. 

 

 

Ressalte-se ainda que a preposição de compõe significativo número de locuções 

adverbiais e locuções prepositivas, como se vê no quadro 112 (1970, p. 313). 

 

de afogadilho, de carreira, de corrida, de improviso, de roldão, de chofre, de quando 

em quando, de raro em raro, de leve, de manso, de vez em quando, de soslaio, de 

esgelha, de través, de viva voz, de fio a pavio, de mente, de onde em onde, de queixo 

caído, de mão beijada, de boa mente, de cor, de bom grado, de cabo a rabo, de ponto  

em branco, de pé para mão, de relance, de longe em longe, de caso pensado, de boa 

vontade, de cambulhada, de fugida, etc.,etc.   

acerca de, apesar de, a fim de, por volta de, debaixo de, acima de, à roda de, ao pé de, 

diante de, no espaço de, a pique de, em cima de, por causa de, cerca de, etc. 

Quadro 115: Locuções prepositivas com de em Melo. 

 

Melo afirma que a ideia original da preposição em é de lugar, contudo essa 

preposição pode exprimir diversos outros valores manifestos na linguagem coloquial.  

Um dos tipos de relação que essa conjunção pode expressar é de lugar, no 

sentido literal e não literal, como em “A mim custou-me bastante aceitar aquelas 

passagens de estação que achei em terras alheias” (Machado em MELO, 1970, p. 313) 

ou “Maio é também cantado na nossa poesia como o mês das flores” (Ibid., em MELO, 

1970, p. 313). Pode ainda expressar situação, estado, como se vê em “Nem todas seriam 



 

181 
 

moça em flor; mas a distinção supria a juvenilidade” (Id em MELO, 1970, p. 313). 

Exprime também tempo ou duração como em “e eis aqui como chegamos nós, sem 

esfôrço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci” (Machado de Assis MELO,1970, 

p. 314). 

A preposição em pode exprimir restrição, especificação, como por exemplo, em 

“Senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em 

cheio um golpe de ar” (Machado de Assis MELO,1970, p. 314) ou em “Estou velha! 

Ninguém mais reparar em mim” (Ibid.; em MELO, 1970, p. 314). Essa preposição 

também pode ter o sentido de novo estado, resultado de transformação, como se vê em 

“Converte-se-me a carne em terra dura” (Camões em MELO, 1970, p. 314) 

Forma, feitio e semelhança são outros valores que a preposição em pode 

expressar, como em “Resoluta estendeu rijamente os braços, juntando as mãos em 

talhadeira e arrojou-se d’alto, mergulhando” (Coelho Neto em MELO, 1970, p. 314). 

Pode ainda expressar causa, como em “Oh! Se acabassem de entender os homens 

quanto perdem de si e de tudo em não saberem estar sós com Deus e consigo” (Viera em 

MELO, 1970, p. 314). 

Expressa também assunto, matéria, como em “Falei a D. Carmo nos talentos 

musicais da moça” (Machado de Assis em MELO,1970, p.315). Exprime modo, 

maneira, como em “entrou a ler em voz alta” (Id. em MELO,1970, p. 315). Expressa 

finalidade como em “Chovia o céu o orvalho em significação do Batismo e depois caía 

do mesmo céu o maná em representação do Divino Sacramento” (Vieira em 

MELO,1970, p. 315). E por fim, pode expressar termo, acabamento, como se vê em 

“Sorriu o filho, creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa” (Machado em 

MELO, 1970, p. 315) 

Melo ainda explica que a preposição em forma diversas locuções adverbiais e 

prepositivas. Para uma melhor visualização, elaboramos o quadro seguinte com essas 

locuções extraídas da obra:  

 

em cheio, em comum, neste comenos, em som de guerra, num ápice, num átimo, nesse 

interim, em absoluto, etc. 

dentro em, em redor de, em atenção a, em direção a, em torno de, em favor de, em 

proveito de, em prejuízo de, etc. 
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Quadro 116: Locuções com preposição em em Melo. 

 

Por fim, Melo observa que a preposição em rege o gerúndio expressivo de tempo 

anterior ou simultâneo, e de condição ou hipótese, como em “Ninguém, desde que 

entrou [neste mundo], em se chegando o turno, se conseguirá evadir à saída’ (Rui em 

MELO, 1970, p. 315) ou em “Ninguém podia afirmá-lo, porque êle, em se tratando da 

própria consideração, mentia sem dificuldade” (Machado de Assis em MELO, p. 316) 

ou ainda em “Não tenha pena; é só aparecer o noivo. Em aparecendo, vá com êle e 

deixe-me ficar” (Ibid. em MELO, 1970, p. 316). 

Melo afirma, acerca da preposição entre  que “não oferece dificuldade o 

emprego desta preposição, cujo sentido fundamental é posição intermediária, no 

próprio sentido próprio e figurado”. Por isso, sucedem mutações ou extensões habituais 

no discurso espontâneo do cotidiano. Na sentença “Contaram-se duzentos, entre mortos 

e feridos” (1970, p. 316), o valor expresso pela preposição é de totalidade; já em 

“Conversavam entre si quatro homens” (Castilho em MELO, 1970, p. 316), a ideia 

expressa é de reciprocidade. De outro modo, em “Há um réu de polícia entre êles, e há 

outro que até foi aprendiz de barbeiro” (Machado de Assis, 1970, p. 316), o conectivo 

tem a função de destacar um de um conjunto de que é integrante. Tem, portanto, sentido 

partitivo.  

O autor ressalta ser importante a observação das formas oblíquas mim, ti, si 

(reflexivo) se subordinadas a entre. Desse modo, não se deve usar, nem na escrita, nem 

na fala, “entre eu e ele”, como, conforme o autor, “se ouve a pessoas negligentes, 

distraídas ou ignorantes” (1970, p. 316). Deve-se usar “entre mim e ele”, “entre mim e 

ti”, como se nota no seguinte exemplo: “entre mim e ti está a cruz ensaguentada do 

Calvário” (Herculano em Melo, 1970, p. 317). Cuida-se aqui de uma sensível veia 

normativa na obra de Gladstone Chaves de Melo.  

Se o pronome reflexivo da terceira pessoa não for nominativo, deve ser utilizado 

no nominativo, como em “Também êle foi andando... não compreendendo aquêle gesto 

de mão, sem ódio nem vexame, - como se nada houvesse entre êles” (Ibid. em MELO, 

1970, p. 317). 

De acordo com Melo, a ideia fundamental da preposição para é a de movimento, 

destino. A partir daí é que se manifestam outros valores, mais ou menos arrolados a esta 
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concepção inicial, como, por exemplo, “finalidade, direção, serventia, validade 

relativa, afastamento com abandono ou segregação, referencia, capacidade, tempo 

futuro, e outras” (1970, p. 317). A seguir, elaboramos um quadro com exemplos de 

usos desta preposição extraídos da Gramatica fundamental da língua portuguesa.  

 

Exemplo Ideia 

“Casaram-se; três meses depois foram para a Europa.” (Ibid., 

p.242) 

destino, termo de 

movimento 

“A quantas léguas iria? Nem condor, nem águia o poderia dizer. 

Em marcha para a lua,” (Ibid., p. 270) 

direção 

“Aí está disse Sofia, recolhe-se aqui para fugir ao aborrecimento; 

nem quer ouvir boa música.” (Ibid., p. 216) 

finalidade 

“De resto possuía, tinha dinheiro para dar vender...” (Ibid., p. 

203) 

capacidade 

“Não obstante, Sofia remeteu-lhe [a Rubião] um dia subscrição 

para as Alagoas; êle assinou cinco contos de réis.” (Ibid., p. 200) 

favor, benefício 

“O amor as absorvia; a exposição de uma tinha para a outra um 

enlevo raro.” (Ibid., p. 229) 

valor relativo 

“Desde ante-ontem que estou para lhe dizer isto, mas estas 

cousas conversadas em sala ou na rua não têm força. Aqui na 

chácara é diferente.” (Ibid., p. 227) 

iminência, 

realização próxima 

“- Pois sim; liquidar já? 

  - Não, lá para o fim do ano que vem.”  (Ibid., p. 246) 

tempo futuro 

“Sente-se; assim, eu fico aqui em pé armada para tudo.” (Ibid., p. 

227) 

restrição, 

aplicação concreta 

do sentido geral de 

uma palavra. 

Quadro 117: Emprego da preposição para em Melo. 

 

A preposição por remete a quatro relações essenciais das quais, por variação ou 

afastamento, foram surgindo outras. A primeira ideia exprimida pelo conectivo por  é 

“em favor de”, como se pode perceber em “Reza por mim, Senhora! Ah quem me dera / 

Sentir no peito agora, a mesma Espada/ Aguda e funda que te dilacera...” (Alphonsus 

em MELO, 1970, 319). A segunda ideia é de “em lugar de”, como em “Dar gato por 

lebre” (frase feita). A terceira é de “por meio de” (instrumento), como se vê em 

“Mandou-lhe dizer pelo sacristão que se quisessem aquietar” (Bernardes em MELO, 

1970, p. 319).  E a quarta é de “através de” (caminho, no sentido denotativo e 

conotativo), como em “Foi por aquelas ruas circulares/ Que O perdeste, senhora, e que 
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não O viste.” (Alphonsus em MELO, 1970, p.319) e em “Usa antes a chalaça... que se 

mete pela cara dos outros” [s. figurado] (Machado de Assis em MELO, 1970, p. 319).  

Além dessas quatro ideias fundamentais, como dissemos, a preposição por pode 

expressar também outras relações oriundas dessas primitivas, como causa – “Pois cada 

um destes homens puros era/ Do bom Senhor discípulo em segredo, / Por temor dos 

judeus.” (Alphonsus em MELO, 1970, p. 319) –, tempo aproximado – “Foi pelo meado 

de setembro, / No Jubileu, que eu vim amá-la.” (Ibid. em MELO, 1970, p. 319) -, 

duração – “Doce Mãe de Jesus, se vos não pude/ Engrandecer por toda a eternidade. / 

...Perdoai-me,” ((Ibid. em MELO, 1970, p. 319) -, finalidade (hoje, observa o autor, 

mais comum, para) – “Por isso, corre, por servir-me, / Sôbre o papel/ A pena como em 

prata firme/ Corre o cinzel.” (Bilac em MELO, 1970, p.320) -, e preço, valor – 

“Quarenta contos; não lhe dou por menos.” (Machado de Assis em MELO, p. 320). 

Pode ainda essa preposição reger o agente da passiva apontado o autor da ação. 

Ressalte-se que na língua clássica, o agente da passiva é assiduamente regido de de, 

como exemplificado em “serás ouvido tão somente pelo Ministro da Guerra, que te 

explicará em dez minutos as razões dêsse ato.” (Id. em MELO, 1970, p. 320).   

Ademais, pode ainda esse conectivo formar um grande número de locuções 

adverbiais. O quadro a seguir, mostra as locuções adverbiais formadas por por, 

extraídas da obra analisada (1970, p.320): 

 

por acaso, por acinte, por força, por isso, por conseguinte, por um triz, por ora, 

por enquanto, por inteiro, pela metade, por vezes, por favor, por miúdo, por paus e por 

pedra, etc. 

Quadro 118: Locuções adverbiais com por em Melo. 

 

De acordo com Melo, a ideia fundamental da preposição sobre é a de 

superioridade, tanto no sentido literal, como no sentido não-literal. A partir desse 

sentido primitivo é que originaram-se outros valores. O autor ressalta que essa 

preposição transitava, na língua clássica, por um campo semântico mais amplo do que 

na contemporaneidade, já que outra fora empregada em situações que hoje causaria 

estranheza ao leitor.  
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Sendo o sentido primitivo da preposição sobre amplamente conhecido, Melo 

entendeu que não seria necessária a apresentação de exemplos e optou por mostrar ao 

leitor algumas relações menos habituais.  

Dentre elas está a preposição por remetendo à ideia de tempo aproximado – 

“Sôbre a tarde... levantou-se de repente uma horrível tempestade.” (Bernardes em 

MELO, 1970, p.321) e “Sôbre a madrugada consegui conciliá-lo [o sono].” (Machado 

de Assis em MELO, 1970, p.321) -, causa (por causa de) – “Filhos de Jerusalém, não 

choreis sôbre mim, mas chorai sôbre vós mesmas e sôbre vossos filhos.” (Pereira 

Figueiredo em MELO, 1970, p. 321) -, “além de”, sobretudo quando a forma verbal 

seguinte for infinitivo – “Sobre queda, coice” (anexim) e “Por serva, por escrava te 

seguira/ Se não temera de chamar senhora/ A vil Paraguaçu, que sem que o creia, / 

Sôbre ser-me inferior, é néscia e feia.” (Santa Rita Durão em MELO, 1970, p. 321) 

 

 

5.3.5.3 Conjunção 

 

Conforme as concepções de Melo, a conjunção é “uma palavra ligadora, que 

exprime as relações de paralelismo sintático, ou de dependência quando o elemento 

subordinado fôr uma oração” (1970, p.174). Provém daí a dicotomia entre conjunção 

coordenativa e conjunção subordinativa. 

As conjunções coordenativas conectam “funções ou valores sintáticos iguais” 

(1970, p. 174), assim como se vê nestes exemplos: “Pedro e Joaquim são irmãos”, – vê-

se a ligação de dois sujeitos; “comprarei uma dúzia ou duas”, – temos dois objetos 

diretos; “Não concordo, mas tenho de ficar calado”, - temos duas orações 

independentes; “Espero que êle se convença, e mude de vida” – temos duas orações 

subordinadas objetivas diretas. 

Já as conjunções subordinativas marcam uma relação de dependência entre a 

oração subordinada e item a que esta se conecta, como se pode perceber nestes 

exemplos oferecidos por Gladstone (1970, p.174): “Pensei que Ricardo morava nesta 

rua”, - vemos que o “que” subordina a oração “Ricardo morava nesta rua” à oração 

“pensei”, da qual ela é objeto direto -; “Assim procedi, porque estava convencido de ser 
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este o meu dever” – a conjunção “porque” sujeitou “estava convencido de ser este o 

meu dever” à oração “procedi”, da qual ela é adjunto adverbial de causa.  

Tanto as orações coordenativas quanto as subordinativas dividem-se em 

diferentes subclasses, conforme o valor geral que remetem. A seguir, elaboramos dois 

quadros contendo as conjunções subordinativas e coordenativas, a partir do corpus 

proposto (1970, p. 175):  

 

coordenativas 

aditivas 

quando exprimem soma e, nem, mais; 

coordenativas 

adversativas 

quando exprimem contraste ou 

compensação 

mas, porém, contudo, 

todavia, no entanto, 

entretanto, senão; 

coordenativas 

alternativas 

quando exprimem hipótese que 

mutuamente se excluem 

ou, já... já, quer... quer, 

seja... seja, ora...ora; 

coordenativas 

conclusivas 

quando exprimem uma ilação logo, portanto, assim, assim 

que, então, por isso, pois 

(quando posposto); 

coordenativas 

explicativas 

quando exprimem a razão 

justificativa do que foi enunciado no 

primeiro têrmo 

pois (anteposto), que, 

porque, porquanto.  

Quadro 119: Conjunções coordenativas em Melo. 

  

 

subordinativas 

integrantes 

quando comandam a 

completação do sentido 

que (na afirmação segura), se 

(na afirmação hipotética);  

subordinativas 

causais 

quando exprimem causa porque, como, visto que, uma 

vez que; 

subordinativas 

concessivas 

quando exprimem hipótese de 

raciocínio ou fato embargante 

embora, conquanto, ainda que, 

se bem que, mesmo que; 

subordinativas 

condicionais 

quando exprimem hipótese ou 

condição 

se, caso, a não ser que, sem 

que; 

subordinativas 

finais 

quando exprimem o escopo, o 

objetivo da ação 

para que, a fim de que, porque 

(com subjuntivo); 

subordinativas 

temporais 

- quando, enquanto, assim que, 

logo que, sempre que 

Quadro 120: Conjunções subordinativas em Melo. 

 

Melo afirma que para que se proceda corretamente a classificação das 

conjunções – tanto coordenativas como subordinativas – faz-se necessário, sempre, o 

raciocínio. Já que, segundo o autor, não há nenhum “critério prático” (1970, p.176) para 
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a classificação destas conjunções e não se pode recorrer a mecanismos de memorização 

para tanto.  

Uma mesma conjunção ora pode ser subordinativa e ora pode ser coordenativa, 

de acordo com o contexto em que for empregada. Para exemplificar esse pensamento, o 

autor diz que o “que” pode ser uma coordenativa aditiva numa sentença como “corre 

que corre, mas não chega”; e pode ser subordinativa integrante em “Desejo que passes 

no exame”. Pode ainda ser subordinativa final, como nestes versos de Camões: “Dai-me 

igual canto aos feitos da famosa/ Gente vossa, que a Marte tanto ajuda, / Que (= para 

que) se espalhe e se cante no universo, / Se tão sublime preço cabe em verso” (Camões 

em MELO, 1970, p. 176). 

Melo adverte que existem outras subclassificações das conjunções 

subordinantes, as quais variam conforme a visão de quem está analisando a sentença. O 

autor conclui dizendo que há quem classifique as conjunções em comparativas, 

conformativas, consecutivas e proporcionais.  

Ao afirmar que “não é para os limites de uma gramática fundamental como esta 

um minucioso e largo estudo do emprego das conjunções” (1970, p. 320), Melo insiste 

na ideia de que há muitas classificações para as relações que esses conectivos podem 

remeter. Assim, o autor descreve na obra analisada alguns casos mais relevantes, 

conforme seu entendimento, conforme veremos a seguir. 

A conjunção “senão” atua como coordenativa adversativa quando põe em 

oposição uma afirmação e uma negação, ou vice-versa. Esse tipo de construção é menos 

habitual nos textos hodiernos e mais comumente empregada nos clássicos, como se vê 

no exemplo apresentado por Melo (1970, p. 322) “A disciplina militar prestante/ Não se 

aprende, senhor, na fantasia, / Sonhando, imaginando ou estudando, / Senão vendo, 

tratando e pelejando.” (Camões em MELO, 1970, p.322) e neste outro também 

apresentado pelo autor “Seronato está sempre ocupado em duas cousas: em castigar 

furtos e em os fazer. Isto não era zêlo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do 

mundo, para roubar êle só.” (Vieira em MELO, 1970, p. 322). 

Segundo Melo, porém é uma conjunção adversativa que tem mais força que 

“mas”. Pode-se encontrá-la no início, meio ou fim da oração que ela coordena. O autor 

argumenta que alguns estudiosos negam a vernaculidade da sentença em que “porém” é 

empregada no início da frase, contudo ele rechaça tal pensamento ao dizer “Não têm 
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êles a menor razão. É pura invencionice” (1970, p. 323). Em seguida, o autor mostra ao 

leitor exemplos – de tempos antigos e recentes (à época da publicação da obra) – e de 

renomados escritores – em que a conjunção “porém” principia a oração. São eles (1970, 

p. 323): 

 

“Porém já cinco sóis eram passados 

Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca d’outrem navegados,” 

(Camões, Lus., V, 37). 

 

“Porém da armada a gente vigiava, 

Como por longo tempo costumava. 

(Ibid., I, 58) 

“Respondo (diz S. Tomás) que, se os príncipes tiram dos 

súbditos o que segundo justiça lhe [=lhes] é devido para 

conservação do bem-comum, ainda que o executem com 

violência, não é rapina, ou roubo. Porém, se os príncipes 

tomarem por violência o que se lhe [=lhes] não deve, é rapina e 

latrocínio.” 

(Vieira, Sermões, III, os. 324- 325). 

 

“Não me acho má, porém estou longe de ser o que ela é.” 

(Machado, Memorial, p.85). 

 

“No deserto de Itabira 

a sombra de meu pai 

tomou-me pela mão. 

Tanto tempo perdido. 

Porém nada dizia.” 

(Carlos Drummond de Andrade, Fazendeiro do Ar, Rio, 1955, 

p.203). 

 

Encontramos na obra também exemplos de “porém” no meio e no fim da frase, 

como se pode ver respectivamente em “Este pensamento jamais se objetivou, porém, 

numa imagem.” (Ciro do Anjos em MELO, 1970, p.323); “Nos caminhos de ferro dos 

barões é que eu juro não andar. Escusada é a jura, porém.” (Garret em MELO, 1970, 

p.324). 

Conforme Melo, a conjunção que aparece com mais assiduidade. Pode ser usada 

como termo isolado ou relacionado, formando locuções conjuntivas: para que, de modo 

que, ainda que, contanto que e entre outras. Sua aparição mais comum é na direção das 

integrações de sentido, encabeçando subordinadas subjetivas, objetivas ou completivas 
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nominais, como se pode ver nos exemplos extraídos da gramática de Melo (1970, p. 

324): “Isto me lembra que... tive de dar esclarecimentos a alguns jornalistas estrangeiros 

sequiosos de verdade.” (Ibid. em MELO, 1970, p.324); “Não cuideis que esse aspecto 

contristou a alma do cavaleiro.” (Id. em MELO, 1970, p. 324); e “fico certo de que a 

vista fará fé!” (Id. em MELO, 1970, p. 324). 

Destaque-se que o de que integrante por apresentar-se como elipse da 

preposição, isto é, apenas o que inicia uma subordinada completiva de verbo ou nome 

geralmente pedem de. Eis um exemplo apresentado por Melo (1970, p. 324): “Catete 

adiante lembrou-se que a casa de Sofia era na Praia do Flamengo;” (Id. em MELO, 

1970, p. 324). 

O que também pode figurar como conjunção coordenativa, aditiva ou 

explicativa. A primeira é caso corrente na linguagem coloquial, como em sentenças 

como “ando que ando e não chego” e “corre que corre, mas vive atrasado” (1970, p. 

325); já a coordenativa explicativa tem valor de pois ou porque e é frequente não só a 

oralidade como também nos mais renomados escritores, como se pode ver em “E em 

quanto eu  êstes [heróis] canto, e a vós não posso, / Sublime Rei que não me atrevo a 

tanto,/ Tomai as rédeas vós do reino vosso” (Camões em MELO, 1970, p. 325). 

A conjunção que pode ainda ser conjunção subordinativa final, ao equiparar-se a 

“para que”, expressão pouco frequente atualmente na linguagem formal. Desse tipo de 

uso da preposição “que”, Melo fornece os seguintes exemplos (1970, p. 325): 

 

Põe tu, ninfa, em efeito meu desejo, 

Como merece a gente lusitana, 

Que (= para que) veja e saiba o mundo que do Tejo 

O licor de Aganipe corre e mana,” 

(Ibid., III, 2) 

 

Dai-me [ó Tágides] igual canto aos feitos da famosa 

Gente vossa, que a Marte tanto ajuda, 

Que se espalhe e se cante no universo, 

Se tão sublime preço cabe em verso. 

(Ibid., I, 5) 

 

Pode ainda ter valor temporal em construções comuns como “Porém já cinco 

sóis eram passados/ Que (= desde que) dali nos partíramos” (Ibid em MELO, 1970, p. 

325). 
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Esta conjunção também pode iniciar o segundo termo da correlação consecutiva, 

como exemplifica Melo (1970, p. 326): “Tão temerosa vinha [a nuvem] e carregada, / 

Que pôs nos corações um grande medo,”. (Ibid.em MELO, 1970, p. 326). Ainda com 

esse mesmo valor, essa conjunção pode resumir em si o primeiro termo da correlação, 

equiparando-se, assim, a “de tal modo que”, como em “Antes, em vossas naus verei 

cada ano,/ Se é verdade o que meu juízo alcança,/ Naufrágios, perdições de toda sorte, 

Que o menor mal de todos seja a morte” (Ibid., em MELO, 1970, p.326). Em outras 

construções desse tipo, esta conjunção pode equiparar-se a “tanto que” – aliás, constitui 

uso muito habitual na linguagem coloquial – como exemplifica Melo (1970, p. 326), “o 

cachorro ladrou muito, e êle gostou que (=tanto que) se pelou” (Machado de Assis em 

MELO, 1970, p.326). 

Esta conjunção também pode e combinada com outros vocábulos, dando origem, 

como dissemos, a muitas locuções conjuntivas cujo uso é constante na fala, sendo por 

esse motivo, desnecessário apontar a maior parte. Contudo, Melo afirma que há certas 

ideias que essas conjunções podem remeter, frequentes na língua clássica, mas que hoje 

já não tem assiduidade, que valem ser registradas.  

Destaque-se, desse modo, o “por que” ou “porque” final, como em “Um etíope 

ousado se arremessa/ A êle [Veloso], porque não se lhe escapasse” (Camões em MELO, 

1970, p. 327); e o “tanto que” equivalendo a “logo que” temporal, como em “Contou 

então que, tanto que passaram/ Aquêle monte, os negros de quem falo/ Avante mais 

passar o não deixaram” (Ibid., em MELO, 1970, p. 327).  

 

5.3.5.4 Conectivos correlativos 

 

Logo no início do subcapítulo Dos conectivos correlativos, Melo evidencia sua 

posição em relação aos tipos de conexão sintática, ao fazer a seguinte afirmação: “Já 

dissemos anteriormente que somos dos que mais admitem a correlação como processo 

sintático autônomo” (Melo, 1970, p.176). Ele explica que no processo de coordenação 

há paralelismo; no de subordinação há dependência; e no de correlação há 

interdependência. Por esse motivo, existirão sempre dois termos neste tipo de processo 

sintático, como em “Foi tanta a alegria, que todos dançavam e cantavam pelas ruas”.  
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(Melo, 1970, p. 176). Verifica-se, portanto, que Gramática fundamental, embora 

adaptada à NGB, não dispensa aqueloutra divergência da nomenclatura oficial. 

De acordo com Melo, o conectivo correlativo inicia o segundo termo da 

correlação. No caso do exemplo citado, o conectivo relativo é o que. Contudo, em 

outras sentenças poderão aparecer outros conectivos como quanto, como, “mas 

também” etc. Melo reforça seu pensamento ao reafirmar que aceita esse processo como 

autônomo e diz que a correlação ao ser identificada eliminará quaisquer dúvidas a 

respeito da classificação do conectivo.  

Sobre este assunto, diz Luft (1966, p. 51): “A correlação não é um processo 

sintático (v.) à parte, mas apenas um tipo especial de coordenação e subordinação; êstes 

são os dois únicos processos sintáticos. (...) A NGB não registrou o termo, com certeza 

por achá-lo desnecessário”. Em uma palestra promovida na Academia Brasileira de 

Letras, dia 13 de abril de 1999, em virtude do seminário “Língua portuguesa em 

questão: desafios e soluções”, Antônio José Chediak, um dos assessores da comissão 

formada para elaborar o anteprojeto de Nomenclatura Gramatical Brasileira 

Simplificada e Unificada, fez o seguinte relato (Henriques, 2009, p. 33):  

 

A comissão acolhe-o com duas modificações. Uma, feita pelo 

prof. Clóvis Monteiro – substituir “adjunto adjetivo” por 

“adjunto adnominal”; e a outra, feita por todos: das quatro 

estruturas de período composto – coordenação (orações 

independentes); subordinação (orações dependentes), 

justaposição (orações paradependentes) e correlação (orações 

interdependentes) -, manteve apenas as duas tradicionais: 

coordenação e subordinação.  

Enviado ao ministro, este imediatamente não só o aprovou, mas 

ainda convocou os secretários dos Estados, dos Territórios e do 

Distrito Federal, presentes no Rio para um congresso de 

educação de adultos, a fim de, reunidos na sala do Conselho 

Federal de Educação, tomarem conhecimento do ato e 

trabalharem por sua implantação.   

 

Ciente disso, Melo alerta que a NGB não prevê a correlação e que esta indica 

que estes conectivos sejam classificados como conjunções consecutivas, comparativas, 

conformativas e proporcionais.   

Melo não dedica um capítulo ao emprego dos conectivos correlativos como fez 

com as preposições, conjunções e pronome relativos. Na parte de Sintaxe, o autor trata 
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sobre o período composto por correlação. Neste ponto, ele novamente salienta que 

considera a correlação com um terceiro processo sintático. Explica que esta visão 

diferente da NGB nada mais é do que um problema de doutrina e compara-o ao do 

objeto indireto. Ele diz que a NGB não pode ser mais do que uma nomenclatura 

sugerida e cita o provérbio de Apeles: “Ne sutor ultra crepidam" (“Não vá o sapateiro 

além do sapato”).  

Melo diz que as orações correlativas que irá expor são consideradas pela NGB 

como adverbiais. E, por fim, diz que os que forem fazer um exame de Língua 

Portuguesa em que seja obrigatória a NGB, deverão classificá-las também como 

adverbiais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Nosso trabalho visou a traçar a descrição dos conectivos em cinco gramáticas da 

denominada “Geração NGB”. A partir das observações aqui apresentadas, postulamos 

que há nas referidas gramáticas o propósito de apresentar uma contribuição pedagógica, 

prezando o ensino da tradição gramatical e de uma língua padrão desejável.  

Pudemos verificar que em todas as gramáticas analisadas, os autores entendem 

que podem funcionar como conectivos as preposições, as conjunções e os pronomes 

relativos. Os autores apresentam descrições, densas ou compactas, conforme o propósito 

das obras e os intentos dos mesmos, para a compreensão consistente do elemento 

pesquisado: o conectivo.  

A Gramática normativa da língua portuguesa (1960[1957]), de Carlos Henrique 

da Rocha Lima, apresenta descrições bem detalhadas a respeito das classes que atuam 

como conectivos. O autor busca, por meio de variados exemplos representativos da 

Língua Portuguesa, oriundos em sua maioria da literatura clássica, explicar os diferentes 

contextos em que podem atuar estas classes gramaticais. Nessa perspectiva, Lima 

esmiúça as semelhanças e diferenças de uso e os aspectos sintático-semânticos dos 

conectivos nas relações de texto. Nesta obra, o autor apresenta algumas comparações 

entre o uso do conectivo no português do Brasil e no de Portugal. 

Cabe reprisar que Rocha Lima discursa sobre conjunções correlativas. Como não 

há na obra nenhuma nota em que o autor ressalta que a NGB não prevê tal 

nomenclatura, e em edições posteriores a esta analisada, não há mais menção a 

conjunções correlativas - apenas a subordinativas e coordenativas -, cremos seja 

possível que a edição examinada tenha conservado as correlativas por lapso do autor, já 

que a primeira edição fora publicada em 1957.  

À semelhança da gramática de Rocha Lima, a Moderna gramática portuguesa 

(1964[1961]), de Evanildo Bechara, traz uma descrição delineada dos conectivos. Além 

das explicações, sempre acompanhadas de exemplos, quase sempre provenientes da 

literatura clássica, Bechara tece muitas observações nas quais busca oferecer ao leitor 

informações adicionais a respeito do tema estudado. Nestas observações, o autor 

evidencia a opinião de outros gramáticos sobre certos assuntos, explica diferenças entre 
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o tema estudo e outros que podem causar confusão, comenta a respeito do tema em 

relação ao passado e entre outras considerações.  

Dentre as conjunções subordinativas, Bechara descreve a conjunção modal, 

contudo, na obra, o gramático elucida por meio de uma observação que a NGB não 

agasalha tais conjunções. Todas as outras terminologias descritas pelo autor estão em 

conformidade com o decreto.  

A Pequena gramática: para explicação da nova nomenclatura gramatical (1960 

[1959]), de Adriano da Gama Kury é uma obra bastante compacta. Conforme o próprio 

título evidencia, o autor buscou nesta obra oferecer ao leitor uma explanação das 

nomenclaturas adotadas pela NGB. Como à época, havia grande diversidade na 

classificação de termos linguísticos, a obra despertou grande interesse dos que desejam 

obter informações a respeito do decreto. Em pouco tempo, esta obra alcançou altos 

índices de vendas e tornou-se best-seller. 

Kury não apresenta longas definições a respeito das classes que atuam como 

conectivos. Em alguns pontos da gramática, o autor limita-se a citar as subdivisões dos 

conectivos, seguidas de exemplo. Entendemos que o gramático tenha optado por este 

modelo de descrição por desejar oferecer ao leitor um material resumido para consulta e 

pesquisa, como já anuncia no título da obra: Pequena gramática. 

Há que salientar que Kury, assim como Bechara, também descreve, entre as 

conjunções subordinativas, a conjunção modal. Diga-se, mais uma vez, que o texto da 

NGB cuja transcrição encontra-se na gramática de Kury, não adota esta terminologia. 

Salvo esta classificação, todas as outras descrições do autor estão em estrita 

consonância com o acordo.  

A Gramática do português contemporâneo (1971[1969]), de Celso Cunha, 

aborda os conectivos da Língua Portuguesa de maneira clara e detalhada. Dentre as 

gramáticas analisadas, é a que mais oferece esquemas e quadros explicativos, revelando, 

assim, uma abordagem pedagógica mais atualizada. Distinguindo-se um pouco dos 

outros autores, ao descrever os valores das preposições, o autor situa sempre as 

circunstâncias que as mesmas podem apontar em três esferas: espacial, temporal e 

nocional. Destaque-se que há preposições que, segundo o autor, não atuam em todos 

estes aspectos. Dentre as obras examinadas, a gramática de Cunha é que segue fielmente 
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a NGB, não havendo divergência em nenhum ponto por ele abordado em relação ao 

decreto.  

A Gramática fundamental da língua portuguesa (1970[1968]), de Gladstone 

Chaves de Melo traz para o leitor um guia sistemático da Língua Portuguesa. Por meio 

de exemplos, ora da literatura clássica ora formulados pelo autor, a obra explica 

detalhadamente o funcionamento dos conectivos nas diversas situações em que podem 

aparecer.  

Melo também considera as conjunções correlativas, contudo evidencia que a 

NGB não contempla tal terminologia. Nas outras definições, a descrição do autor está 

em conformidade com o acordo. Dentre as obras analisadas, nota-se que a Gramática 

fundamental da língua portuguesa traz mais observações de cunho argumentativo do 

autor. Melo, por muitas vezes, depois da definição de um conceito e apresentação de 

exemplo, o autor, por meio de observações fora do corpo do texto, firma sua opinião.  

Como demonstramos, apesar de haver algumas discrepâncias, os autores das 

gramáticas examinadas descrevem os conectivos da Língua Portuguesa pautados em 

uma uniformidade ou harmonia teórica, uma vez que seus conceitos promovem uma 

formação linguística bastante similar. As contribuições apresentadas ao longo desta 

pesquisa fazem destas gramáticas obras de grande valor para as demandas atuais de 

pesquisadores de Língua Portuguesa, Linguística e áreas afins.  

Cabe, por fim, dizer que este trabalho, apesar de não ter se aprofundado em 

certos temas, até mesmo devido à extensão de uma dissertação de mestrado, possa 

cooperar para os estudos gramaticográficos brasileiros. Buscou-se pensar a respeito das 

visões aqui apresentadas, embora sem a pretensão de apresentar uma explicação 

concluída. Procuramos, pelo menos, discuti-las. Esperamos, contudo, que esta pesquisa 

possa servir como uma reflexão, a fim de que o interesse pelo assunto seja despertado.  
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