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RESUMO 
 

 
Sob o enfoque do funcionalismo linguístico, nos termos de Givón (2001), Bybee (2003), 
Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) e Traugott e Dasher (2005), o presente 
trabalho propõe a análise da ordenação dos pronomes locativos aqui, ali, aí, lá e cá em cartas 
pessoais dos séculos XVIII, XIX e XX.  A seleção de tais elementos é explicada por serem 
estes os mais utilizados na comunicação em língua portuguesa. A escolha do gênero epistolar 
justifica-se pelo alto grau de informalidade e subjetividade que ocorrem quando o remetente 
escreve a carta ao seu destinatário. Este tipo de texto pode ainda revelar características e 
marcas sociais dos períodos em estudo. Para interpretação e comparação dos dados, 
selecionamos dois conjuntos de cartas por sincronia: do século XVIII, os documentos da 
Marquesa de Alorna e de Diogo Pina Manique; do século XIX, as correspondências da 
família Ottoni e de Eça de Queiroz e do português contemporâneo, as cartas de Clarice 
Lispector e de Mário de Andrade. Visamos estabelecer uma relação entre as questões 
discursivas e gramaticais nesses materiais de pesquisa, uma vez que acreditamos que o perfil 
de cada remetente e de cada destinatário influencia os usos dos locativos em cada grupo de 
cartas pessoais analisado. Observamos nos corpora: 1) aspectos de mudança e variação 
ocorridos nestas épocas; 2) a ordem dos pronomes adverbiais locativos em relação ao verbo 
da sentença; 3) a polissemia que caracteriza seus usos; 4) e a possível gramaticalização 
processada. Nos dados da pesquisa que desenvolvemos, temos confirmado algumas de nossas 
hipóteses. Desta forma: 1) assumimos o quase cancelamento da colocação dos pronomes 
locativos entre o sujeito e o verbo, 2) temos evidência de que as posições pré-verbais revelam-
se mais frequentes no século XVIII e as pós-verbais tornarem-se mais recorrentes a partir do 
século XIX. ; 3) a posição contígua à direita do verbo é considerada a ordenação não-marcada 
do português atual; 4) quanto à referenciação dos pronomes locativos, estes tendem à 
articulação de sentido físico. Estamos relacionando essa incidência ao fato de, nesses 
materiais, haver a tendência a referências mais evidentes e efetivas, relativas aos fatos do 
cotidiano e às informações minuciosas sobre os lugares e acontecimentos vividos por aqueles 
que estão se comunicando por cartas pessoais; 5) mecanismos exofóricos são mais utilizados 
em cartas pessoais; 6) maior recorrência de enquadramentos espaciais, em virtude de 
características tipológicas do gênero carta.  
 

 
Palavras-chave: pronomes locativos, funcionalismo, cartas pessoais, ordenação, 

gramaticalização  
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ABSTRACT 

 

Under the focus of the linguistic functionalism, according to Givón (2001), Bybee (2003), 
Furtado da Cunha, Oliveira and Martelotta (2003) and Traugott and Dasher (2005), the 
present research analyzes the usage patterns of locative adverbial pronouns aqui, ali, aí, lá 
and cá in personal letters from the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries. The 
definition of these five objects was due to the high frequency of which they are used in the 
Portuguese language. The choice for the epistolary genre is due to the high level of 
informality and subjectivity that occurs when the person writes a letter to the recipient. This 
type of text may still reveal characteristics and social aspects from the period intended to 
study. In order to interpret and compare the data, we have selected two sets of letters by 
synchronism: from the eighteenth century, the documents from Alorna’s Marquise and Diogo 
Pina Manique; from the nineteenth century, the letters from the Ottoni family and from Eça de 
Queiroz and from the contemporary Portuguese, the ones from Clarice Lispector and from 
Mário de Andrade. Our aim is to establish a relation between discourse and grammar in our 
research, once we believe the profile of each writer and each recipient influence the usage of 
the locative pronouns in each group of letters analyzed. We have observed on the corpora: 1) 
aspects of change and variation that occurred through the centuries previously mentioned; 2) 
the order of the locative adverbial pronouns in relation to the sentence’s verb; 3) the polysemy 
that characterizes their usage; 4) the possible grammaticalization. Through our research, we 
have confirmed some of our hypothesis. That way: 1) we have assumed there were almost no 
cases of the adverb between the subject and the verb; 2) evidence that the pre-verbal positions 
were more frequent on the eighteenth century and the post verbal on the nineteenth century; 3) 
the adjacent position by the right side of the verb is considered to be most occurring in 
today’s Portuguese; 4) regarding the reference, the pronouns tend to be articulated in concrete 
references. We relate this high occurrence to the fact that, in our research, there is the 
tendency to more effective references, related to everyday facts and to precise information 
about the places and experiences lived by those who are communicating through letters; 5) 
exophoric mechanisms are more frequent in personal letters; 6) there’s a higher occurrence of 
spacial frame, due to the typological characteristics of the letter genre. 

 

Keywords: locative pronouns, functionalism, personal letters, ordering, grammaticalization 
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INTRODUÇÃO 

 

 A influência do contexto comunicativo nos usos linguísticos tem sido tema recorrente 

nos recentes estudos funcionalistas. De acordo com essa perspectiva, a língua não pode ser 

observada isoladamente, uma vez que é um objeto sujeito a pressões de uso, relativas ao 

contexto pragmático-discursivo em que se articulam as interações sociais. Logo, a análise da 

mudança sintático-semântica de um termo, por exemplo, deve estar vinculada e subordinada a 

esses fatores.  

 Partindo dessa premissa, este estudo visa à interpretação dos usos de pronomes 

locativos do português escrito. Detectar a ocorrência de mudança ou de estabilidade em 

relação à ordenação e ao comportamento sintático-semântico desses elementos é o principal 

objetivo desta pesquisa. Investigamos, especificamente, os pronomes locativos aqui, ali, lá, aí 

e cá em cartas pessoais produzidas nos séculos XVIII, XIX e XX, períodos em que padrões 

gramaticais se estabilizam. A definição desses cinco objetos de investigação deve-se à alta 

frequência com que são usados em relação aos demais membros da classe adverbial, 

conforme propõe Givón (2001).  

Desse modo, a análise fundamenta-se nos pressupostos teóricos do funcionalismo 

linguístico (FURTADO DA CUNHA, OLIVEIRA e MARTELOTTA, 2003), principalmente 

os relacionados ao estudo da gramaticalização - processo pelo qual um item gramatical ou, 

neste caso, sequências de itens gramaticais, tendem a se regularizar e a convencionalizar seu 

sentido -; e dos mecanismos de extensão metafórica e metonímica (TRAUGOTT e DASHER, 

2005). A nossa intenção é, assim, colaborar com o desenvolvimento da pesquisa sobre os 

pronomes locativos, com foco na observação acerca dos níveis de integração semântico-

sintática que chegam à configuração desses termos. Ao considerar a correlação entre 

gramaticalização e gêneros textuais, fica a expectativa de que possamos contribuir para o 

maior conhecimento dos aspectos e motivações funcionais envolvidos no uso dos pronomes 

locativos na língua portuguesa. 

Nossa investigação parte das seguintes hipóteses: a) a classe dos pronomes locativos 

constitui uma categoria prototípica (TAYLOR, 1995), em que aqui e ali se situam no eixo 

central desta classe e aí e lá ocupam posições marginais, em áreas de interseção com a classe 

dos conectores e dos clíticos, respectivamente; b) pronomes locativos prototípicos articulam 

referência física e concreta, ao escoparem o verbo e se ordenarem imediatamente depois desse 

elemento; c) o posicionamento contíguo à direita do verbo é tendência mais recente no 
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português e sua fixação começa a se evidenciar no século XIX; d) trajetórias de polissemia 

(espaço > tempo > texto) e de gramaticalização (advérbio > conector; advérbio > clítico), 

principalmente no uso de aí e lá, são tendências também mais recentes na língua, 

incrementadas a partir do século XIX; e) há ocorrência pouco frequente, no português atual, 

do locativo entre o sujeito e o verbo, conforme Martelotta e Leitão (1999); f) pronomes 

locativos tendem a articular referências exofóricas, por conta de seu caráter dêitico; g) fatores 

pragmático-discursivos, como o gênero e as sequências tipológicas em elaboração, o perfil 

dos interlocutores, o nível de habilidade do remetente e as condições de produção textual 

motivam a seleção e a frequência de uso dos pronomes locativos. 

Convém destacar que este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, em torno da 

ordenação, da polissemia e da gramaticalização dos itens acima citados, desenvolvida pelo 

grupo de estudos Discurso & Gramática da Universidade Federal Fluminense (UFF). Esta 

dissertação origina-se a partir da pesquisa intitulada Ordenação dos advérbios locativos no 

português escrito dos séculos XVIII e XIX, desenvolvida pelo D&G – UFF , na qual trajetórias 

de polissemia e de gramaticalização de pronomes locativos foram analisadas e descritas, a 

partir do ambiente sintático de sua ocorrência. A pretensão, em conformidade com este 

contexto maior de investigação, é verificar aspectos de continuidade, variabilidade e mudança 

no uso dos constituintes referidos nos séculos XVIII e XIX em relação à fase contemporânea 

do português.  

Partimos de uma lista preliminar que apresenta o conjunto de objetivos gerais que 

norteiam a presente proposta, a saber: a) detectar se há mudança nas tendências de colocação 

dos pronomes locativos, (pré-verbal para pós-verbal), já que a partir do século XIX começa a 

se fixar a tendência de uso desses itens imediatamente após o verbo; b) caracterizar as 

posições mais ocorrentes dos locativos em cada sincronia a ser estudada; c) pesquisar os 

fatores a que está associada a mudança na colocação dos locativos, analisando aspectos 

estruturais, como a posição dos elementos argumentais em relação ao verbo, e aspectos 

pragmático-discursivos, associados à tipologia textual em elaboração, ao gênero discursivo e 

a processos de gramaticalização;d) estabelecer a relação existente entre a polissemia dos 

pronomes analisados e as posições características de cada função que compõe essa polissemia. 

Isso implica investigar a natureza das extensões semânticas que delineiam a polissemia desses 

elementos, a exemplo de espaço > (tempo) > texto, e eventuais processos de gramaticalização 

envolvidos nessas derivações, como a trajetória advérbio > conector ou advérbio > 

especificador (ou clítico); e) detectar a existência de padrões de colocação diferentes de 
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pronomes locativos no gênero carta pessoal. Buscam-se estabelecer características no uso 

desses itens que possam ser associadas a estratégias relacionadas à estrutura e às 

características discursivas da tipologia textual analisada; f) estabelecer relação entre questões 

discursivas e gramaticais, pois acreditamos que o perfil de cada remetente e de cada 

destinatário influenciam os usos dos locativos em cada grupo de cartas pessoais analisado. 

Como fonte de pesquisa, investigamos o gênero cartas pessoais. Ao tomarmos como 

corpora textos deste gênero, acreditamos poder justificar a linha teórica funcionalista com 

que trabalhamos, já que o gênero epistolar oscila entre o padrão escrito formal culto e usos 

mais informais e próximos da modalidade falada. A partir destes textos, procedemos ao 

levantamento exaustivo dos pronomes locativos em destaque numa análise quantitativa e 

qualitativa, buscando ratificar as hipóteses citadas anteriormente e relacionar os resultados 

obtidos com os já inicialmente formulados sobre este assunto.  

Para desenvolver nossos propósitos, dividimos esta dissertação em seis capítulos. No 

primeiro capítulo, apresentamos as particularidades que envolvem o gênero epistolar e os 

perfis dos remetentes das cartas selecionadas para este estudo; no segundo, descrevemos a 

teoria e os princípios gerais do funcionalismo linguístico, com foco no fenômeno da 

gramaticalização (HOOPER, 1991). O capítulo três faz uma revisão bibliográfica sobre a 

classe dos advérbios, sob o ponto de vista tradicional e o funcionalista. No capítulo quatro, 

expomos os procedimentos metodológicos de nosso estudo, divididos em duas seções – 

delimitação dos corpora e procedimentos de análise – em que descrevemos os fatores usados 

para a classificação dos dados: ordenação, referenciação, foricidade e frame. O quinto 

capítulo procede efetivamente à análise de cada pronome, com a apresentação dos dados 

presentes nos três séculos, de acordo com as quatro variáveis selecionadas. Por fim, no sexto 

capítulo, apresentamos as considerações finais, em que, além da verificação e da confirmação 

de nossas hipóteses iniciais, retomamos, de forma sucinta, as tendências de uso e os 

resultados observados. Para efeito de consulta, anexamos, ao fim deste trabalho, os dados 

levantados nos seis grupos de correspondência selecionados.  
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1.  O GÊNERO CARTA PESSOAL 

 

O século XXI é o tempo em que comunicação é sinônimo de imediatismo. A 

tecnologia avançou consideravelmente o contato entre as pessoas, de modo que a interação 

comunicativa acontece praticamente em tempo real. Desta forma, é natural hoje considerar 

uma carta como algo ultrapassado e antiquado, uma vez que é usada quase apenas para efetuar 

transações oficiais ou para registrar contas ou dívidas mensais. Entretanto, há anos, além de 

ser instrumento essencial na transmissão de informações pessoais e sociais, as 

correspondências tinham o fundamental papel de ser o principal meio de comunicação quando 

não existia o telefone. Este capítulo tem como objetivo explicitar as características principais 

do gênero em estudo e sua importância para análises funcionalistas.  

 

1.1. Características do gênero 

 

Uma das formas mais tradicionais de comunicação, a carta é um gênero caracterizado 

predominantemente pela elaboração escrita e pela comunicação de pelo menos um remetente 

e um destinatário. O gênero epistolar permite uma multiplicidade de funções, já que pode ser 

usado para dar opinião, reclamar, pedir, solicitar, agradecer, responder, intimar, informar, 

aconselhar, parabenizar, documentar. Ainda hoje, tem sua importância e, por isso, é 

interessante material para pesquisas como esta que desenvolvemos, principalmente as cartas 

consideradas pessoais.  

A carta pessoal é caracterizada por ter texto pouco extenso e de caráter privado, já que 

expressa sentimentos e demonstra a intimidade dos interlocutores. Organizadas no formato 

tradicional (local e data na parte superior, saudação inicial, corpo do texto, despedida na parte 

inferior, assinatura e possíveis PS), há diversas estratégias linguísticas utilizadas por parte do 

remetente que sugerem fatores importantes a serem observados para a interpretação e análise 

de uma carta. O gênero epistolar, em sua essência, revela características ideológicas pessoais 

de seu autor, tais como: crenças, conceitos, valores, propósito discursivo, por exemplo, bem 

como aspectos que dizem respeito aos fatores sociais que o influenciaram, de alguma maneira, 

ao elaborar o texto. O remetente transmite suas ideias e pensamentos, além de registrar em seu 

texto aquilo que viveu, as condições de vida e os aspectos sociais e ideológicos de um 

período. Cartas produzem memórias, que se desdobram em críticas, que desencadeiam 
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cartas, que engendram memórias... É o grande circuito dos discursos, onde se pode observar 

a inscrição das trajetórias entre de leitor e autor (...) (CARDOSO, 2000). 

  A atitude de cada remetente em relação a seu destinatário e o contexto discursivo em 

que estão inseridos fazem com que um mesmo indivíduo possa optar por diferentes registros, 

como cita Barbosa (2007). Quem define o grau de formalidade ou informalidade que é 

utilizado ao longo da carta pelo remetente é o destinatário dessa correspondência. É natural 

que haja mudança de tom ou direcionamento na forma de se tratar o outro indivíduo que lerá 

o texto se houver maior hierarquia entre ambos. É mais lógico ainda que haja maior liberdade 

discursiva entre esses personagens do discurso quando têm mais intimidade, uma vez que não 

é preciso tanta polidez no tratamento entre si.  

  Nesse sentido, o autor sempre escreve pensando em seu leitor e dessa forma se 

direciona de maneira adequada. Tudo depende daquilo que quer atingir com seu texto; de sua 

meta principal ao redigir uma carta. É a figura do tu que determina e constitui o conteúdo da 

carta. A linguagem utilizada, portanto, veicula significados que vão além do efeito 

comunicativo imediato, podendo funcionar como instrumento de manipulação. 

  Soto (2006:101), ao falar sobre o gênero do discurso, insere a carta pessoal como um 

gênero primário, isso porque, segundo o autor, o gênero de discurso primário se define como 

sendo aquele que se constitui em circunstâncias espontâneas de comunicação verbal e que 

não perde sua relação com a realidade, tanto lingüística como extralingüística.  A oscilação 

entre usos mais informais e o padrão formal culto, transparente na redação de uma carta, 

justifica um estudo funcionalista de correspondências, já que essas apresentam no corpo de 

seu texto marcas de subjetividade e uma relação mais próxima com a oralidade.  

 É importante ressaltar que a análise de uma carta pessoal está sujeita a fatores 

determinantes. Ao observarmos variação e/ou mudança, é de suma relevância, segundo SOTO 

(2006), reconstituir o cenário espaço- temporal em que a carta foi redigida e o papel social 

desempenhado pelos interlocutores.  Lugar e tempo são fundamentais no estudo de uma 

correspondência, uma vez que delimitam um momento. A carta pessoal, assim, reconstitui 

uma esfera de intimidade, de revelação daquilo que está guardado, mas também, em sua 

materialidade, expressa uma época fixa. Esse tipo de texto seria uma forma de reviver e 

repensar o que está acontecendo (SANTOS, 1988) na situação específica, sócio-histórica em 

que foi elaborado. Assim, condições de produção e de recepção das cartas, contexto histórico 

e os perfis dos remetentes e destinatários são elementos essenciais no estudo do gênero em 
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questão, já que são eles que demonstram os efeitos de sentido construídos no decorrer do 

texto escrito. São essas relações que fazem desse ambiente discursivo uma excelente fonte de 

pesquisa linguística, visto que nele se encontram/conflitam as várias estratégias do 

autor/narrador e do receptor/leitor (Berlinck, Barbosa e Marine,2008).  

 

1.2. As cartas em análise 

 
As fontes desta pesquisa apresentam remetentes de perfis diferenciados. São autores 

com situação financeira elevada e com alto grau de instrução. Quase todos são intelectuais e 

têm uma importante posição social e ideológica na época em que escreveram suas cartas. 

Cada grupo de carta apresenta características importantes e relevantes que devem ser levadas 

em consideração ao observarmos o fenômeno linguístico a ser analisado (a ordenação dos 

pronomes locativos).  

Escolhemos para esse estudo as seguintes cartas1: 

 

1) SÉCULO XVIII : cartas da Marquesa de Alorna a seu pai; 

                                    cartas do Intendente Diogo Pina Manique para o Doutor Francisco 

Montanha.  

 

2) SÉCULO XIX : cartas dos avós Ottoni; 

                                  cartas de Eça de Queiroz a Oliveira Martins. 

 

3) SÉCULO XX: cartas de Clarice Lispector 

                          cartas de Mário de Andrade a Fernando Sabino 

 

D. Leonor de Almeida, a Marquesa de Alorna, é uma figura interessante. Suas cartas, 

muitas bem escritas a seu pai, são carregadas de emoção e de dramaticidade, já que ela, sua 

irmã e sua mãe estão exiladas em um convento em Chelas. Preso político e considerado 

inimigo do rei de Portugal, D.José, o pai da marquesa envia-lhes com dificuldade cartas 

escritas com o seu próprio sangue, as quais a jovem começa a responder, quando completa 

                                                 
1 Informações como procedimentos para seleção das cartas e dos séculos, número de dados coletados, controle 
de números de páginas e de caracteres se encontram no quarto capítulo (Metodologia).  
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onze anos de idade, em consequência da enfermidade de sua mãe. Ela cresce naquele local e 

somente sai de lá aos dezoito anos, quando o rei lusitano falece. 

 
(1) Li esta carta. A maior parte está miserável e quási indigna de ir; porém Vossa V. Ex.a 

assim mesmo a quere e enfadar-se-ía mais que eu a copiasse. Meu Pai do meu coração, dê-

me Vossa V. Ex.a a sua bênção e que Deus guarde a Vossa V. Ex.a como desejo e preciso.( 

Carta 1, Marquesa de Alorna) 

Observam-se, nesses documentos, uma linguagem bastante formal e respeitosa da 

marquesa ao corresponder-se com seu pai. Afinal, naquela relação havia uma hierarquia 

familiar a ser respeitada.  

O segundo corpus de nossa pesquisa é escrito por duas figuras importantes 

portuguesas. Diogo Inácio de Pina Manique foi um magistrado português, nomeado 

Intendente geral da polícia após a queda do Marquês de Pombal. Correspondia-se com 

regularidade com Francisco Montanha, vice-reitor da universidade de Coimbra. Em suas 

cartas, percebe-se um tratamento principalmente de respeito; há uma amizade, entretanto ele 

deve zelar pela segurança da faculdade. Além disso, favores são pedidos, como a proteção do 

vice-reitor a seu filho e a seu sobrinho, que começarão a estudar na instituição.  

 
(2) Ill.mo Sn~r Fran.co Anto Duarte da Fon.ca Montanha 
 

Meu am.o e Se~r do meu particular respeito: quero ter o gosto de saber como esta e 

juntamente vou aprezentar-lhe meu filho Pedro António de Pina Manique e meu sob.ro 

Henrique Pedro os quaes saõ os portadores desta com o Padre Ioze Ferraõ ~ q vay para os 

deregir como seu Irmão. 

Dezejarei ~q V.S.a os porteja para que elles possaõ fazer os seus exames com bom 

successo. (Carta 3, Diogo Pina Manique) 

 

  Representantes da sociedade aristocrática fluminense, os avós Ottoni comunicam-se 

com seus netos que residem na França, através de cartas. Casal de classe média, Cristiano 

Ottoni era engenheiro e político, exercia várias e prestigiadas atividades profissionais; sua 

esposa dedicava-se a atividades domésticas. Em seus textos, vemos as diferentes normas 

linguísticas existentes entre falantes do sexo masculino e feminino no período analisado. 

Percebe-se que o senhor Ottoni, por ter mais domínio da norma culta da língua portuguesa, ou 

maior nível de letramento, escreve de uma maneira mais formal, enquanto a senhora Ottoni 
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tem mais liberdade de se expressar, já que possui conhecimentos básicos e elementares de 

escrita, situação muito comum nesta época, uma vez que as mulheres eram educadas para 

serem donas de casa. 

  As cartas de Eça de Queiroz apresentam situação semelhante à do senhor Ottoni, visto 

que ambos são intelectuais. Eça de Queiroz é uma figura ilustre e conhecida por sua obra 

literária em Portugal. Utiliza as cartas e sua habilidade lingüística para se comunicar com seu 

amigo Oliveira Martins. O material em estudo constitui-se em fonte para muitos outros 

estudos, porque se pode observar o meio social, político e cultural do Brasil, de Portugal e de 

toda a Europa no final do século XIX.  

Consagrada pela crítica literária brasileira pelas suas obras, Clarice Lispector 

demonstra em suas cartas a mesma introspecção e inovação que a tornou famosa na nossa 

literatura. Ao empregar um estilo mais literário ao relatar aos seus amigos e parentes as 

viagens que fazia com seu marido cônsul, a escritora reconhece a importância do meio 

comunicativo utilizado para interação; por isso, faz constantes referências ao ato de escrever 

esses documentos e ao que sente ao fazê-lo: a saudade por estar longe do Brasil, as 

impressões dos lugares novos que acabava de conhecer, a expectativa de saber a opinião dos 

amigos sobre um novo livro escrito por ela ou os anseios vividos em cada mudança de 

endereço. A relação com o gênero epistolar é próxima e necessária, afinal era a única forma 

de manter contato com as pessoas que amava. Desta forma, a linguagem conotativa é um 

importante meio de expressão que a autora usa na produção de suas correspondências e os 

jogos com as palavras e a inversão da ordem direta das sentenças são constantes para 

demonstrar suas reflexões e seus relatos. Além disso, aquele era o momento de se comunicar 

na sua língua materna, de conectar-se com suas raízes e de sentir-se não como estrangeira, 

mas como brasileira. 

Papa do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade utiliza como ninguém o gênero 

carta pessoal. Sua intensa correspondência com o ainda jovem escritor Fernando Sabino 

inicia-se quando este enviou ao poeta e prosador seu livro de contos para uma análise. A 

resposta franca e direta de Andrade, disposto a ajudar Sabino, constitui-se como uma aula de 

literatura, já que este divaga e expõe sua opinião acerca do fazer literário e da produção e 

criação artística. A princípio, era como se fosse uma relação de professor e aluno. Com o 

tempo (e as cartas), a amizade entre ambos cresceu e o tratamento entre eles, que antes era 

estritamente mais sacralizado, teórico, filosófico e formal, tornou-se mais próximo, fraterno, 
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íntimo. Da literatura, que anteriormente era o único assunto que permeava as cartas, 

começaram-se a se tratar sobre temas cotidianos e prosaicos, tais como as aulas ministradas 

por Andrade, sua saúde; o estágio de Sabino, seu relacionamento e posterior casamento. As 

correspondências chegam ao ápice quando os autores brigam, após Mário de Andrade negar 

ser padrinho do enlace matrimonial de Sabino, já que Getúlio Vargas( a quem Andrade não 

suportava), também estaria na cerimônia. A interação epistolar entre os dois autores 

demonstra não só uma amizade, mas também a grande influência que o famoso escritor do 

modernismo teve sobre a formação intelectual e artística de Fernando Sabino, antes de ele 

tornar-se consagrado pela crítica literária e pelo público.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A linguagem humana, por ser um fenômeno, ao mesmo tempo, intrigante e 

fascinante, sempre instigou a curiosidade daqueles que a analisam. Sua abordagem, na 

história da linguística, tem sido diversa. Cada linha de pensamento, através dos séculos, tenta, 

de uma forma, analisar o funcionamento e a natureza das línguas naturais. A cada nova 

abordagem, mais se aprende acerca desse conhecimento. Seja na comparação de línguas para 

que se ache uma língua original (linguística histórico-comparativa) ou na hipótese de que a 

língua é um sistema e uma estrutura com elementos interdependentes (estruturalismo); ou 

ainda na relação linguagem-mente para explicar/explicitar o inatismo das estruturas 

gramaticais e defender a existência de uma gramática universal (gerativismo), percebe-se que 

a diversidade dos estudos linguísticos é evidente e ainda há muito a se pensar e a refletir sobre 

a utilização da língua e as construções nela existentes.  

Dessa necessidade de se entender as relações que estavam em jogo no momento em 

que nos comunicamos e as possíveis consequências destas, outras possibilidades de estudos 

surgiram. Muitas linhas teóricas são desenvolvidas para observar a língua em uso e a 

criatividade do falante durante o ato comunicativo. Uma dessas correntes defende uma clara 

relação entre a estrutura gramatical das línguas, os diferentes contextos discursivos e a ideia 

de que a linguagem é um instrumento de interação social e, por isso, reflete processos de 

pensamento do indivíduo. Este, desta forma, se adaptaria às diferentes situações 

comunicativas.  A linha de estudo que analisa a língua sob esta perspectiva é o funcionalismo, 

escola teórica que defende a hipótese da construção da gramática a partir do dinamismo do 

discurso. É essa a ideia principal com a qual o funcionalismo linguístico trabalha e são seus 

pressupostos teóricos que darão base a esse trabalho. 

A teoria funcionalista entende que a língua é um instrumento de comunicação na 

situação social. Os usos linguísticos não podem ser considerados como fenômenos 

autônomos. Logo, a língua é compreendida como uma estrutura parcialmente estável, 

submetida às pressões extralinguísticas e também linguísticas, integrada por níveis mais ou 

menos icônicos ou arbitrários de articulação. Parte, assim, da concepção de que a linguagem é 

um instrumento de interação social. Entende-se que a estrutura gramatical é motivada pela 

situação comunicativa, e que se constrói a partir do discurso, ou seja, do uso concreto da 

língua. 
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O foco de estudo encontra-se no uso e o usuário tem papel fundamental para as 

análises. A estrutura gramatical é analisada tendo-se como referência a situação comunicativa 

inteira: o propósito do ato de fala, seus participantes e seu contexto discursivo, entre outros 

fatores.  

A abordagem funcionalista parte das regularidades observadas no uso interativo da 

língua, procurando explicá-las e analisa as condições discursivas em que se verifica esse uso – 

como se encontra em Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003). Portanto, o interesse é 

investigar não apenas a estrutura gramatical, mas as circunstâncias discursivas envolvidas nas 

estruturas linguísticas em seus contextos específicos de uso. Compreende, assim, que é 

através do discurso que a gramática se constrói. O discurso, por sua vez, apropria-se de 

constituintes gramaticais para sua articulação. Logo, não há separação entre conhecimento de 

mundo e conhecimento linguístico.  

Quanto à existência de uma sistematização entre os domínios da sintaxe, da semântica 

e da pragmática, a abordagem funcionalista caracteriza-se como uma teoria pragmática, já que 

o estudo da sintaxe e da semântica se desenvolve a partir da consideração das condições 

contextuais envolvidas no uso linguístico. A pragmática é observada como um quadro 

abrangente em que a sintaxe e a semântica devem ser estudadas. Esta é instrumental em 

relação à pragmática, e aquela em relação à semântica. Para Givón (1979), a sintaxe existe 

para que desempenhe uma certa função. Portanto, toda a cena comunicativa deve ser 

analisada, a saber, o propósito enunciativo, seus participantes e o contexto no qual se dá essa 

interação. 

O funcionalismo adota diversos princípios teóricos durante a análise das formas 

decorrentes do uso real da interação. Uma das principais considerações que norteia os estudos 

funcionalistas é o processo de gramaticalização. Trata-se de um tipo de mudança linguística 

ocorrido quando uma palavra altera sua categoria original, assumindo funções mais 

gramaticais. Há, assim, uma transição do campo do léxico para o da gramática. Tal fenômeno 

é um processo unidirecional, consequência da adaptação que os usuários da língua fazem para 

atender as necessidades comunicativas e as pressões de uso e da cognição, as quais 

regularizam as formas que tendem a ser mais frequentes, uma vez que estas perdem 

expressividade, em razão de desgaste fonético. Tal mudança, cognitivamente, ocorre também 

pela experiência do ser humano, que une, organiza e processa sentidos de acordo com cada 

situação comunicativa em que participa. Ou seja: é uma significação derivada do contexto de 

uso, já que o indivíduo pode criar novos significados e inovar durante a interação. Observe-se 
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um exemplo, criado para ilustração, de item que, na língua portuguesa, já sofre o processo de 

gramaticalização acima citado: 

(3) O rapaz sofreu um acidente de moto. Aí, tudo mundo quis ajudá-lo até a ambulância 

chegar. 

 
O período acima apresenta informações de cunho sequencial (acidente, ajuda dos 

transeuntes, provável chegada da ambulância ao local) que propiciam um uso mais gramatical 

de aí, o qual opera uma função conjuntiva na construção textual, ao unir duas orações e 

indicar um valor semântico conclusivo, como fazem expressões como então, logo, por isso, 

portanto. A hipótese é a de que, devido à maior frequência de uso, e por ser mais recorrente 

na expressão no português, há maior possibilidade do locativo aí desgastar-se 

semanticamente, perdendo sua original noção espacial. Observa-se, assim, a maior tendência 

de este advérbio ser polissêmico, visto que, nas construções de sentenças, tal termo, em 

posição pré-verbal, pode apresentar valor mais abstratizado, menos adverbial, mais lógico, 

funcionando como conectivo ou operador argumentativo. 

É importante frisar que o funcionalismo entende a unidirecionalidade como um 

caminho natural em que itens partem do campo do discurso e assumem funções de ligar partes 

de textos ou funcionar como operadores e/ou marcadores discursivos, por exemplo. Toma-se, 

para este trabalho, a proposta de Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991), que sugerem a 

trajetória de mudança ESPAÇO → TEMPO → TEXTO para explicar como elementos de 

sentido locativo, como os advérbios aqui e aí, podem assumir um papel de conjunção. Os 

autores levam em consideração a hipótese de que a noção de espaço é mais delimitada e 

concreta do que uma mais abstrata, virtual, como as relações existentes em um texto. Esse 

processo é motivado pelo caráter dêitico que os locativos possuem. O usuário da língua 

aproveita-os, no processo comunicativo, para fazer alusão não só a espaços fixos, mas 

também a partes que foram ditas anteriormente nas produções textuais. 

Em relação ao fenômeno da gramaticalização, Hooper (1991) formula dois 

importantes princípios que podem reger a mudança categorial de um constituinte: um é 

chamado de camadas; e o outro, divergência. O primeiro princípio refere-se ao fato de que 

uma língua pode possuir mais de uma forma linguística para desempenhar funções 

semelhantes. Vejamos dois exemplos retirados das fontes de nossa pesquisa:  
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(4) Aqui tambem temos tido bellos dias, claros, seccos, ora frescos, ora com calor moderado. 

(Carta 18, Cristiano Ottoni, século XIX) 

(5) Li com muita satisfaçaõ a tua cartinha, sem data, que chegou aqui ontem. (Carta 6, 

Cristiano Ottoni, século XIX) 

Assim, em (4) o pronome locativo encontra-se antes do verbo; ao contrário do que 

vemos em (5), em que o locativo situa-se depois do núcleo oracional. Consideramos (4) e (5) 

como exemplos de camadas, uma vez que são formas mais ou menos alternativas de 

ordenação de aqui. (a posição sintática é diferente, mas o sentido articulado é o mesmo.) 

No caso da divergência, tem-se um conjunto de formas com a mesma etimologia. 

Porém, estas desempenham funções distintas, como vemos nos fragmentos das cartas de 

Cristiano Ottoni: 

(6) A proposito do cavallo, naõ de padre, dir-te-hei que Julio tem um muito bonito, cavallo 

naõ padre, que me-emprestou para passeiar aqui em Petropolis (Carta 11, Cristiano Ottoni, 

século XIX) 

(7) (...) daqui a um anno, quando o nosso netinho Misael tiver a mesma idade que tem hoje 

seu irmaõ, tambem elle ha de escrever assim. (Carta 3, Cristiano Ottoni, século XIX) 

Nota-se que, em (6), o locativo em destaque faz referência a um lugar espacial 

específico (em Petropolis); enquanto em (7) o valor semântico do mesmo pronome é 

temporal. Esses casos remetem ao conceito de divergência, segundo o qual as línguas 

frequentemente possuem formas que podem assumir funções um tanto ou muito distintas, 

configurando caso de polissemia. Tal concepção pode ter relação com a proposta de 

inferência sugerida (TRAUGOTT e DASHER, 2005). De acordo com esse conceito, a partir 

do contexto de produção, os emissores na interlocução valem-se dos elementos que estão 

disponíveis na língua e os reorganizam, de forma a expressar sentidos mais comunicativos, 

como pensamentos, crenças e valores. Logo, mudanças e inovações linguísticas são 

consequência de escolhas estratégias do emissor e da negociação comunicativa com o 

receptor. Ainda, conforme esse pressuposto, a frequência de uso pode provocar desgaste do 

sentido original do termo, levando à adoção do novo significado. 

Outros dois princípios fundamentais funcionalistas no estudo da língua e relevantes 

para este trabalho são os conceitos de marcação e iconicidade. Conforme Givón (1995), a 

marcação é dependente do contexto, devendo, portanto, ser tratada com base em fatores 
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comunicativos, socioculturais, cognitivos ou biológicos. De acordo com o autor, as estruturas 

em uso na língua se dividem em categorias marcadas e categorias não-marcadas. Estas 

últimas seriam mais simples, em termos estruturais e cognitivos, e frequentes, enquanto 

aquelas seriam mais complexas e esporádicas. Tomando como exemplo a colocação dos 

advérbios de lugar na língua portuguesa, a posição pós-verbal é considerada não-marcada em 

relação à pré-verbal no português contemporâneo, conforme demonstram as pesquisas de Ilari 

et al.(1989), Martelotta (2006), Oliveira (2007), Barcellos (2011). 

Já a iconicidade é definida como uma correlação natural entre forma e função. 

Manifesta-se sob três subprincípios: 

a) quantidade: quanto maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma. 

b) integração: os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente também estarão mais 

integrados no nível da codificação. 

c) ordenação linear: a informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar na cadeia 

sintática. 

   Com base nesses subprincípios, observemos um trecho de nossos corpora: 

 
(8) Em Taranto tomamos o avião particular do comandante-em-chefe das forças aliadas no 

Mediterrâneo  e chegamos a esta cidade. (...) Isso aqui é lindo. É uma cidade suja e 

desordenada, como se o principal fosse o mar, as pessoas, as coisas. (Carta 15, Clarice 

Lispector, século XX) 

   Em (8), podemos interpretar que o uso do pronome aqui como especificador do termo 

isso é uma estratégia retórica, de tom enfático, que atua para compensar a possível imprecisão 

semântica do termo que escopa. Logo, é preciso inflacionar o dizer, acrescentando maior 

quantidade de informação para garantir a articulação de sentidos destacados, resultante da 

frequência de uso. Essa estratégia pode ser relacionada ao subprincípio icônico da quantidade, 

uma vez que para descrever com eficiência o espaço apresentado, é necessário veicular 

formas mais extensas, com maior quantidade de expressão.  

   Ao tratarmos os pronomes locativos sob a visão da mudança categorial, dois outros 

processos também ganham destaque e são importantes para nossa análise: metáfora e 

metonímia. Tradicionalmente, são termos analisados e vistos como possibilidades do uso 

poético e literário. Ou seja, estariam apenas sujeitos às intenções estéticas na criação artística. 

Contudo, para o funcionalismo, possuem relação absoluta com a emergência de vocábulos e 
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construções, referindo-se a mecanismos participantes das mudanças ocorridas nas produções 

linguísticas cotidianas dos falantes, conforme postulam Traugott e Dasher (2005). Segundo os 

autores, metáfora e metonímia não se excluem, uma vez que uma inclui a outra (a metáfora é 

efeito da metonímia). Heine (1994) define a metáfora como processo que abrange 

abstratização de significados, enquanto a metonímia é decorrente de motivações pragmáticas, 

que envolvem a reinterpretação induzida pelo contexto.  

Tais processos unidos adquirem força expressiva, por meio da frequência de uso, de 

tal maneira que, muitas vezes, não se dá conta de sua derivação, no emprego figurado, 

simbólico, graças a uma relação semântica próxima, em virtude de uma associação de sentido. 

Desse modo, as palavras presentes nessa cristalização abandonam parte de sua função 

concreta, em decorrência da aproximação de domínios cognitivos diferentes, própria de uma 

transferência conceptual (metáfora). Elas não passaram por modificações em sua estrutura, 

não sofreram acréscimos nem reduções formais. Nelas, verifica-se um princípio cognitivo 

específico, princípio de exploração de velhas formas para novas funções (Gonçalves et alii , 

2007).  

Por fim, levando em conta a pesquisa em questão, faz-se importante citar os aspectos 

construcionais envolvidos no uso dos pronomes locativos. De acordo com Goldberg (1995; 

2006), a unidade básica ou central do uso linguístico é a construção, entendida como um tipo 

de pareamento função – forma. Assim, o conhecimento e a competência comunicativa estão 

intimamente associados ao manejo eficiente das construções de uma dada língua. 

Encontramos em nossos dados expressões que não carregam o sentido prototípico do termo 

em estudo (a ideia de lugar específico, delimitado). Estruturas como daqui vem, eis aí, eis 

aqui, daqui em diante, sei lá seriam consideradas como unidades pré-fabricadas (UPFs). 

Conforme Erman e Warren (2000), essas combinações são formadas por uma sequência de 

palavras que passam a construir unidades maiores de sentido e de expressão, já aceitas pela 

comunidade linguística. Articulam assim sentidos e referências diversos do que antes, 

prototipicamente, tiveram. O seu alto grau de fixação, outra característica das UPFs, não 

permite a inserção de outro elemento entre os vocábulos que formam o arranjo e nem a 

reorganização dos termos que o constituem. A concepção de unidade maior de sentido e de 

expressão bem como a indissociabilidade de seus constituintes caracterizam as UPFs e fazem 

delas exemplares de construções. 
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3. PRONOMES LOCATIVOS  
 

Este capítulo tem como objetivo discutir a natureza do nosso objeto de estudo: os 

pronomes locativos. Para isso, iniciamos nossa discussão destacando a heterogeneidade da 

classe gramatical chamada advérbio e a dificuldade, em termos da perspectiva tradicional, em 

tentar categorizá-la. Em seguida, aprofundamos nosso olhar para os pronomes locativos e suas 

particularidades, partindo da visão dos estudos linguistas e funcionalistas.  

 

3.1 A abordagem tradicional 
 
 

Para abordar e discutir os pronomes locativos, é preciso situá-los na classe maior em 

que estão inseridos: a dos advérbios. Percebe-se, pela descrição gramatical da língua 

portuguesa, a dificuldade em definir esses termos. A tradição, baseada em uma perspectiva 

unificadora e normativa, define o item de maneira dual, em termos daquilo que  pode ou 

representar. Dessa forma, sua definição é fechada, limitada ao que a lógica e o raciocínio 

preconizam. Na categorização de base aristotélica, não há espaço para elementos marginais, 

ambíguos ou funcionalmente híbridos.  

A instituição da Norma Gramatical Brasileira (NGB), em 1959, baseada em estudos 

normativistas, ratificou a visão de uniformizar terminologias e recebeu o status de 

conhecimento único da língua.  Nesse sentido, o advérbio também foi uma classe prescrita e 

sistematizada pela NGB. Baseados nessa prescrição, os gramáticos, com a finalidade de 

facilitar e organizar o estudo da norma culta, nomeiam e definem os elementos que 

constituem a gramática. Vejamos abaixo como três estudiosos tradicionais apresentam a 

definição da classe adverbial. 
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Fonte Descrição do Advérbio 

 Bechara (2004:274) 

É a expressão modificadora do verbo que 
por si só denota uma circunstância e 
desempenha na oração a função de 
adjunto adverbial. É constituído por 

palavra de natureza pronominal e se refere 
geralmente ao verbo, a um adjetivo, a um 
advérbio (como intensificador) ou a uma 

declaração inteira. Alguns advérbios 
podem ter a função de modificador de 

substantivo, apresentando qualidade que 
esta substância apresenta.  

Cunha (2008:555) 

È fundamentalmente um modificador do 
verbo. Podem também reforçar o sentido 

de um adjetivo e de um advérbio. Em 
algumas situações, modificam toda uma 

oração. 

Rocha Lima (1994:174) 

São palavras modificadoras do verbo. 
Servem para expressar as várias 

circunstâncias que cercam a significação 
verbal. Alguns advérbios, chamados de 

intensidade, podem também prender-se a 
adjetivos ou a outros advérbios, para 

indicar-lhes o grau. [...] Alguns há, até, 
que não acompanham a verbos, mas 

somente adjetivos e advérbios - tais como 
tão, quão, que [...] 

Quadro 1. Definição do advérbio segundo gramáticas tradicionais  

 

A visão dos três autores confirma o caráter circunstancial e modificador do termo, ao 

afirmar que é uma palavra que faz referência ao constituinte verbal, modificando-o 

semanticamente, podendo também ligar-se a constituintes nominais, como adjetivos e o 

próprio advérbio. De acordo com Bechara e Cunha, ainda os advérbios podem fazer referência 

a uma declaração inteira ou a uma oração. Em sua gramática escolar, Bechara ainda 

acrescenta que o advérbio pode ter valor adjetivo, ao estar ligado a um substantivo e indicar 

características desse nome.  

Seguindo o ponto de vista desses gramáticos, é natural que o advérbio fique próximo 

do verbo, já que, a princípio, de acordo com essa visão, sua principal função é mudar o valor 

do constituinte verbal, vide o próprio sentido que a palavra advérbio possui (ad=junto; 

advérbio= junto ao verbo). Dessa forma, a visão tradicional classifica o advérbio a partir de 
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critérios semânticos, funcionais e morfológicos. Ou seja, analisam-se, respectivamente, o 

sentido, a função e a invariabilidade que o item possui, dando-se destaque aos aspectos da 

circunstância que cada um apresenta. Observemos os exemplos abaixo dos corpora de nossa 

pesquisa: 

(9) Eu parto daqui persuadida que tenho inimigos, e poderosos. (Século XVIII, carta 22, 

Marquesa de Alorna). 

(10) Estimo, continue ahi o tempo agradável. (Século XIX, carta 19, avô Ottoni). 

(11) Bem, mas as vontades de ir a Minas estão amargando demais e creio que não vou 

esperar a próxima Semana Santa. Irei nas férias si Deus quiser. Você já estará lá, findo o 

estágio. (Século XX, carta 11, Mário de Andrade). 

 
Os dados acima confirmam o estabelecido pelos gramáticos pesquisados: nas três 

sincronias estudadas, o constituinte adverbial encontra-se próximo ou contíguo ao verbo, 

acrescentando à sentença aspecto de lugar.  

Entretanto, sua natureza heterogênea e sua flexibilidade de posição fazem com o 

advérbio seja uma classe de palavra sem classificação uniforme, visto que é uma categoria 

integrada por termos muito distintos, possuidores de múltiplas interpretações e detentores de 

mobilidade semântica e sintática. Em seu capítulo sobre advérbios, Celso Cunha destaca que, 

sob a denominação de ADVÉRBIOS reúnem-se, tradicionalmente, numa classe heterogênea, 

palavras de natureza nominal e pronominal com distribuição e funções às vezes muito 

diversas (2008:556), levando os linguistas a repensarem o que seria de fato um advérbio. Já 

Bechara comenta que constituindo o advérbio uma classe de palavra muito heterogênea, 

torna-se difícil atribuir-lhe uma classificação uniforme e coerente (2004:276).  

Por funcionar na língua em um plano que oscila entre o léxico e a gramática, o 

advérbio pode assumir funções que visam à organização interna do texto ou à orientação 

argumentativa que se quer atribuir a ele. Sua mobilidade posicional, segundo Bechara (2004), 

pode motivar esvaziamento semântico em alguns contextos e, por sua vez, aumento de valor 

gramatical, visto que passa a atuar como elemento de conexão lógica. Tais considerações 

podem ser confirmadas em alguns dados de nosso trabalho: 

 
(12) Esta reflexão lhe basta para daqui por diante saber quem deve aceitar ou recusar com 

algum pretexto sempre polido e que nem levemente ofenda o amor próprio de ninguém, 
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porque desta atenção depende a paz e bom nome. (século XVIII, carta 27, Marquesa de 

Alorna). 

(13) Um dia la entrou Medor, e cheirava em roda as camas, olhava em cima e em baixo, 

granhindo que fasi dó. (século XIX, carta 16, Avó Ottoni.). 

(14) E fosse por que fosse, as duas ficaram cegas. Uma inda enxergava um bocadinho 

esfregando o nariz no livro de reza mas a outra nem isso. E aí principiou o martírio delas, 

com a dama-de-companhia que o advogado ajustara pra ler pra elas. (século XX, carta 4, 

Mário de Andrade). 

Podemos observar nos exemplos ilustrados que os itens destacados não apresentam a 

ideia prototípica de lugar à qual estão tradicionalmente associados. Em (12), a marquesa de 

Alorna, em seu relato, faz uso do locativo aqui para articular valor temporal à ideia veiculada 

pelo verbo. Em (13), lá, integrado ao sintagma nominal um dia, pode indicar uma ideia de 

tempo ou ainda pode estar adjetivando o substantivo a que ele se refere, já que não há como 

precisar se a remissão é de fato feita a esse constituinte ou ao verbo entrar. Em (14), mesmo 

acompanhando o verbo principiar, aí não denota circunstância espacial; faz referência a toda 

a informação antecedente, assumindo a função de sequenciador. Detectamos assim o 

problema de fechar o advérbio em uma só categoria, uma vez que é preciso levar em conta o 

discurso e o seu uso nos mais diversos contextos.  

 

3.2. A perspectiva linguistico-funcional 

 
 Se já é difícil categorizar a classe adverbial, o tratamento dos chamados advérbios de 

lugar fica mais imprecisa ainda. Segundo Camara Jr (2009), o pronome locativo é um 

advérbio de natureza pronominal indicador de lugar, ou de natureza demonstrativa ou 

indefinida. Já Neves (2011) reitera que o advérbio, quanto à sua função, é uma classe 

heterogênea e os advérbios de lugar são elementos que não operam sobre o valor de verdade 

da oração, visto que indicam circunstâncias. São, ainda conforme a autora referida, 

considerados como não-modificadores.  

Para Neves (2011), a ideia de lugar, assim como a de tempo, são categorias dêiticas, já 

que orientam o falante, o qual atribui pontos de referência quando participa de um evento 

comunicativo. Portanto, tais elementos remetem aos participantes do discurso ou aos pontos 

de referência do texto, em uma escala de proximidade espacial, assim distribuída: 
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• AQUI/ CÁ              lugares próximos ao emissor 

•  AÍ                   lugar próximo ao receptor 

• LÁ                    lugar distante do emissor e do receptor 

• ALI                    lugar mais ou menos próximo do emissor e/ou do receptor 

 

Partindo dessa distribuição espacial, podemos relacionar os sentidos estabelecidos 

desses itens com a teoria localista de Batóreo (2000). Segundo essa proposta, a função 

principal dos pronomes locativos seria, a partir da posição do emissor, localizar objetos em 

um espaço. A autora ainda propõe a análise dos espaços a partir do termo granulidade, 

expressão surgida de estudos da área da inteligência artificial. Esse viés analítico define a 

diferença entre as regiões-de-vizinhança dos conjuntos a partir de dois conceitos: o de 

granulidade fina e o de granulidade vasta. O primeiro está ligado à ideia de precisão espacial, 

faz-se remissão a um ponto preciso, definido no espaço; o segundo aponta valor de 

imprecisão espacial, já que não é possível prever nem determinar o elemento no espaço. 

Observemos alguns períodos das fontes de nosso estudo para ilustrar a dicotomia referida: 

 
(15) Repito que estamos bem, e que a alimentação é inteiramente suficiente aqui no hotel. 

(Carta 31, Clarice Lispector) 

(16) Rogo a V.S.A me queira ver se he posivel comprar o Collegio do Baeta ~q he onde 

algum tempo estiverão os P.es Paulistas, por~q se chegar a ma bolsas a dezejjaria comprallo 

p.a ali fazer um Collegio. (carta 4, Pina Manique) 

(17) Daremos um, admirável, com estampas, mapas, etc, que custará (em lugar de 300rs que 

é o preço que aí vigora nas escolas) 160 ou 180rs. (Carta 40, Eça de Queiroz)  

(18) Por favor, nada é formidável, ou sei lá, talvez tudo seja. (carta 15, Clarice Lispector) 

(19) Eu cá sou de Dostoievisqui pra cima, não deixo por menos. (carta 17, Mário de Andrade) 
 

Como fazem referência a um ponto conhecido, delimitado pelos interlocutores, (aqui= 

no hotel, ali= colégio, aí= escolas) os pronomes aqui, aí e ali, nos exemplos citados, teriam 

granulidade fina; enquanto lá e cá, por apresentarem espaços usados para indicar 

indeterminação e referência geral, se incluiriam no âmbito da referência de granulidade vasta. 

No uso de lá, a imprecisão é tão forte que podemos, por reanálise, interpretar a construção sei 

lá operando como termo de negação. Como Bechara (2004) já afirmara, essa unidade pré-
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fabricada (Erman e Warren, 2000), é usada com o sentido de não sei. O lá é justificado por 

fazer remissão a algo distante da área do falante e do domínio do seu conhecimento, daí 

assumir valor de negação. 

Em relação ao caráter dêitico desses elementos, ressaltamos a relação direta entre 

lugar e tempo. Como tanto um valor quanto o outro se implicam, há facilidade de trânsito de 

um sentido para o outro. Logo, não é raro vermos advérbios de lugar indicando tempo e vice-

versa, como no trecho a seguir, em que é possível analisar o pronome aqui operando valor 

temporal: 

 
(20) Não, não vejo ocasião de ir (ao Rio). Será + tarde ou talvez não vá, só vá daqui a quatro 

anos, normalmente. (Clarice Lispector, carta 20) 

   
Percebemos, desse modo, que os pronomes locativos são formas mais livres e tendem 

a não modificar o sentido do verbo ou da locução verbal do período a que, via de regra, fazem 

referência. Em relação aos advérbios de modo, por exemplo, os locativos são considerados 

mais autônomos. Normalmente, em estruturas em que são empregados, o sentido espacial já 

está no próprio verbo e pronome funcionaria como um reforço para ressaltar a ideia de espaço 

físico-concreto. (Chega aqui!/ Ele está vindo aí!). As diferenças destes advérbios para os 

outros de sua classe acentuam-se ainda mais quando se observam sua natureza pronominal e 

sua foricidade. Ambas estão a serviço da progressão informacional dos textos, visto que 

podem assumir papel adicional de elemento coesivo, seja como mecanismo anafórico ou 

catafórico. Vejamos os fragmentos abaixo, retirados de nossos corpora: 

 
(21) A proposito do cavallo, naõ de padre, dir-te-hei que Julio tem um muito bonito, cavallo 

naõ padre, que me-emprestou para passeiar aqui em Petropolis. (carta 11, avô Ottoni) 

(22) Aqui não consigo jornais do Rio para ler as notícias sobre o que se publica aí.  (carta 8, 

Clarice Lispector) 

 
Em (21), observamos que o pronome aqui adianta a informação que será dada pela 

expressão em Petrópolis. Atua cataforicamente, expandindo o fluxo textual. Já em (22) aí 

retoma anaforicamente o termo Rio, a favor da manutenção do sentido coesivo do texto. Estes 

exemplos demonstram como os pronomes locativos aqui e aí podem constituir casos ainda 

mais particulares de uso dos advérbios de lugar. Essas particularidades dos pronomes acima 

mencionados ficam ainda mais evidentes, ao se levar em conta os seus usos na interação.  
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Hoje, na língua portuguesa, há tendência à estabilização da posição pós-verbal dos 

pronomes locativos, conforme apontam pesquisas como as de Oliveira (2008) e Barcellos 

(2011). Esses teriam essencialmente a função da referenciação de espaços delimitados, 

concretos, visíveis. Tais critérios são bastante relevantes no momento em que se define se tal 

proforma desempenha papel locativo ou não.  Assim, devido à maior freqüência de uso, e por 

ser mais recorrente na expressão no português, há maior possibilidade tanto do locativo aí 

quanto do lá, que é muito usado na interação, desgastar-se semanticamente. Observamos, 

assim, a maior tendência de esses pronomes serem polissêmicos. Nas construções de 

sentenças, por exemplo, o pronome aí, em posição pré-verbal, pode apresentar valor mais 

abstratizado, menos adverbial, mais lógico, funcionando como conectivo ou operador 

argumentativo, tal como: 

 
(23) No estado de casada, importa muito que a limpeza e a elegância cresçam e que por 

nenhum modo se permitam recìprocamente os casados o que seria reprovado em presença de 

qualquer outra pessoa, porque dêsses descuidos nasce às vezes o nojo e a repugnância, e daí 

as decepções e as antipatias. (carta 25, Marquesa de Alorna) 

 
O período acima, reproduzido de uma das correspondências da marquesa de Alorna, é 

elaborado como argumento lógico pela nobre para conclusão de um relato e apresenta 

informações de cunho abstrato (estado de casada, nojo, repugnância). Esse contexto 

discursivo propicia uso mais gramatical de aí, o qual opera função conjuntiva na construção 

textual, ao unir duas orações e indicar valor semântico conclusivo, como fazem expressões 

como então, logo, por isso, portanto.  

É importante ressaltar que o usuário da língua, ao articular sentidos e produzir 

expressões com tais palavras leva, possivelmente, em consideração a maior precisão de suas 

referências, sejam próximas ou distantes. Uma vez que o ser humano, por essência, tem um 

componente individual egocêntrico, dificilmente aqui, em contextos epistolares, por exemplo, 

mudaria de sentido, porque o falante levaria em conta o lugar onde se encontra e as 

experiências vividas nesse espaço. Na realidade, quando se comunica com tais estruturas, o 

usuário da língua, provavelmente, faz correlações entre contexto comunicativo e proximidade 

espacial. Quando os tipos de textos produzidos, por exemplo, são uma carta ou uma narrativa, 

a possibilidade de referências espaciais e precisas é mais forte do que em um gênero textual 

predominantemente argumentativo, como a dissertação ou o debate, em que fatos e opiniões 
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são atestados e precisam ser refutados e explicitados. O valor conclusivo de aí fica evidente 

em situações como essa, visto que pode vincular sentidos na construção de argumentos do 

locutor. 

 Outro aspecto relevante a ser considerado no uso dos pronomes locativos é sua 

utilização como clítico. Tal função especificadora (Tavares, 2006) é constituída em contextos 

linguísticos que motivam a reanálise do termo, principalmente naqueles em que ou há 

apontamento do referente para contexto externo comunicativo ou em que se faz referência a 

elementos do próprio texto, com o objetivo de produzir efeitos retóricos, uma vez que há 

necessidade de completar a referência do pronome com outra informação locativa posterior, 

como em: 

 
(24) Um edifício novo aqui tem um ar brutal. (carta 15, Clarice Lispector) 

(25) Nossa vida aqui, na rua Farani,é triste e monotona. (carta 14, Avô Ottoni) 

 
No primeiro fragmento, Clarice Lispector narra em sua carta sua chegada à cidade 

para onde seu marido foi enviado e parte do conhecimento do receptor para descrever o 

ambiente o qual ela ainda está conhecendo. Ao construir sua sentença, a autora posiciona o 

pronome aqui (que aponta para o espaço no qual ela se encontra) após o sintagma nominal um 

edifício novo. Por reanálise, o locativo também tem a função de adjunto adnominal, ao 

escopar e indicar característica desse constituinte; em (25), textual e estruturalmente, o 

locativo está mais próximo do termo na rua Farani, a que o pronome faz clara alusão 

catafórica no período em análise. Entretanto, é possível que a tendência de ordenação pré-

verbal tenha sido também selecionada se levarmos em conta que o advérbio aqui pode se 

remeter anaforicamente ao sujeito da oração nossa vida. O uso das vírgulas, as quais separam 

a locução adverbial, e a escolha pelo pronome pessoal possessivo nosso favorecem a reanálise 

de aqui como item clítico, uma vez que teria papel de especificar, determinar e enfatizar o 

tipo de vida que tal pessoa tinha naquela rua.  

Em (25), Nossa vida aqui é, assim, interpretada como uma unidade pré-fabricada. Tal 

hipótese ratifica a provável abstratização das formas pré-verbais.  

A partir do que expomos, observamos como o estudo linguistico-funcional pode tratar 

as peculiaridades dos pronomes locativos, elementos que são subclasse da classe heterogênea 

dos advérbios. A grande funcionalidade dos locativos na interação justifica um olhar mais 
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aprofundado sobre seus usos e padrões sintáticos e semânticos, tal como intentamos aqui 

fazer. 
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4. METODOLOGIA  

No desenvolvimento desta pesquisa, adotamos dois procedimentos básicos. Primeiro, 

levantamos exaustivamente os pronomes locativos mais recorrentes (lá, aí, aqui, ali e cá) em 

fontes do gênero carta pessoal. O objetivo era formarmos um banco de dados representativos 

do uso desses itens. Em seguida, realizamos a análise interpretativa desses constituintes 

concomitantemente. Decidimos que os casos de aglutinação de preposição com o advérbio, 

como daí, daqui e dali, seriam também considerados sem distinção de interpretação. Essa 

decisão visou à ampliação do número de dados e ao controle das variáveis analisadas.  

Em consonância com o objetivo deste trabalho, o qual pretende observar padrões de 

mudança e estabilidade dos pronomes locativos, é importante esclarecer por que escolhemos 

correspondências dos séculos XVIII e XIX para nossa pesquisa. Por serem fases em que a 

língua portuguesa estabiliza padrões ortográficos e revelam tendências à maior regularização 

morfossintática e gramatical, tal escolha torna-se coerente, uma vez que nossa pretensão era 

fazer um estudo e uma análise pancrônica da ordenação, da polissemia e da gramaticalização 

dos locativos. Dessa forma, a comparação dos dados encontrados nesses textos, pertencentes 

ao português moderno (Mattos e Silva, 1991), com os das cartas do século XX, representantes 

do português contemporâneo, em termos de continuum, é de fundamental relevância, no 

sentido de capturar tendências de continuidade, mudança e variabilidade nos itens em questão 

nas três sincronias elencadas.  

 

3.1 Delimitação do corpus 

  

Os corpora deste trabalho são compostos por dados levantados em textos escritos 

dos três últimos séculos do português, do gênero carta pessoal. Utilizamos e selecionamos 77 

cartas pessoais do século XVIII, 82 do século XIX e 64 do século XX. A escolha do gênero 

epistolar justifica-se por apresentar maior grau de informalidade e subjetividade na escrita, 

além de revelar características e marcas sociais do período estudado. Essas fontes expressam 

características ideológicas de seu autor, tais como: suas crenças, conceitos, valores, propósito 

discursivo, por exemplo, bem como aspectos que dizem respeito aos fatores sociais que o 

influenciaram, de alguma maneira, ao elaborar o texto. É importante ressaltar que escolhemos 

o gênero epistolar também por possuir linguagem próxima à oralidade. 
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Tomamos, como base para esse trabalho, textos representativos das normas 

portuguesa e brasileira da língua portuguesa. Destacamos que as diferenças entre essas 

normas, metodologicamente, não se tornam relevantes para essa pesquisa, porque, até o 

século XIX, a intelectualidade brasileira era influenciada por padrões e pelo estilo de vida 

europeu.  Logo a escrita e os usos linguísticos também sofreram essa influência naquela 

época; não havia distinção até aquele momento entre uma variedade e outra, fato esse que 

mudou a partir do mesmo século, quando se começa a detectar a estabilidade do português 

culto. 

Os documentos selecionados para esta pesquisa foram retirados dos sites das 

Universidades Federal do Rio de Janeiro (www.ufrj.br/phpb) e de São Paulo 

(www.usp.br/tycho) e de livros de cartas publicados pelas editoras Rocco e Record. Como 

nosso foco era estudar abrangentemente os usos dos advérbios locativos nos séculos XVIII, 

XIX e XX, procedemos ao levantamento exaustivo de 419 dados, sendo 192 do português 

lusitano e 227 do brasileiro, nas seguintes fontes: 

 

⇒ Século XVIII: 

I- 36 cartas da Marquesa de Alorna (total de 60 ocorrências); 

II-  41 cartas de Diogo Pina Manique (total de 34 ocorrências). 

 

⇒Século XIX: 

I- 41 cartas da família Ottoni (total de 77 ocorrências); 

II-  41 cartas de Eça de Queiroz (total de 98 ocorrências); 

 

           ⇒Século XIX:  

I-   41 cartas de Clarice Lispector escritas nas décadas de 40 e 50 (total de 79 

ocorrências) 

II-  23 cartas de Mário de Andrade (total de 72 ocorrências) 

 

Faz necessário explicitar que, durante o levantamento exaustivo dos dados, fizemos a 

seleção de pelo menos dois grupos de correspondências de cada sincronia analisada, com 
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extensão similar. Logo, as cartas da Marquesa de Alorna e de Mário de Andrade possuem o 

mesmo número de páginas e caracteres que as das demais fontes pesquisadas e analisadas. 

 

  

3.2 Procedimentos de análise 

 

Aliando os corpora a partir de uma perspectiva qualitativa e quantitativa e com base 

nos pressupostos funcionalistas (Bybee e Hooper, 2001; Givon; 2001; Furtado da Cunha, 

Oliveira e Martellota, 2003) observamos e levantamos as diferentes posições dos locativos e 

tentamos detectar os fatores linguísticos que influenciam sua colocação. As possíveis posições 

ocupadas pelos constituintes adverbiais encontram-se no quadro a seguir: 

 

 

 

a) V é o verbo, ou seja, o escopo, com o qual o pronome adverbial tende a se 

relacionar;  

b) X é qualquer elemento linguístico que possa ocorrer entre o pronome e o seu 

escopo, e vice-versa. Não são considerados como X advérbios que se referem a outro 

advérbio, como, por exemplo, o advérbio bem no sintagma bem ali, assim como os clíticos, 

que, por sua natureza, ocorrem sempre mais perto do verbo do que o advérbio.  

  c) A presença de preposições, conjunções e pronomes relativos, também, não é 

considerada relevante para a análise dessas posições.  

 

Os dados também foram analisados a partir de outras variáveis, que assim se configuram: 

 

POSIÇÕES DO ADVÉRBIO NA ORAÇÃO 

PRÉ-VERBAL PÓS-VERBAL 

P1 P2 P3 P4 P5 

Suj / Adv /  V Adv / V Adv / X / V V / Adv V / X / Adv 
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1- Sincronia: compararam-se os dados dos séculos XVIII, XIX e XX, levando em 

conta os três séculos. 

2- Referenciação do advérbio: variável mais semântica que verifica se o advérbio 

faz referência: 

• A um espaço físico concreto. Esse sentido representaria um lugar limitado, 

visível, observável. 

 
(26) Aqui não consigo jornais do Rio para ler as notícias sobre o que se publica aí. (carta 8, 

Clarice Lispector). 

 
No caso acima, os locativos aqui e aí carregam o valor prototípico da classe a que 

pertencem, visto que fazem remissão a um espaço específico, concreto. A autora, ao escrever 

seu texto, aponta diretamente tanto para o lugar em que se encontra quanto para o local onde 

seu destinatário está.  

 

• A um espaço físico virtual . Essa virtualidade surge quando a referência se dá em 

relação a um espaço não-delimitado, mais abstrato, como uma festa ou uma carta, 

por exemplo. 

 
(27) Respondo as suas cartas, aos 2 aqui juntos que mederaõ muito prazer por saber que 

estudaõ muito evi o seos retratos e achei muito bons” . (carta 35 da coletânea das cartas da 

família Ottoni).  

 
 Observa-se que o pronome aqui apresenta valor espacial, entretanto a referência 

textual é feita para as cartas que naquele momento a avó Ottoni começou a redigir para os 

seus netos.  

Também verificamos se a referenciação das ocorrências era abstrata temporal ou 

abstrata textual. Nesta variável analisamos, principalmente, a polissemia dos termos 

locativos, já que os mesmos podem apresentar diversos sentidos (temporal ou lógico, 

respectivamente) em uma oração. 

 

(28) E já não havia mais dama-de-companhia na cidade com mais de um milhão de 

habitantes que não tivesse passado pelas meninas. Aí o advogado lembrou de comprar um 

rádio. (carta 4, Mário de Andrade) – referenciação abstrata textual.  
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(29) De maneira que só na volta, lá por 15 de julho posso pensar portinarices. (carta 10, 

Mário de Andrade). - referenciação abstrata temporal.  

  

 Em sua quarta carta a Fernando Sabino, Mário de Andrade utiliza o pronome aí com o 

intuito de ligar uma informação à outra dada em seu relato. O locativo apresenta-se nesse 

dado gramaticalizado, uma vez que o termo é usado como conector conclusivo. No exemplo 

seguinte, vemos o locativo lá associado à expressão por 15 de julho articulando uma ideia de 

tempo, relativa a uma data futura, distante do momento da enunciação.  

Em alguns dados, houve dificuldade em interpretar a referência devido ao hibridismo 

de alguns usos desses locativos. Desta forma, foi necessária a criação de uma categoria 

intermediária . Nela, duas ou mais interpretações podem ser aceitas. Vejamos um exemplo 

desse uso na carta brasileira de número 16 escrita pelo avô Cristiano Ottoni: 

(30) Aqui, logo no 1º dia, sentando-me a escrever deparei com o limpa-penna com que voces 

me brindaraõ a 21 de Maio. (O uso do locativo aqui, nesse caso, faz com que se tenham duas 

interpretações: ele se refere ao primeiro dia, no momento em que ele escreve, ou ao local onde 

escreve sua carta.).  

 

3- Foricidade: tipo de referência assumida pelo locativo, podendo ser exofórica ou 

endofórica (anafórica ou catafórica). Observemos os exemplos abaixo: 

 
 (31) Meu querido Pai do meu coração: 

Aqui chegou o nosso Piério terça-feira deste mês. (Marquesa de Alorna, carta 6) 

(32) Em V. Ex.a os lendo, podem tornar, à proporção que já não servirem; porque o de Maio 

tem lá uma cousa sôbre um cancro, que eu quero mostrar a um cirurgião que assiste aqui a 

uma miserável que está em grande perigo. (Marquesa de Alorna, carta 5) 

(33) Bem, o caso editorial está resolvido e também não se afobe com a minha ida aí, nem 

espalhe muito. Só irei com você em Belo Horizonte, está claro, nem posso imaginar Belo 

Horizonte sem você com Hélio. E Helena belíssima. (Bem, principiemos outra carta). (Mário 

de Andrade, carta 13). 

 

 No primeiro exemplo, o locativo aqui faz referência exofórica a um espaço que não 

está inserido no texto, inferido pelo destinatário, que conhece o espaço a que a marquesa de 

Alorna faz referência, no caso o convento onde está exilada. Nos dados seguintes, há o 
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oposto: em (32), o referente encontra-se antes do pronome lá, o qual é usado, anaforicamente, 

para manutenção de informação anterior utilizada no texto (no caso, um número de uma 

revista de um determinado mês, citado pela remetente.). Já, em (33), para adiantar uma 

informação ainda não oferecida na carta, o recurso coesivo usado é a catáfora. Mário de 

Andrade faz uso de aí para fazer remissão ao lugar onde Fernando Sabino se encontra, a 

capital de Minas Gerais, Belo Horizonte.  

 

 4- Frame: relação sintático-semântica proveniente da distinção da “moldura” 

construída na relação entre o verbo, seus argumentos e o advérbio. Leva em conta as relações 

metonímicas e metafóricas, com fundamento cognitivo. Nessa concepção, o olhar amplia-se 

para toda a oração, sequência tipológica ou toda cena comunicativa. Desta forma, o frame 

pode ser espacial ou não-espacial. A hipótese quanto a essa variável é que os pronomes 

adverbiais tendem ao sentido prototípico, espacial, delimitado e concreto, uma vez que fazem 

remissão a esses tipos de espaço na maioria das vezes em que são usados, principalmente em 

cartas pessoais. Vejamos os registros a seguir: 

 
(34) Recolhi a Paris, - e ainda adoentado, venho maçar-te por causa duma abominável 

história de caixotes, contendo pratas, louças, livros, etc. , que a Alfândega do Porto não me 

quer deixar passar para cá, sem que eu pague uma soma enorme de direitos de exportação! 

(Eça de Queiroz, carta 31) 

(35) Não será assim de aqui por diante, e eu creio que, com os seus estudos e com as suas 

diligências, vai abrir para V. Ex.a uma fonte inexaurível de consolações. (Marquesa de 

Alorna, carta 19). 

 
O locativo cá, no texto de Eça de Queiroz, apresenta um sentido espacial, por fazer 

remissão a um espaço próximo do remetente, a cidade de Paris e pelos tipos de informação 

usados pelo autor para descrever a cena que narra: verbos que indicam permanência ou ida 

para um local, como recolher e passar; e outros espaços como o porto onde fica a alfândega. 

Na correspondência da Marquesa de Alorna, o pronome aqui está mais integrado a 

informações não-espaciais, demonstradas por verbos mais abstratos, que indicam estado, 

opinião ou julgamento, como os verbos crer e ser. Além disso, o item está integrado à 

expressão por diante, indicando um valor temporal, favorecido pelo próprio conteúdo textual 
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construído pela nobre, que favorece usos desse tipo, os quais fogem do padrão locativo que o 

pronome tradicionalmente tem.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
Neste capítulo, apresentamos resultados obtidos por meio do levantamento exaustivo 

dos pronomes adverbiais locativos aqui, ali, lá, aí e cá nas correspondências selecionadas 

para este estudo. Dividimos o capítulo em três seções, em que analisamos as ocorrências de 

cada sincronia estudada (séculos XVIII, XIX e XX) e os aspectos gerais de uso dos itens em 

questão. Partimos, desse modo, de uma variável estrutural – a ordenação dos locativos em 

relação ao verbo – para investigarmos possíveis trajetórias de polissemia e gramaticalização. 

 Iniciamos cada seção com a tabela que aponta os padrões de ordenação vistos em cada 

corpus, para, depois, darmos atenção às outras variáveis (a lembrar: referenciação, foricidade 

e frame).  

Todas as tabelas ainda apresentam o resultado absoluto de dados e a porcentagem 

respectiva, cuja leitura é feita de modo horizontal.  

 
 

5.1. Século XVIII 

 
 Esta seção tem como objetivo analisar, a partir das fontes escolhidas e dos perfis de 

cada emissor, aspectos sintático-semânticos dos pronomes locativos, bem como sua relação 

com o gênero carta pessoal. Testamos a hipótese de que, nessa sincronia, a posição pré-verbal 

é ainda a mais recorrente, mas já há alguma tendência à ordenação à margem direita da 

sentença.  

 

5.1.1. Ordenação dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 

  

Tendo como ponto de partida o verbo (V), dividimos as ordenações em posições pré 

e pós-verbal, distribuídas de acordo com a presença ou ausência do termo X.A classificação 

dos locativos pelos tipos de ordenação em relação ao verbo segue assim: 

 

 

P1 = sujeito + advérbio + verbo    P2 = advérbio + verbo              P3 = advérbio + X + verbo   
P4 = verbo + advérbio       P5 = verbo + X + advérbio 
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A primeira tabela apresenta o levantamento dos dados da correspondência da 

Marquesa de Alorna e de Diogo Pina Manique. Conforme esclarecemos no primeiro capítulo, 

os textos da marquesa são cartas de caráter emotivo e dramático, escritas sob forte tom 

emocional. A remetente não relata qualquer acontecimento; para a nobre, suas cartas são o 

único meio de se comunicar com seu pai que também estava preso.  

Já Diogo Pina Manique era um juiz que mantinha correspondência regular com o vice-

reitor da Universidade de Coimbra. A interpretação das cartas revela a produção textual de um 

remetente hábil, conhecedor da norma culta da língua da época, uma vez que o nível de 

linguagem em uso é mais cerimonioso. De acordo com os dados, o magistrado havia sido 

nomeado recentemente como Intendente geral da polícia portuguesa e um de seus papéis era 

manter a Universidade de Coimbra em segurança. Por mais que houvesse uma amizade entre 

eles, era preciso manter a formalidade, uma vez que Manique prestava serviços a seu amigo.  

São os seguintes os números obtidos no levantamento referido: 

 

Tabela 1: Ordenação dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII  

POSIÇÃO DO 

VERBO 
Pré-Verbal Pós-Verbal 

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 

AQUI 
04 8,89% 15 33,33% 14 31,11% 08 17,78% 04 8,89% 45 100% 

ALI 00 0% 07 53,85% 01 7,69% 05 38,46% 00 0% 13 100% 

AÍ 00 0% 04 57,14% 00 0% 02 28,57% 01 14,28% 07 100% 

LÁ 01 4,54% 10 45,45% 01 4,54% 08 36,39% 02 9,08% 22 100% 

CÁ 00 0% 01 14,28 01 14,28 04 57,16% 01 14,28% 07 100% 

Total 
05(5,32%) 37 (39,36%) 17(18,09%) 27(28,72%) 08(8,51%) 94(100%) 

 
59 (62,77%) 35(37,23%) 

 

 

Podemos constatar, de acordo as ocorrências nas cartas, que os pronomes locativos 

tendem a se posicionar à margem esquerda da oração. Do número total de dados (94), 62,77% 

encontram-se antes do verbo da sentença. Se levarmos em consideração as posições contíguas 
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ao núcleo da oração (P2(advérbio+ verbo) e P4(verbo+advérbio), há equilíbrio entre esses 

arranjos sintáticos (39,36% dos dados estão diretamente ordenados ao lado esquerdo do verbo 

(37 casos) e 28,72% (27) ao direito.), conforme ilustram os exemplos a seguir:  

 
(36) Mandou que fosse lá Inácio P.º para ajustar esses negócios, o que, segundo a minha 

inteligência, não significa nada. (carta 5, Marquesa de Alorna) – posição P4 

(Verbo+advérbio) 

(37) Meu querido Pai do meu coração: 

Aqui chegou o nosso Piério terça-feira deste mês. (carta 6, Marquesa de Alorna)-  posição 

P2( advérbio+ verbo) 

(38) Tenho Noticia pellos estudantes que aqui tem chegado que o S.r tem tido hum grande 

disgosto com a nova forma que dei de o mercador Ioaõ Lopes de Souza aprontar o D.rp.a o 

transporte dos estudantes. (carta 31, Diogo Pina Manique)- posição P2(advérbio+verbo) 

(39) V. S.a vera lá isso combinando juntamte ser para hum objecto . (Carta 9, Diogo Pina 

Manique)- posição P4( verbo+advérbio) 

 
Essa constatação aponta que os usuários do português culto dessa sincronia utilizavam 

os pronomes locativos tanto na posição pré-verbal quanto na pós-verbal, dando preferência à 

primeira. Ainda, de acordo com esses dados, detectamos a baixa ocorrência da inserção do 

locativo entre o sujeito e o constituinte verbal, comprovando a hipótese da baixa frequência 

de tal posição desde o século XVIII, conforme constatam as pesquisas de Martelotta e Leitão 

(1999), Oliveira (2007; 2009) e Barcellos (2011)). 

Tal resultado mostra a mobilidade dos pronomes locativos no século XVIII, que ainda 

perpassam por todas as posições e não têm posição mais fixa, como hoje. A seguir, 

procedemos à análise das posições de cada pronome para demonstrar a variabilidade desses 

itens no século XVIII: 

 

1) Aqui: pronome mais prototípico de sua subclasse, aqui é o que tem maior número de 

ocorrências nas fontes analisadas. Tal fator se justifica por tanto a marquesa quanto o 

magistrado articularem, no processo de sua escrita, referências aos espaços próximos de si. 

Essa é uma particularidade do gênero carta pessoal, visto que o remetente tende a fazer 

alusões ao espaço de onde escreve seu texto. De acordo com os dados observados, 73,33 % 

das ocorrências do locativo (33 casos dos 45) são em posições pré-verbais, mostrando a 
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preferência dos remetentes por essa ordenação, principalmente P2(advérbio+verbo), posição 

considerada não-marcada, se comparada à P4. Segue-se, assim, a tendência da posição pré-

verbal do elemento. Apenas 12 dados desse item são ordenados após o constituinte verbal:  

 
(40) Parte o Proprio que V. S.a me emviou com a sua carta e requerim.tos e a demora que 

aqui tem foi cauzada pela rezaõ de naõ ser o S.r Intendente a primeira causa do procedim.to 

que elle mandou fazer.(carta 19, Diogo Pina Manique) 

(41)Pedro aqui fica bom, o seu Primo e a tres de Ianeiro partem, dezejarei m.to que V.S.a co

ntinue em portegellos. (Carta 36, Diogo Pina Manique) 

 
  Ilustrada pelo exemplo (40), a posição P2 de aqui é a mais frequente e aponta a 

tendência de esse tipo de ordenação, em textos mais formais, ser a mais comum. Assim, está 

em consonância com a norma culta da época, que, por hipótese, segue esse padrão linguístico.  

 Na carta 36 do juiz lusitano, conforme (41), observamos o pronome em posição pouco 

recorrente do português contemporâneo: entre o verbo e o sujeito (P1). Tal tipo de ordenação, 

utilizado quatro vezes, favorece a interpretação do locativo como clítico, uma vez que pode 

ser interpretado como escopando não apenas o verbo, mas o termo Pedro, funcionando como 

um especificador do substantivo.  

Ressaltamos que a segunda posição mais usada é P3, em que o pronome locativo é 

usado ao lado esquerdo da oração e há algum elemento linguístico entre o termo e o verbo. 

31,11% dos usos de aqui foram nessa posição, como em (42) e (43): 

 
(42) Estou em Chelas, mas de aqui mesmo a minha ternura, a minha razão e quantos 

sentimentos ternos e delicados cria o coração de uma pobre filha, todos me unem a V. Ex.a, 

meu querido Pai. (carta 9, Marquesa de Alorna)  

(43) Estas cartas galantíssimas parecem-se mais com o que há-de suceder. V. Ex.a há-de ora 

falar com uma ora com outra, muitas vezes com ambas juntas, com tôdas três e eis aqui o que 

nos recreia e o que nós achamos superior a tôdas as delícias. (carta 20, Marquesa de Alorna) 

 
Na nona carta da marquesa de Alorna, em (42), o pronome aqui está à margem 

esquerda do constituinte verbal, mais próximo da expressão espacial a que faz referência (em 

Chelas), a qual está na oração antecedente. Correlata a essa tendência, vemos também que a 

própria ordem indireta da sentença em que o pronome está inserido favorece tal posição 
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atípica em relação à mais comum, que seria a do locativo estar diretamente associado ao 

verbo.  

No trecho (43), observamos o uso estratégico da unidade pré-fabricada (Erman; 

Warren, 2000) eis aqui, responsável pela grande incidência da posição P3 nos dados. A 

emissora fez uso da construção 10 vezes em suas correspondências, como recurso retórico. 

Sua intenção ao utilizar tal estrutura é chamar a atenção do interlocutor, no caso, o pai, para 

sua rotina. Além disso, a partir dessa expressão, ela apresenta sua condição emocional e a 

vida precária no convento onde vive.  

É interessante o relativo equilíbrio anteriormente citado entre as posições P2 e P4 

também com o pronome aqui (15 dados foram classificados na primeira posição e oito na 

segunda.), provando a variabilidade da ordenação do item no português formal nessa época.   

 
2) Ali : terceiro pronome com maior número de ocorrências (13 dados), o uso de ali nas 

fontes em análise comprova a hipótese da tendência de o pronome locativo ocupar posições 

ao lado do verbo. Nas cartas, os emissores usam o termo antes do verbo para explicitarem 

referência pontual específica (sete dados são interpretados como P2 (Advérbio+verbo) e cinco 

como P4 (verbo+advérbio)), como em: 

 
(44) Quando foi do oiteiro da Prelada e que fiz aquela décima - me parece que o disse a V. 

Ex.a quando lha mandei - o mote foi de um poeta que nem eu sei quem era, porém como 

estava em parte que apenas se podia perceber que ali estava gente, excepto alguma 

cozinheira. (Carta 1, Marquesa de Alorna) 

(45) (...) me veja se pode concluir a compra do dito Colegio do Baeta para poder de huma 

vez formar-se ali o Collegio com toda a regularidade e comodidades percizas. (Carta 8, 

Diogo Pina Manique) 

 
Em (44), o pronome ali se encontra diretamente ligado ao verbo da sentença, em 

posição pré-verbal, provavelmente por estar mais próximo do seu referente (oiteiro da 

Prelada), que também está antes do núcleo daquela oração. Já em (45), a referência a um 

espaço muito específico, longe tanto do remetente quanto do destinatário, como, nesse caso, o 

colégio, demonstra uso sintático-semântico semelhante ao que podemos encontrar atualmente 

na língua portuguesa, já que, além de ter o sentido espacial prototípico da classe a que 

pertence, ordena-se ao lado direito do verbo. Dos dados analisados, quase todos estão 

contíguos ao núcleo oracional, confirmando nossas hipóteses.  



 

 
 

45 

 
3) Aí: é comum esperarmos em cartas pessoais grande número de ocorrências dos 

pronomes aqui e aí. A princípio, é coerente que o remetente fale sobre o espaço onde está, 

narre suas histórias e queira saber os acontecimentos que envolvem o espaço de seu 

destinatário. Contudo, o número de ocorrências nesses conjuntos de cartas é baixo se 

levarmos em consideração a natureza do gênero textual em análise. Como explicitado, o 

contexto discurso em que os remetentes elaboram seus textos não motiva a maior frequência 

de referências espaciais. Em suas cartas, a Marquesa de Alorna pouco usa o locativo aí, uma 

vez que sabe onde o pai se encontra e não quer fazer referências ao sofrido local onde ele está 

exilado.  Os dois únicos registros do pronome aí nas 35 cartas da marquesa posicionam-se ao 

lado direito do verbo, articulando sentidos mais abstratos, lógicos, favorecedores de 

polissemia e gramaticalização, uma vez que, por expressar certo sofrimento, o sentido 

articulado pela marquesa em seu texto tende a ser mais metafórico, como em (46), no qual o 

pronome locativo aí se ordena contiguamente ao verbo achar, na referência a um espaço 

virtual, abstrato (conservação de V.Ex.as): 

(46) Eu, que fàcilmente me deixo transportar a tôdas as situações possíveis, ainda às mais 

aflitivas, dou tanto preço à conservação de V. Ex.as! Acho aí tôda a minha glória, tôda a 

minha felicidade, a melhor porção da bondade da minha existência, e por isso não sei que 

faça para mostrar continuamente a minha estimação. (carta 20, Marquesa de Alorna) – 

posição P4. 

Já nas cartas do magistrado português, a baixa ocorrência explica-se pelo predomínio 

de sequências textuais injuntivas (o remetente espera que o vice-reitor faça aquilo que pede 

em suas cartas, como a proteção acadêmica a seu filho em Coimbra). Nesse conjunto de 

textos em análise, o locativo apresenta seu sentido mais prototípico adverbial: 

 
(47) Pensso que esta mesma esperanza e dezejo que o SrIntendte tem a respto da Nomeaçaõ 

do reitor e visse reitor: fas com que elle por ora não delibere sobre o regente dos estudos ou 

o perfeito que vale o mesmo segundo o entender do Sr porque logo que ahy se veja que o 

reitor he nomeado ou aprouado por sua Magde então apareceraõ opositores (...) ( carta 12, 

Diogo Pina Manique) 

Nesse trecho, o termo ahy, próximo ao verbo, à sua margem esquerda, articula valor 

espacial ao fazer alusão ao espaço onde as ações descritas pelo remetente estão acontecendo. 
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Por mais que o tema desenvolvido no fragmento favoreça a virtualidade do item, o locativo 

funciona como um típico membro da classe adverbial.  

4) Lá: bastante incidente nos corpora em análise, o número expressivo de lá é justificado 

nessas cartas por marcar espaço mais próximo do destinatário ou de outro referente referido 

pelos emissores. Em termos de ordenação, há quase empate entre posições pré-verbais e pós-

verbais, já apontando a variabilidade da ordenação do locativo. Entretanto, o pronome 

demonstra tendência à posição pré-verbal, representada pelo maior número de ocorrências da 

posição P2 (10 casos): 

(48) Lembrame que eu disse ao Rdo Reitor sobre a aseitaçaõ e conseruaçaõ dos familiares do 

Colegio que se naõ contrahia com elle sacramto de matrimonio e por isso sse deuiaõ 

comseruarem qto seruisem bem pello que digo os servos andem respeitar a Seus superiores e 

dezatençoinsnaõ se deuem nem ao menos tolerar nem considerarselhe mta liberde de 

Governo porque La dis hum ditado( que o Vilaõ se lhe daõ o pé toma a maõ)( carta 16, Diogo 

Pina Manique) 

 Podemos observar o pronome locativo em ordenação pré-verbal, marcando espaço 

distante do remetente, mas mais próximo do destinatário. Assumimos como hipótese de que, 

nesse caso, o pronome encontra-se nessa posição por questão de proximidade ao termo que 

faz menção, no caso, Collegio. Consideramos que, talvez motivado por sua granulidade vasta, 

lá precise dessa informação para determinar o espaço a que se refere. Podemos também 

interpretar que La dis é uma unidade pré-fabricada, em razão da natureza do próprio pronome 

envolvido, uma vez que sua referência é indeterminada, e da própria sequência em que o 

locativo está inserido. O contexto, com referências mais abstratas como aceitação, 

conservação e desatenção, favorece a reanálise do locativo, mais metaforizado por pressões 

discursivas.  

 Destacamos que a considerável ocorrência de P4(oito registros) aponta que, nessa 

sincronia, o pronome já se aproxima da tendência contemporânea da posição pós-verbal: 

 
(49) Quere dizer Sua Alteza, que há-de comprar um painel que minha Mãe, segundo as 

ordens que V. Ex.a lhe tem dado, julgou a propósito vender, para pagar tôdas as dívidas que 

a importunavam, para mandar para lá a porção que talvez lhe será necessária para pagar a 
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êsses homens as suas tiranias quando se soltar e, finalmente, para se alargar aqui mais, 

endireitando a mesada. (Carta 15, Marquesa de Alorna) 

(50) A Rainha é que quis, mas diga lá que não sou seu amigo nem do seu homem! ¿Vai por 

terra ou por mar? Que é do homem? Que venha beijar a mão à Rainha, e eu tenho que lhe 

falar. (Carta 21, Marquesa de Alorna) 

 
 Tanto em (49) quanto em (50), lá aparece imediatamente após o verbo. No primeiro 

trecho, o item apresenta-se com seu sentido prototípico, ao se referir ao espaço para onde a 

mãe da marquesa tinha que enviar o lucro obtido através da venda de objetos pessoais. Já, no 

segundo fragmento, o pronome, com sentido mais virtualizado, indica referência a um lugar 

vago, impreciso, evidenciando certa indeterminação. Por estar integrado ao verbo dizer, diga 

lá se configura como mais um exemplo de unidade pré-fabricada, uma vez que essa 

sequência de palavras passa a constituir um todo de sentido e forma.  

 
5) Cá: o pronome, nas fontes pesquisadas, ordena-se, na maioria de suas ocorrências, em 

posição pós-verbal, em consonância com a posição que hoje, no português atual, assume. 

Entretanto, seu sentido é mais pontual e específico, quase comparado com o do locativo aqui, 

uma vez que é usado para marcar maior proximidade entre o espaço e o remetente. Entretanto, 

é um espaço mais genérico, como vemos em (51): 

(51)Eu conhessi de cá a defeculd.e em ~q se meteu Ioze Barreto de querer hir para huma Est

allage. (Carta 4, Diogo Pina Manique) 

 A posição com maior recorrência é P4 (57,16% dos casos de cá), em que o locativo se 

posiciona após o verbo sem interferência de elemento do texto. Valores virtuais, associados a 

unidades pré-fabricadas como vem cá, em que a referência se faz a um espaço indefinido, são 

encontrados nessa posição, como ilustramos a seguir:  

 

 (52) Não estamos no caso das cavalarias, porém da mesma forma que lá entret~eem a Vossa 

V. Ex.a, me interessam cá a mim. (carta 1, Marquesa de Alorna) 

(53) Achou-se pela sua certidão que tinha oito anos; foi preciso confessar a inadvertência, e 

com muito trabalho consegui a permissão para morrer e enterrar-se cá dentro. (carta 7, 

Marquesa de Alorna)  



 

 
 

48 

Em (52), o sentido articulado ainda é espacial, mas o referente é mais virtual, uma vez 

que a emissora aponta para si mesma como o ponto de referência do espaço explicitado. Em 

(53), o pronome possui referência tão vaga que é preciso acrescentar uma informação a fim de 

especificar e ressaltar o espaço descrito.  

 

5.1.2. Referenciação dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 
 
  
 A tabela a seguir mostra os resultados obtidos, observados a partir da perspectiva 

semântica do uso dos pronomes locativos. Analisamos a distribuição dos locativos pelos tipos 

de referenciação em relação ao verbo: 

 
Físico concreto: referência a espaço delimitado, exato; 

Físico virtual: referência a espaço indefinido, menos delimitado; 

Abstrato temporal: aponta polissemia do item, que já transita para o valor temporal; 

Abstrato textual: o item muda de categoria, quando deixa de ser um pronome para se tornar 

um conector; 

Categoria intermediária: uso híbrido do pronome, que pode oscilar entre os sentidos acima 

explicados. 

 

Tabela 2: Referenciação dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 

 
 
 Em termos gerais, os pronomes locativos das cartas em análise preservam o sentido 

espacial próprio da classe original a que pertencem. 82,97% dos dados fazem referência 

Referenciação 
Físico 

concreto 
Físico 
virtual 

Abstrato 
temporal 

Abstrato 
textual 

Categoria 
intermediária  Total 

AQUI 
23 51,11% 13 28,89% 05 11,11% 00 0% 04 8,89% 45 100% 

ALI 11 84,61% 02 15,39% 00 0% 00 0% 00 0% 13 100% 

AÍ 05 71,43% 01 14,285% 00 0% 01 14,285% 00 0% 07 100% 

LÁ 13 59,09% 05 22,72% 00 0% 00 0% 04 18,19% 22 100% 

CÁ 04 57,14% 01 14,29% 02 28,57% 00 0% 00 0% 07 100% 

Total 
56(59,57%) 22 (23,40%) 07 (7,45%) 01(1,06%) 08(8,51%) 94 
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locativa. 59,57% articulam valor concreto, marcando referência a espaços delimitados, fixos, 

observáveis. Tal fato é esperado, já que a expectativa é de que em cartas pessoais o remetente 

faça remissões como essas.  

 
(54) Mandou-a a casa dos melhores bordadores e veio sempre recambiada, dizendo que se 

não podia fazer lá, uns porque não havia setim daquela côr, outros porque não havia retrozes 

e frocos daquela delicadeza, e, finalmente, pela inpertinência e perfeição do trabalho. (Carta 

14, Marquesa de Alorna) 

(55) Parece ser justo que V.S.aconseda tempo ao Tempo e pode ser que com elle se vensão 

todas as dificuldades que agora formão taõ Grossa Barreira a vista de V.S.a e sobre este 

asumpto recordese V.S.a do que eu lhe disse em huma das Primeiras cartas que daqui tiue a 

Honrra dirigir a V.S.a.(carta 20, Diogo Pina Manique) 

 
Conforme ilustramos nos fragmentos acima, os pronome locativos lá, em posição pós-

verbal, e aqui, em posição pré-verbal, remetem respectivamente a espaços definidos, 

concretos. A referência físico-concreta é vista nessas fontes em todos os locativos.  Esses 

resultados confirmam nossa hipótese da relação entre gênero textual e uso linguístico, já que, 

como explicado, esperamos que haja a descrição ou a alusão a espaços físicos em cartas 

pessoais. Poucos são os casos híbridos e passíveis de polissemia (interpretamos que os 

localizados, em posições marcadas, (P1 e P5) funcionam como especificadores). A seguir, 

procedemos a uma análise mais criteriosa e aprofundada da referenciação, observando a 

particularidade semântica de cada pronome locativo envolvido: 

 
1) Aqui: termo mais prototípico de sua classe, o pronome aqui tem nessas fontes, como 

referência predominante, espaços exatos e concretos, em virtude de características 

pragmático-discursivas do gênero carta pessoal:  

 
(56) Eu parto daqui persuadida que tenho inimigos, e poderosos (Carta 22, Marquesa de 

Alorna). 

(57) Parece ser justo que V.S.a conseda tempo ao Tempo e pode ser que com elle se vensão 

todas as dificuldades que agora formão taõ Grossa Barreira a vista de V.S.a e sobre este 

asumpto recordes eV.S.a do que eu lhe disse em huma das Primeiras cartas que daqui tiue a 

Honrra dirigir a V.S.a. (carta 20, Diogo Pina Manique). 
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A noção espacial, exercida pelo locativo aqui nas cartas, é delimitada, em termos de 

sua granulidade fina, uma vez que os remetentes fazem remissão ao espaço em que se 

encontram (a marquesa, no convento onde está exilada; Diogo Pina Manique, em Lisboa).  

Todavia, percebemos que o pronome tem referência equilibrada. De 45 ocorrências, 23 

apontam para espaços concretos e 13 para o próprio texto, motivados pelo uso da unidade pré-

fabricada eis aqui: 

 
 (58) Eis aqui o que ùnicamente posso dizer. Não há novidades, senão o estado miserável da 

nossa D. Josefa, coitada, que está muito mal. (Carta 6, Marquesa de Alorna) 

 
Em (58), podemos observar que a expressão eis aqui, usada como recurso estratégico 

de chamada de atenção do interlocutor, se refere a toda uma ideia organizada anteriormente 

pela emissora ao se comunicar com seu pai. Seria um elemento introduzido para concluir um 

pensamento articulado no decorrer do texto ou para atribuir um desfecho à sua carta.  

Destacamos cinco casos de referências abstratas temporais de aqui, consequência, 

provavelmente, do contexto discursivo que envolve, principalmente, as cartas da Marquesa de 

Alorna, favorecedor de usos mais polissêmicos, como em (59): 

 
(59) Esta reflexão lhe basta para, daqui por diante, saber quem deve aceitar ou recusar com 

algum pretexto sempre polido e que nem levemente ofenda o amor próprio de ninguém, 

porque desta atenção depende a paz e bom nome. (carta 27, Marquesa de Alorna) 

 
A noção temporal do pronome aqui, em posição marcada (P3), fica evidente no 

fragmento (59), já que o elemento é usado para fazer referência a um ponto no tempo. A ideia 

que articula é equivalente a deste momento. Esse sentido ainda é reforçado pelo sintagma 

preposicional em diante, que, unido ao pronome, forma a unidade pré-fabricada daqui em 

diante. O esvaziamento da ideia locativa do pronome nos grupos de cartas analisado é 

pequeno e aparece em poucos casos, como em (60): 

 
(60) Ia menaõ faz Nouid.e ouuir dizer as inçeuilidade do Sn~r Reitor das Sciencias porque as 

que elle tem praticado comigo eu me desforrarei dellas sem que me Valha do Espirito de 

vingança elle já tem prencipiado a sentir os efeitos a sua arogante vaidade e quando elle 

aqui vier recebera a justa recompensa da sua rebeldia. (Carta 30, Diogo Pina Manique). 
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Podemos constatar o hibridismo do locativo, que, ordenado entre o sujeito e o verbo 

(P1), assume dois possíveis sentidos: o de indicar o espaço em que a ação de vir vai 

acontecer, escopando o constituinte verbal e o de adjetivar o pronome elle, especificando seu 

sentido e funcionando como um clítico. Observamos, assim, que o sentido do item transita, 

devido à sua ordenação, entre o concreto e o abstrato. 

2) Ali : de acordo com os dados observados, o pronome ali apresenta predominantemente 

referências físicas, sendo 11 concretas e duas virtuais: 

 

(61) Fui dos corredores do Paço para a ante-câmara da Rainha, aonde estive fazendo versos 

e contando novelas às açafatas da Rainha tôda a noite, até que apareceu o famoso Arcebispo 

de Tessalónica, que entrou por ali dentro aos encontrões, como costumava, para ir rezar com 

a Rainha. (Carta, Marquesa de Alorna) 

(62) (...) e ao ditto Ajudante ordeno ~q vá a prezenca de V.S.a receber as suas instruçoens e 

luses do ~que deve executar e observar, eu dezejo ali ao pée da Universid.e fazer o Collegio 

tal ou qual onde possa ter os dittos Collegiaes. (Carta 7, Diogo Pina Manique) 

(63) O culto externo tem ritos determinados, lugares próprios; ali é que nos pertence dá-lo a 

Deus. (Carta, Marquesa de Alorna) 

Os fragmentos acima demonstram a natureza espacial do locativo, que tem, no 

primeiro exemplo, como referente o Paço e tal referência precisa ser reforçada com a inserção 

da expressão dentro, formando uma unidade pré-fabricada recorrentemente utilizada no 

português atual: ali dentro. No segundo trecho, o item remete cataforicamente a um espaço 

delimitado (ao pée da Universid.e), determinado pela referência do enunciador; em (63), 

percebemos que a referência do pronome é estabelecida em relação a um espaço virtual, uma 

cerimônia religiosa. Mesmo que esse não seja o uso mais prototípico do elemento, 

consideramos que a noção locativa não se perde em contextos como esses. 

3) Aí: o pronome, que, no português atual, é o que mais tende a ser polissêmico e passível à 

gramaticalização, funciona, na maioria dos dados do século XVIII, como locativo prototípico. 

Das sete ocorrências, cinco pertencem às cartas de Diogo Pina Manique e referem-se ao 

universo da Universidade de Coimbra, onde se encontrava seu destinatário, o vice-reitor dessa 

instituição: 
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(64) A resp.to das dezordenes do reitor do Colegio espero que elle mesmo seja o que escreua 

a sentensa do seu extreminio porque o Dito Senhor esta taõ aborrecido que se naõfoçe por 

fazer Nouidade já o teria mandado sahir porem também huma das rezoinshe a duuida de 

aparecer ahy hum clerigo.(Carta 37, Diogo Pina Manique) 

 Em (64), o locativo articula referência físico-concreta ao se remeter ao espaço 

próximo ao receptor da carta, funcionando prototipicamente. Os outros dois registros do 

pronome são usos da Marquesa de Alorna e têm sua referência mais abstratizada, motivada 

por fatores pragmático-discursivos específicos das cartas em questão. Marcadas pela emoção 

e pela dramaticidade, essas cartas, como único meio de comunicação possível entre pai e 

filha, apresentam fatores que favorecem a metaforização dos locativos, bem como a de outros 

constituintes: 

(65) Eu, que fàcilmente me deixo transportar a tôdas as situações possíveis, ainda às mais 

aflitivas, ¡dou tanto preço à conservação de V. Ex.as! Acho aí tôda a minha glória, tôda a 

minha felicidade, a melhor porção da bondade da minha existência, e por isso não sei que 

faça para mostrar continuamente a minha estimação. (carta 20, Marquesa de Alorna) 

(66) No estado de casada, importa muito que a limpeza e a elegância cresçam e que por 

nenhum modo se permitam recìprocamente os casados o que seria reprovado em presença de 

qualquer outra pessoa, porque dêsses descuidos nasce às vezes o nojo e a repugnância, e daí 

as decepções e as antipatias. (carta 25, Marquesa de Alorna) 

 Ao se referir anaforicamente à expressão conservação, o sentido do locativo na carta 

de número 20 da nobre tende a ser mais polissêmico, articulando referência virtual. Ainda é 

um espaço, entretanto não é o mais tão físico, típico dos pronomes locativos. Já em (66), na 

carta 25, o uso de aí é tão híbrido que, por reanálise, interpretamos que esse é um caso de 

mudança categorial, uma vez que o sentido efetuado pelo item é mais lógico e conclusivo, 

assumindo função de conector. Observamos aqui o único caso de locativo gramaticalizado 

nos corpora do século XVIII.  

3) Lá: assim como ali, lá articula sentidos físicos, fazendo predominantemente referência 

a espaços delimitados. Das 22 ocorrências, 13 operam a noção prototípica do pronome, como 

em (67), em que o locativo faz menção a um lugar mais próximo do pai da marquesa: 
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(67) Não estamos no caso das cavalarias, porém da mesma forma que lá entret~eem a Vossa 

V. Ex.a, me interessam cá a mim (Carta 1, Marquesa de Alorna) 

A variabilidade semântica do item pode ser observada nos conjuntos de cartas. O 

hibridismo fica evidente em trechos como: 

(68) Quando eu saí do Oratório, achei o Arcebispo como um doido, dando uns sinais de 

alegria tão imprudentes como inesperados, e disse-me logo em ar de triunfo:  

- Diga lá a seu Pai que lhe pegue e que vá ralhar com V.ª Ex.a a Viena. Eu não fiz nada - 

continuou êle. (carta 21, Marquesa de Alorna) 

(69) No que toca ao Regente tambemnaõ respondi por ver ~q o Dr Bento Ioaq.mnaõ queria 

hir para dentro do Collegio e de fora naõ faria conta, nem era decente e quando naõ tinha 

preça pois logo que Sua Mag.de aprovasse a nomeação do Reitor e Vice reitor e doase o 

Collegio  la (...) (carta 17, Diogo Pina Manique) 

O sentido de lá, na carta 21 da Marquesa de Alorna, ainda é espacial, entretanto, 

esvazia-se ao se articular estruturalmente com o constituinte verbal dizer, formando a unidade 

pré-fabricada diga lá, indicadora de espaço impreciso. O pronome lá não retoma nenhum 

espaço delimitado, contribuindo para a consideração de referência vaga. Em (69), o locativo 

pode funcionar tanto como escopo do verbo quanto do substantivo Collegio. 

4) Cá: o pronome assume sentidos distintos nas cartas selecionadas. Das sete 

ocorrências, quatro fazem referências a espaços concretos, com noção equivalente à do termo 

aqui:  

(70) As novidades que há por cá são dois cometas que aparecem, um formidável para o 

Oriente e outro mais pequeno para o Ocidente (Carta 1, Marquesa de Alorna) 

 Além do sentido espacial específico, o item apresenta outros valores semânticos, 

principalmente relativos à ideia de tempo, como no período a seguir, em que prepondera o 

sentido temporal de cá: 

(71) Porém, como lhe deu em ser beato há anos para cá, tem sido bom bispo desde então 

(carta 30, Marquesa de Alorna) 
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5.1.2. Foricidade dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 
 
 
 Os números, representados pela próxima tabela, mostram os resultados interpretativos 

relacionados à foricidade, variável textual que classifica os pronomes locativos em exofóricos 

ou endofóricos. Neste segundo caso, verificamos se a conexão do pronome é anafórica ou 

catafórica. Levantamos a hipótese de que esses elementos, em geral, apresentam tendência à 

remissão exofórica por conta do gênero carta pessoal. Como em cartas, remetente e 

destinatário compartilham informações anteriores, há a tendência de que as referências 

espaciais fiquem implícitas textualmente, uma vez que essas são inferidas pelo interlocutor. 

 

Tabela 3: Foricidade dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 

 

Foricidade 
Anafórico Catafórico Exofórico Total 

AQUI 
02 4,44% 02 4,44% 41 91,12% 45 100% 

ALI 08 61,53% 02 15,38% 03 23,09% 13 100% 

AÍ 03 31,81% 00 0% 04 57,14% 07 100% 

LÁ 07 25% 03 13,65% 12 54,54% 22 100% 

CÁ 00 0% 02 33,33% 05 71,42% 07 100% 

Total 
20(21,29%) 09 (9,57%) 65 (69,14%) 94(100%) 

 
 

De acordo com a Tabela 3, quase 70 % do total dos registros localizados remetem-se 

exoforicamente a informações que não estão no texto. Tal evidência é motivada pelas 

características tipológicas do gênero em elaboração. Nas cartas da marquesa e do juiz 

português, boa parte dos pontos de referências espaciais é partilhada previamente pelo pai e 

pela filha e pelo magistrado e o seu amigo; por isso não há, a princípio, necessidade desse 

registro no texto. Outro fator que justifica o alto índice de ocorrências exofóricas é o caráter 

dêitico do pronome locativo, visto que, ao apontar para o contexto, com o objetivo de indicar 

tempo ou lugar concreto ou virtual, como um trecho inteiro de uma carta, é comum o emissor 

usar esse tipo de remissão coesiva. A seguir, apresentamos com mais detalhe o 

comportamento fórico dos pronomes locativos estudados nessas fontes: 
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1) Aqui: dos 45 registros do pronome, 41 são exofóricos, confirmando a tendência de que 

aqui assume tal remissão em cartas pessoais. Como quem elabora a correspondência tende a 

apontar para espaço específico (o lugar de onde escreve), geralmente o remetente não vê 

necessidade em registrar o lugar onde se encontra, já que essa é uma informação prévia 

dividida pelos interlocutores. É exatamente esse fato que observamos no grupo de cartas da 

Marquesa de Alorna e de Diogo Pina Manique: 

 
(72) Meu querido Pai do meu coração:  

Aqui chegou o nosso Piério terça-feira dêste mês, felizmente. (Carta 8) 

 

Tanto o pai da marquesa quanto o vice-reitor da Universidade de Coimbra já sabem 

onde os remetentes estão (convento de Chelas/ Lisboa) e tal informação já está subtendida. 

Assim, não é preciso especificar o espaço em que os remetentes se encontram. No caso da 

marquesa, é um lugar de sofrimento: seu exílio. Além de demarcar espaço concreto, utilizam-

se referências exofóricas para remissão a porções maiores do texto, para concluir um 

argumento ou chamar a atenção do destinatário (uso da expressão cristalizada eis aqui) e para 

fazer referência ao momento da enunciação, inferível pelo contexto: 

 
(73) Eis aqui o que Deus quere de todos e dos Príncipes mesmos, bem que superiores a 

muitas outras leis. (Carta 29, Marquesa de Alorna) 

(74) Agora seguro a V.S.a que segundo o sistema do S.rnaõ entrara daqui em diante p.a esse 

Colegio se naõ os estudantes que tiuerem aprendido Gramatica e filozofia no Colegio desta 

real caza(...) (carta 22, Diogo Pina Manique) 

 

Em relação às referências endofóricas, as ocorrências de remissão anafórica e 

catafórica do pronome aqui podem ser interpretadas como estratégias de especificação e 

preenchimento do sentido do elemento, tal como observamos em: 

 
(75) Estou em Chelas, mas de aqui mesmo a minha ternura, a minha razão e quantos 

sentimentos ternos e delicados cria o coração de uma pobre filha, todos me unem a V. Ex.a, 

meu querido Pai. (carta 9, Marquesa de Alorna) 
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(76) O estudante filho do Escriuão aqui se acha o seu entreorhedifrente do Extrior pois já 

chegou a dezer a outros que o aconcelhauaõ e que escreuese a seu Pay que naõ se cancaua 

nisso porque naõ queria perder tempo em escrever huma carta de que naõesperaua resposta 

sobre isto tenho feito meu juízo e dou todo o credito a queixa do Pay deixallo aqui sofrer os 

encomodos desta caza (...) (carta 31, Diogo Pina Manique) 

 
Em (75), o foco do locativo é a expressão em Chelas e, para enfatizá-la, a marquesa 

utiliza o pronome com o objetivo de superespecificar o espaço onde sofre pela ausência do 

pai. Comprovamos nesse fragmento os princípios icônicos da ordenação linear e da 

quantidade, uma vez que a informação mais importante aparece no início da sentença e é 

preciso inflacionar o dizer para demarcar a ênfase dada àquele espaço e aos sentimentos que a 

marquesa alimenta por crescer distante de seu pai.  

Em (76), o pronome adianta conteúdo informativo, já que seu referente é apresentado 

posteriormente no fragmento. Como o leitor da carta já sabe que espaço é esse, o remetente 

reitera essa informação, a fim de enfatizar o espaço em que o estudante é castigado. 

Entendemos que se acrescenta informação para dar destaque ao lugar referido, segundo 

preconiza o subprincípio icônico da quantidade: quanto maior a informação produzida, maior 

é a quantidade de forma.  

 

2) Ali : constatamos nas cartas o predomínio de referências endofóricas. Dos 13 registros 

de ali, 76,91% apontam para elementos presentes no texto, provavelmente para enfatizarem 

espaços já mencionados ou para especificá-los, como em: 

 

(77) Vê-se às vezes sôbre um canapé sórdido um indivíduo preguiçoso, que ali forma a sua 

sala de jantar, o seu toucador, e, com nojo e horror dos assistentes, até enche tôdas as 

funções da vida. (carta 25, Marquesa de Alorna)  

(78) Tambem lembrava hua scazas ~q se queimaraõ na Coirassa dos Apostolos, ou ali para a 

rua dos Estudos(...) (carta 9, Diogo Pina Manique) 

 
Em (77), para destacar o espaço ilustrado, usa-se o locativo para fazer referência ao 

canapé sórdido. Em (78), para que a informação seja transmitida com clareza e exatidão, o 

remetente prefere especificar o espaço a que se refere, acrescentando onde é o lugar que 

descreve, uma vez que, na sequência apresentada, ele efetua comparações espaciais. A 
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integração que se articula entre pronome e o sintagma preposicional é tão essencial que 

podemos detectar integração semântica e sintática entre esses constituintes. Logo, por 

reanálise, interpretamos ali para a rua dos Estudos como unidade pré-fabricada. 

 

3) Aí: apresenta predomínio de remissões exofóricas, provavelmente por fazer alusões 

espaciais mais concretas e funcionar como pronome locativo prototípico. Como faz menção a 

referente que está fora do texto, é esperado que encontremos articulações como a explicitada 

no fragmento a seguir, no qual ahy remete-se ao espaço do destinatário: 

 
(79) (...) como o P.e Visse Reitor se despediu Fo servisso do Colegio e diselle que por esta 

rezaõhe que o naõademetiu quando elle agora vltimam.te ahy foi pa ajustar contas. (carta 32, 

Diogo Pina Manique) 

 
Ressaltamos que as ocorrências endofóricas do pronome, encontradas em sua maioria 

nas cartas da Marquesa de Alorna, fazem remissão anafórica a expressões de sentido virtual. 

É importante ressaltar que esse procedimento coesivo colabora para mudança semântica e 

categorial de aí, fato observado no único registro de item gramaticalizado nas cartas da jovem 

remetente. 

 
4) Lá: o locativo lá tem predomínio de remissões exofóricas, por apontar espaço próximo 

e conhecido do destinatário, por isso não há necessidade de especificar e determinar o lugar 

mencionado. 12 dados dos 22 registrados são utilizados com essa foricidade. Dos dados com 

remissão endofórica, observamos que essa estratégica textual é efetuada para especificar o 

sentido do locativo, tal como:  

 
(80) O mano, que tinha trazido a sua flauta, tocou, e nós alternàmos com música alguns 

instantes da secatura que l'ennui tem cuidado de pôr em tudo quanto há neste mundo. Porém, 

tudo foi conduzido com uma tal moderação, que nem lá dentro mesmo se soube que havia 

mais gente na grade que meu irmão. (carta 8, Marquesa de Alorna) 

(81) Mandou-a a casa dos melhores bordadores e veio sempre recambiada, dizendo que se 

não podia fazer lá, uns porque não havia setim daquela côr, outros porque não havia retrozes 

e frocos daquela delicadeza, e, finalmente, pela inpertinência e perfeição do trabalho. (Carta 

14, Marquesa de Alorna) 
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 Em (80), o pronome é preenchido semanticamente pelo termo dentro, formando a 

expressão cristalizada lá dentro, enquanto, em (81), lá funciona como pronome prototípico, 

uma vez que retoma anaforicamente o sintagma a casa dos melhores bordadores para 

determinar o espaço descrito pela remetente.  

 
5) Cá: a maior parte das ocorrências de cá nas cartas é exofórica (mais de 70%), já que o 

locativo tem como particularidade fazer referência a espaços que estejam perto do remetente 

de uma carta. Contudo, por ter sentido indefinido, necessita de especificador, que delimite a 

quem cá faz referência, fator esse que justifica as ocorrências catafóricas nas fontes 

analisadas, exemplificadas quando abordamos a ordenação do elemento.  

 

5.1.4. Frame dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 
 
 
 Quarta variável de nossa pesquisa, o frame é um fator cognitivo que analisa o 

enquadramento dos pronomes locativos com o verbo e seus argumentos. Logo, o nosso olhar 

é ampliado, já que é preciso observar toda cena comunicativa, a fim de procurar pistas que 

possam favorecer um sentido a outro. De acordo com os propósitos de nosso estudo, 

classificamos o frame como espacial e não-espacial. No caso dos nossos objetos de pesquisa, 

quanto mais essa cena estiver relacionada a uma situação físico-espacial, menor é a 

possibilidade de que os pronomes pesquisados se gramaticalizem.  

 

Tabela 7: Frame dos pronomes locativos nas cartas do século XVIII 

Frame ESPACIAL NÃO- 
ESPACIAL 

Total 

AQUI 28 62,22% 17 37,78% 45 100% 

ALI 13 100% 00 0% 13 100% 

AÍ 05 71,43% 02 28,57% 07 100% 

LÁ 17 77,27% 05 22,73% 22 100% 

CÁ 05 71,42% 02 28,58% 07 100% 

Total 68(63,33%) 26(36,67%) 94(100%) 
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De modo geral, articulam-se nas cartas sentidos mais espaciais, em consonância ao 

que era esperado, uma vez que são esses significados que permeiam o gênero carta pessoal. 

Contudo, é relevante destacar o número de frames não-espaciais, decorrentes, provavelmente, 

da temática abstrata desenvolvida ao longo das correspondências da Marquesa de Alorna. 

Esse contexto elaborado favorece usos mais polissêmicos, já que está carregado de 

subjetividade e emoção. A marquesa não visa apenas ao relato prosaico; as cartas são o meio 

possível para extravasar a saudade e a falta que o pai lhe faz. A dramaticidade dos textos fica 

evidente, visto que o pai, exilado, responde com dificuldade essas cartas, por vezes escritas 

com seu próprio sangue.  Já nas cartas de Diogo Pina Manique quase todos os dados são 

usados em sequências que motivam sentidos espaciais. Como são textos que relatam fatos e 

não opiniões, argumentos ou sentimentos, dificilmente os pronomes sofrem mudança 

semântica e categorial. Seguem-se, abaixo, as especificidades de cada pronome: 

 

1) Aqui: detectamos equilíbrio entre sentidos espaciais e não-espaciais, justificado pela 

situação comunicativa na qual as cartas da Marquesa de Alorna são escritas, favorecedora de 

frame não-espacial, o que explica o expressivo número de ocorrências de aqui com esse 

enquadramento. No entanto, o pronome, na maioria dos registros em geral, assume sentido 

mais prototípico. Vejamos alguns exemplos: 

 
(82) (...) ha hum Cozinh.o do Colegio desta Caza a qual tem ao Prezente outenta e coatro 

estudantes e ganha somte 2000 r.s os criados de cozinha e de todo o seruisso ganhão a 1200 

e a 1000 r.s o mesmo Pe Reitor que homem formado em cânones tem 50$000 r.s de Ordenado 

e recaõ e caza e rouá Lauada e ja aqui esta há outo annos(...) (carta 16, Diogo Pina 

Manique) 

(83) (...) eu reprovarei tôdas as idéias que de aqui por diante me persuadirem alguma cousa 

contra a opinião de V. Ex.a. (Carta 15, Marquesa de Alorna) 

(84) Eis aqui me tem V. A. R. embargada pelas circunstâncias e sem poder adiantar nada, 

enquanto dura a moléstia do Marquês(Carta 30, Marquesa de Alorna) 

 
 A sequência (82) possui conteúdo informacional que favorece o frame espacial do 

pronome: referências a espaço específico (caza), com verbos indicadores de ação e de 

permanência (ter e estar). Por ser um trecho expositivo, espera-se que o sentido articulado 

seja mais concreto, o que justifica o predomínio de sentidos espaciais nas cartas analisadas.  



 

 
 

60 

Já em (83) e em (84), a remetente apresenta, na construção de seu texto, temas menos 

concretos, os quais não motivam referência a espaços físicos fixos. Vocábulos que compõem 

as sequências como idéias, persuadirem, opinião (carta 15), circunstâncias, poder e moléstia 

(carta 30) concorrem para que o sentido assumido pelo pronome se distancie do prototípico. 

Eis aqui finaliza o comentário exposto ao longo da carta pela marquesa e de aqui por diante 

introduz noção temporal ao conteúdo elaborado.  

 

2) Ali : todos os usos de ali apresentam sentido espacial, favorecido, provavelmente, pela 

natureza deste elemento. Por ter granulidade fina, necessita de informações espaciais que 

preencham seu sentido. Dessa forma, é mais provável que o elemento seja utilizado em 

contextos mais concretos, como em:  

 
(85) Quando foi do oiteiro da Prelada e que fiz aquela décima - me parece que o disse a V. 

Ex.a quando lha mandei - o mote foi de um poeta que nem eu sei quem era, porém como 

estava em parte que apenas se podia perceber que ali estava gente, excepto alguma 

cozinheira. (Carta 1, Marquesa de Alorna) 

(86) Rogo a V.s.a me queira ver se he posivel comprar o Collegio do Baeta ~q he onde algum 

tempo estiveraõ os P.es Paulistas, por~q se chegar a ma bolsa dezejaria comprallop.aali 

fazer hum Collegio formal (...) (carta 4, Diogo Pina Manique) 

 

Todo o cenário construído nos fragmentos (85) e (86) possibilita o sentido espacial de 

ali: os verbos indicadores de deslocamento e permanência (ir  e estar), ações (mote, dezejar, 

comprar) e o espaço específico a que o pronome se remete (oiteiro da Prelada, Collegio da 

Baeta).  

 

3) Aí: detectamos a tendência a enquadramentos espaciais, principalmente nas cartas de 

Diogo Pina Manique: 

 
(87) (...) Mercador que lhe daua as mezadas Credor de huma grande quantia tudo se lhe 

pagou logo que eu cheguei a esta Cortte como elle mesmo pode serteficar pello que se ahy ha 

quem se queixe de que o Colegio lhe deve (...) (carta 19, Diogo Pina Manique) 

 
O cenário elaborado pelo remetente, que envolve espaços (Cortte, Colegio) e ações 

mais concretas (daua, cheguei, queixe), possibilita que o pronome assuma sentidos espaciais.  
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Em relação aos dois registros de aí com sentido não-espacial no corpus, esses ocorrem 

em razão de particularidades envolvidas no processo produtivo das cartas da Marquesa de 

Alorna: 

(88) No estado de casada, importa muito que a limpeza e a elegância cresçam e que por 

nenhum modo se permitam recìprocamente os casados o que seria reprovado em presença de 

qualquer outra pessoa, porque dêsses descuidos nasce às vezes o nojo e a repugnância, e daí 

as decepções e as antipatias. (carta 25, Marquesa de Alorna) 

No excerto acima, os sentidos envolvidos na elaboração textual favorecem a 

gramaticalização e a polissemia do item, já que a marquesa organiza e expõe argumentos que 

descrevem os lados bons e ruins de um casamento. Ao concluir seu pensamento, ela faz uso 

do pronome como conector conclusivo.  

 

4) Lá: há maior incidência de frame espacial, em virtude de sua granulidade vasta, 

entretanto pelas mesmas razões já explicitadas nas análises dos outros pronomes, seu sentido 

esvazia ao se integrar a verbos como dizer, que favorecem a leitura construcional da 

expressão de que participa, como observado em (89): 

 
(89) Quando eu saí do Oratório, achei o Arcebispo como um doido, dando uns sinais de 

alegria tão imprudentes como inesperados, e disse-me logo em ar de triunfo:  

- Diga lá a seu Pai que lhe pegue e que vá ralhar com V.ª Ex.a a Viena. Eu não fiz nada - 

continuou êle. (carta 21, Marquesa de Alorna) 

 
5) Cá: apresenta sentido mais espacial. Assume frame não-espacial apenas em dois 

registros: 

 
(90) (...), porque me parecia que Santo Agostinho não era tido pelo melhor astrónomo; que 

do seu tempo para cá havia cousas muito interessantes para quem queria alguma instrução 

nessa matéria e que me persuadia que o Santo nela saberia pouco mais de nada. (carta 1, 

Marquesa de Alorna) 

 
Observamos que os tópicos desenvolvidos pela marquesa são fundamentados por 

expressões que indicam pensamento, hipótese ou opinião, como parecia, saberia, muito 
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interessantes, melhor. Logo, a cena comunicativa favorece a abstratização temporal do 

pronome.  

 

5.2. Século XIX 

 
 Considerado o momento da regularização gramatical, o século XIX é o período em 

que se inicia o processo de estabilização dos padrões ortográficos, resultante da propagação 

da língua portuguesa em obras literárias e de sua normativização gramatical. (MATTOS E 

SILVA, 2001) 

A tendência é a maior regularização morfossintática e gramatical em relação ao 

português arcaico. Conforme Oliveira (2007), Martellota (2006) e Barcellos (2011), 

levantamos a hipótese de que, a partir desse período, se inicia a tendência de mudança da 

ordenação do pronome locativo, com padrões próximos com os da fase contemporânea da 

língua. Logo, esperamos que a posição pós-verbal, no caso dos prototípicos pronomes 

adverbiais locativos, tenda a ser mais incidente que a pré-verbal nessa sincronia, já que essa é 

a época a qual inaugura uma série de usos considerados mais modernos ou atuais do 

português. 

 
5.2.1. Ordenação dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 

  

 Como procedemos com os dados do século XVIII, nossa análise parte mais uma vez 

da ordenação, na busca por tendências que revelem as posições em que os pronomes locativos 

se encontram no século XIX. A tabela a seguir mostra números da ocorrência dos pronomes 

locativos em dois conjuntos de cartas: dos avós Cristiano e Bárbara Ottoni e de Eça de 

Queiroz. Conforme explicitado no início de nosso trabalho, os senhores Ottoni são um casal 

da aristocracia fluminense que se corresponde regularmente, através de cartas, com seus netos 

que vivem na França. Já o segundo grupo de cartas diz respeito à correspondência de Eça de 

Queiroz a Oliveira Martins. O consagrado escritor português, em suas 41 cartas, utiliza um 

cuidadoso estilo ao escrever para seu amigo. Nessa correspondência, trata de assuntos mais 

cotidianos e prosaicos, como política e literatura.  

Apresentamos os números obtidos no levantamento referido. 
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Tabela 5: Ordenação dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 

POSIÇÃO DO 

VERBO 
Pré-Verbal Pós-Verbal 

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 

AQUI 
04 5,4% 15 20,27% 10 13,51% 26 35,13% 19 25,69% 74 100% 

ALI 00 0% 01 50% 01 50% 00 0% 00 0% 02 100% 

AÍ 04 9,52% 11 26,19% 02 4,76% 18 42,86% 07 16,13% 42 100% 

LÁ 00 0% 12 35,29% 01 2,94% 14 41,17% 07 20,6% 34 100% 

CÁ 00 0% 04 17,39% 03 13,04% 09 39,13% 07 30,43% 23 100% 

Total 
08(4,57%) 43 (24,57%) 17(9,71%) 67(38,29%) 40(22,86%) 175(100%) 

 
68 (38,85%) 107(61,15%) 

 

 

 Os números da tabela mostram resultado distinto do observado no século XVIII e 

apontam a maior tendência daquela considerada a ordenação prototípica dos pronomes 

adverbiais locativos no português contemporâneo – a posição pós-verbal. A evidente 

prevalência dessa ordenação é constatada nesses resultados. Dos 175 registros dos pronomes 

locativos nas cartas dessa sincronia, 107 estão ordenados à margem direita do verbo, 

perfazendo 61,15% do número total de dados. Esse levantamento comprova nossa hipótese de 

que o padrão de posição dos locativos seja próximo ao que hoje usamos. Se observarmos as 

posições contíguas ao constituinte verbal (P2 e P4), podemos perceber que a maioria das 

ocorrências dos pronomes está posicionada ao lado do verbo, principalmente após o item 

(P4), como em: 

 
(92) Virgilio passou aqui 15 dias e foi hoje deixou muitas saudades e acaza muito vazia. 

(Carta 30, Barbara Ottoni) 

(93) Talvez sexta-feira fique na Granja, a respirar o ar puro da verdade social que ali 

constantemente circula (Carta 5, Eça de Queiroz) 

(94) Da lembranças aSua Mae e a Nininha seja estiver ahi.(Carta 36, Bárbara Ottoni) 

(95) É fato que vêm lá meia dúzia de talheres de prata, e quatro porcelanas, que não são 

essenciais para a minha existência (Carta 33, Eça de Queiroz) 
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(96) Esteve cá Luís Soveral, e fizemos um jantar de Vencidos (Carta 25, Cristiano Ottoni) 

 
 Os exemplos acima demonstram a tendência observada nas fontes pesquisadas: não 

importa o grupo de cartas, todos os pronomes locativos estudados tendem a estar ao lado do 

verbo. Com exceção de ali, a maior parte das ocorrências dos locativos referem-se a posições 

adverbiais depois do verbo (38,29% dos registros).  

 Assim como nas cartas do século XVIII, a posição P1(sujeito+advérbio+verbo) nas 

correspondências do século XIX é pouco frequente (oito dados dos 175, comprovando a 

hipótese de Martellota e Leitão (1999), que propõem que tal ordenação é rara no português 

atual.  

 Faz-se necessário ressaltar o expressivo número de ocorrências da posição P5 

(verbo+X+advérbio). Tal ordenação, que se mostra pouco recorrente nas cartas do século 

XVIII, é usada em quase 23% dos registros, tais como: 

 
(97) Respondo assuas cartas aqui juntas, pois me custa escrever, pois ando sempre 

adoentada (Carta 40, Barbara Ottoni) 

(98) Andavas tu aí a procurar a fórmula definitiva da nossa situação social, sem conseguir, 

em vinte anos de literatura, achá-la bem exata e nítida. (Carta 18, Eça de Queiroz) 

 
 Tanto em (97) quanto em (98), os pronomes locativos estão localizados após o verbo e 

um sintagma. Podemos interpretar que a relativa ocorrência dessa ordenação é consequência 

de inovações linguísticas que começam a ser mais utilizadas a partir dessa sincronia, já que, 

nos dois fragmentos ilustrados, os locativos podem funcionar como especificadores, ao 

preencherem o sentido dos substantivos a quem se referem. Por reanálise, entendemos que 

tanto aqui quanto aí permitem sua interpretação como clíticos. Em conformidade com o 

procedimento em relação aos dados do século XVIII, apresentamos a análise geral da 

ordenação de cada pronome locativo: 

 
1) Aqui: a Tabela 5 aponta maior frequência de aqui, na referência ao contexto espacial 

dos remetentes. Dos 175 dados registrados, 74 referem-se a esse pronome. Conforme 

explicado na análise do século XVIII, o expressivo uso de aqui é resultado das 

especificidades do gênero carta pessoal, visto que é esperado que os remetentes descrevam e 

falem acerca do espaço próximo de si. Como podemos observar, possui maior número de 
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registros em ordenação pós-verbal, considerada a posição prototípica da classe dos pronomes 

locativos no português contemporâneo: 

 
(99) Temos aqui a mesma queixa que la contra o máu tempo; chove quasi todos os dias (carta 

15, Cristiano Ottoni) 

(100) Dava-se aqui o caso talvez único nos anais da burocracia européia de uma Repartição 

do Estado seqüestrada por uma senhora! (carta 18, Eça de Queiroz) 

 
 Os trechos acima ilustram a ordenação mais recorrente nos grupos de 

correspondências analisados: P4 (verbo+advérbio). 35,13% dos casos de aqui se classificam 

nesse arranjo sintático contra 20,27% de P2 (advérbio+verbo), posição não-marcada nos 

dados do locativo no século XVIII. Esses resultados confirmam a tendência de que o 

pronome, em sentido prototípico, se localize contiguamente após o verbo.  

 A segunda posição de aqui mais usada nas fontes do século XIX é P5: 

  
(101) Estou um pouco fatigado, senão contar-te-ia alguns casos engraçados, sobre a nossa 

Política daqui, a respeito de tratado, imprensa, empréstimo D. Miguel etc.(Carta 31, Eça de 

Queiroz) 

(102) (...) um so dia naõ se passa em que naõ se lembra do anno passado em que estavamos 

todos aqui juntos. (carta 39, Barbara Ottoni) 

  
Tanto em (101) quanto em (102), o locativo, em posição pós-verbal, está afastado do 

constituinte verbal. Logo, perde a conexão maior com esse elemento e tende a ser interpretado 

como escopando os sintagmas nominais antecedentes. Consideramos que contextos como 

esses motivam a interpretação do pronome como clítico.  

 
2) Ali : em comparação com os dados da sincronia anterior, no século XIX, quase não há 

uso do pronome ali, consequência do gênero textual em análise (espera-se que em cartas 

pessoais sejam mais utilizados aqui, aí e lá, na referência aos espaços do remetente e do 

destinatário, respectivamente). Quando é usado, funciona para reforçar a ideia do espaço 

específico a que se refere. Os dois únicos registros são de posições pré-verbais, um em 

posição contígua ao verbo e outro antes de um sintagma nominal, exemplo que vemos mais à 

frente, na seção sobre referenciação: 
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(103) Talvez sexta-feira fique na Granja, a respirar o ar puro da verdade social que ali 

constantemente circula (Carta 5, Eça de Queiroz) 

 
3) Aí: é o segundo locativo de maior uso, com 42 dados nas fontes selecionadas. Essa 

expressiva incidência é justificada mais uma vez pela natureza do texto analisado, já que tanto 

Eça de Queiroz quanto os avós Ottoni, ao longo de suas cartas, apontam para o espaço de seus 

destinatários. Podemos observar a manutenção da tendência de aí se localizar em posições 

contíguas ao elemento verbal. Mais de 70% das ocorrências são de ordenações como essas. 

Contudo, o pronome aí, diferentemente do observado nos registros do século XVIII, 

prevalece na posição P4 (verbo+advérbio) nos conjuntos de cartas, como em: 

 
(104) Estimo, continue ahi o tempo agradavel. (Carta 19, Cristiano Ottoni) 

(105) Genelioux é quem paga, mas sou eu que marco as quantias - porque vês daí as asneiras 

que fariam os Editores. (Carta 25, Eça de Queiroz) 

 
 Como observamos em (104) e (105), aí se situa contiguamente após o verbo, 

mantendo o sentido prototípico da classe adverbial na grande maioria de sua ocorrência. 

Confirmamos a hipótese de que a posição pré-verbal do termo favorece o processo de 

abstratização e de possível gramaticalização, já que o item perde suas características de 

categoria adverbial. Na maior parte desses dados, ainda se mantém a tendência ao valor 

espacial concreto do elemento, logo, quase não há casos de mudança categorial, em 

consonância com o que comentamos na seção sobre referenciação, mais à frente. 

 
4) Lá: a tabela 5 confirma a tendência de que o pronome lá permanece contíguo ao 

verbo, contudo podemos perceber, em comparação aos números vistos no século XVIII, 

resultados distintos: quase 62% das ocorrências do pronome estão localizadas à margem 

direita da oração. Na sincronia anterior, já se pode observar a variabilidade do elemento, 

entretanto é evidente que a preferência dos remetentes ainda é pelas posições pré-verbais.  

Nas cartas analisadas do século XIX, já percebemos a trajetória de mudança da ordenação do 

item: 

 
(106) La fazia um calor horrível (Carta 36, Barbara Ottoni) 

(107) Eu para lá me dirijo por toda esta semana. (Carta 5, Eça de Queiroz) 
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(108) (...) esta deve chegar la nos ultimos dias deste anno ou primeiro do que vem. (carta 40, 

Barbara Ottoni) 

(109) Está-se a imprimir lá o "Fradique", e descubro que se me extraviou esse número. 

(Carta 23, Eça de Queiroz) 

  
 Mesmo que haja processo de mudança na ordenação do pronome, constatamos certa 

variabilidade, se levarmos em consideração as posições contíguas. Há quase empate nos 

números de ocorrências de P2 (12 casos) e P4 (14 casos). Conforme observamos nos 

exemplos acima, entendemos que o usuário da língua nesse período utiliza tanto uma posição 

quanto outra, contudo dá preferência à pós-verbal. 

 
5) Cá: aproximadamente 70% dos dados do pronome ainda nessa sincronia se encontram 

em posições pós-verbais, principalmente P4 (39,13%). Esse resultado comprova a tendência 

de que, desde o século XVIII, o item se localize após o verbo: 

 
(110) Assim se vive por cá: inveja-nos. (Carta 30, Eça de Queiroz)  

(106) Fiquei muito contente quando sua Mae medisse que em principio deMaio estarão cá, 

pois estou com muitas saudades de voces todos.(Carta 28, Bárbara Ottoni) 

 
Podemos observar em (110) e em (111) que cá (com o sentido equivalente a aqui no 

português contemporâneo) atua como pronome adverbial prototípico: tende a escopar o verbo, 

posicionando-se após este constituinte, na referência a um espaço de granulidade vasta e 

genérica, próximo de onde estão os remetentes. 

 
 

5.2.2. Referenciação dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 
 
 
Os números, apresentados pela próxima tabela, representam viés analítico voltado para 

semântica do uso dos pronomes adverbiais locativos nas antologias de cartas pesquisadas. 
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Tabela 6: Referenciação dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 

 

 
Os resultados da Tabela 6 confirmam o caráter prototípico dos pronomes locativos em 

cartas pessoais, uma vez que mais de 80% dos dados do século XIX apresentam referência 

espacial. Das 175 ocorrências, 118 fazem alusão a espaços concretos e delimitados, enquanto 

27 efetuam remissão a ambientes virtuais. Esses números comprovam que o sentido 

predominante é consequência das especificidades do gênero epistolar, como explicado 

anteriormente. Tal referenciação é coerente com o que se espera de carta pessoal: descrições e 

menções aos lugares próximos dos interlocutores e de terceiros. Em comparação com os casos 

observados no século XVIII, constatamos maior recorrência de usos híbridos, provavelmente 

pelo maior uso dos locativos como clíticos nos dados dessas correspondências e pelo assunto 

desenvolvido nos grupos de textos pesquisados: além de relatar acontecimentos, o tema que 

permeia as cartas dos avós Ottoni é a preocupação e a saudade que sentem de seus netos 

queridos que vivem na Europa; já Eça de Queiroz dialoga com seu amigo sobre tópicos como 

política e produção literária.   

Dessa forma, vejamos a análise semântica de cada pronome locativo: 

 
1) Aqui: apresenta predominantemente referência físico-concreta ao contexto espacial 

dos remetentes. 48 ocorrências do pronome efetuam remissão a espaços definidos, 

observáveis em: 

 
(112) Aqui tambem temos tido bellos dias, claros, seccos, ora frescos, ora com calor 

moderado. (Carta 18, Cristiano Ottoni) 

Referenciação 
Físico 

concreto 
Físico 
virtual 

Abstrato 
temporal 

Abstrato 
textual 

Categoria 
intermediária  Total 

AQUI 
48 64,86% 13 17,56% 06 8,11% 00 0% 07 9,47% 74 100% 

ALI 01 50% 00 0% 00 0% 00 0% 01 50% 02 100% 

AÍ 28 66,67% 07 16,67% 01 2,38% 00 0% 06 14,28% 42 100% 

LÁ 24 70,58% 06 17,65% 00 0% 00 0% 04 11,77% 34 100% 

CÁ 17 73,91% 01 4,35% 00 0% 00 0% 05 21,74% 23 100% 

Total 
118(67,43%) 27 (15,42%) 08 (4,57%) 00(0%) 22(12,58%) 175 
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(113) A Revue Universelle chegou-me aqui a esta minha boa cidade de Angers (Carta 1, Eça 

de Queiroz) 

 
 Os exemplos de nossos corpora ilustram o pronome locativo aqui, com seu valor 

prototípico, se referindo a dois espaços limitados. Em (112), o senhor Ottoni, em sua carta, ao 

relatar e descrever aos seus netos o clima do Rio de Janeiro, utiliza o pronome para se remeter 

à cidade onde mora. Em (113), o escritor Eça de Queiroz faz uso do item para efetuar 

referência ao lugar em que está (a esta minha boa cidade de Angers). Usos como esses são 

predominantes nos dados dessa sincronia, em virtude do tipo textual em evidência. Contudo, 

observamos derivações semânticas distintas em algumas ocorrências do pronome, resultantes 

dos contextos discursivos em que foram empregados: 

 
(114) (...) daqui a um anno, quando o nosso netinho Misael tiver a mesma idade que tem hoje 

seu irmaõ, tambemelle ha de escrever assim. (Carta 3, Cristiano Ottoni) 

(115) Dava-se aqui o caso talvez único nos anais da burocracia européia de uma Repartição 

do Estado seqüestrada por uma senhora! (carta 18, Eça de Queiroz). 

(116) A temperatura aqui é agradavel: 18 a 19º de manhaa (carta 21, Cristiano Ottoni). 

(117) Mas desde que eles conseguem meter nos jornais sueltos e artiguinhos com 

insinuações, e fazer uma campanhazinha em seu favor que é implicitamente uma campanha 

contra a legação daqui - é do nosso dever mostrar os dentes (carta 18, Eça de Queiroz). 

 
 Podemos observar nos fragmentos retirados de nossas fontes usos bastante 

diferenciados do pronome aqui. Em (114), o locativo, integrado ao sintagma a um anno, 

forma uma unidade pré-fabricada que articula valor temporal. Em (115), constatamos que o 

item possui sentido ambíguo, visto que há duas interpretações possíveis na sequência em 

análise: a referência efetuada pode ser a um lugar concreto, no caso, Portugal, ou a um espaço 

de tempo, um período.  

A polissemia de aqui pode também ser constatada em (116) e em (117). Em sua 

vigésima primeira carta, Cristiano Ottoni faz uso híbrido do elemento, ao ordená-lo entre o 

sujeito da sentença e o constituinte verbal. Tal arranjo sintático favorece a ambiguidade do 

pronome, já que pode escopar tanto o verbo, funcionando como membro da classe adverbial, 

quanto o sintagma nominal temperatura; dessa forma, por reanálise, especifica o vocábulo 

como termo clítico. Com relação ao fragmento (117), podemos fazer o mesmo comentário em 

relação ao exemplo anterior: a ordenação de daqui, afastada do verbo e imediatamente após a 
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expressão a legação, possibilita que entendamos que o pronome, ao escopar o substantivo, 

funciona como clítico.  

 
2) Ali : nas duas ocorrências do pronome, observamos que o elemento articula dois 

possíveis sentidos. Em (103), podemos perceber que ali funciona como pronome adverbial, ao 

fazer referência a um espaço físico-concreto, representado textualmente na carta de Eça de 

Queiroz (Granja). Contudo, o trecho a seguir apresenta uso um tanto diferenciado do item:  

 
 (118) Esta carta ja irá chegar em plena primavera, que é tempo alegre na Europa; quando 

as arvores ate alli de galhos denegridos, começaõ a cobrir-se de brotos e folhas (Carta 22, 

Cristiano Ottoni) 

 
 Em (118), notamos a permanência de referência espacial do item, mesmo que esta seja 

indeterminada, uma vez que alli  pode ser, de acordo com o contexto, uma altura indefinida, 

inalcançável. No entanto, consideramos a função do pronome híbrida, visto que o elemento 

pode também fazer alusão à chegada da primavera. Ressaltamos que, mesmo com o 

hibridismo do fragmento, o locativo tende a funcionar em seus dois registros como pronome 

prototípico, assim como constatamos nos dados de ali no século XVIII. 

 

3) Aí: na maior parte de suas ocorrências, o pronome funciona como membro da classe 

adverbial, ao assumir sentido prototípico. Dos 42 dados do locativo, 28 articulam referência 

físico-concreta, das quais destacamos os seguintes:  

 
(119) Faço idéa da falta que ha de fazer ahi Ermelinda e Lulú; principalmente elle, taõ 

alegre, taõ disposto sempre a brincar. (Carta 15, Cristiano Ottoni) 

(120) (...) e que além disso só sei do que aí se passa através do Tempo e das Novidades, 

fontes únicas da minha informação, (...) (Carta 28, Eça de Queiroz) 

 
 Tanto em (119) quanto em (120), aí é usado para que os remetentes se refiram ao 

espaço em que se situam seus destinatários. O sentido espacial, principalmente quando o 

pronome está em ordenação pós-verbal, é o mais recorrente nos dados dessa sincronia.  

Contudo, em relação aos corpora do século XVIII, podemos observar alguns casos em 

que aí adquire valor polissêmico, ao perder traços adverbiais, como os dos trechos a seguir: 
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(121) (...) convido-te a continuar a dar-nos noticias dahi. (Carta 8, Cristiano Ottoni) 

(122) Isto há-de se passar aí pelos começos do século 20, quando Portugal for uma província 

espanhola, e Lisboa, já por impulso sincero do seu coração (Carta 1, Eça de Queiroz) 

(123) A ruína dos capitais da gente que lá está, a ruína dos franceses que vivem cá, a baixa 

no comércio de exportação: eis aí o que seria para a França a bancarrota portuguesa e sem 

conseguirem a república! (Carta 36, Eça de Queiroz) 

(124) Munido dessa informação, o requerimento subiu ao Ministério da Fazenda... Mas aí 

encalhou! (Carta 33, Eça de Queiroz) 

 
 De acordo com os exemplos anteriores, o pronome aí tende a se metaforizar sob 

ordenações sintáticas específicas e em contextos que motivam polissemia. Em (121), 

podemos constatar mais um caso de uso clítico do pronome, uma vez que, por estar 

sintaticamente distante do verbo, pode escopar e ser especificador do sintagma nominal de 

que está mais próximo: noticias. Consideramos esse um caso híbrido; segue-se um processo, 

uma trajetória não- concluída de gramaticalização, já que ahy mantém ainda traços de 

pronome locativo ao fazer remissão a um espaço. Em (122), percebemos sentido abstratizado 

do item, ao assumir a ideia de tempo, na articulação da construção aí pelos começos do século 

XX.  

A alta abstratização do locativo fica mais evidente quando o elemento está em posição 

pré-verbal, como em (123) e (124). No fragmento retirado da carta 36 de Eça de Queiroz, aí é 

o segundo termo da unidade pré-fabricada eis aí, que retoma coesivamente todo o trecho 

antecedente; logo, além de adquirir status de conector, é recurso estratégico na interação 

comunicativa, uma vez que, da mesma forma que eis aqui, é usado com fins de chamar a 

atenção do destinatário para toda a sequência textual. Em (124), o locativo, localizado 

contiguamente antes do verbo, funciona como elemento temporal, uma vez que seu sentido 

tende a ser parecido com o de estruturas como nesse momento, então.   

 
4) Lá: como no século XVIII, o pronome permanece assumindo predomínio de função 

locativa ao remeter-se a espaços físicos e demarcados. Dos 34 registros de lá, 24 articulam 

esse valor semântico: 

 
(125) Nos ultimos dias deste mes ou primeiros de Fevereiro partirei para o Paraná para 

assistir a inauguraçaõ da estrada de ferro, e de la me daõ a esperança de vir comigo Zulmira 

e seus dous filhinhos. (Carta 10, Cristiano Ottoni) 
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(126) (...) ainda procurei levantar-me para ir a tua casa mas vi logo que não levaria lá um 

conviva suportável - mas um homem tresnoitado, com o estômago estragado (Carta 3, Eça de 

Queiroz)  

  

 Em ambos os dados, o pronome lá, em função prototípica, possui referência 

delimitada, ao retomar espaços concretos. Em (125), faz remissão a Paraná e em (126) a tua 

casa. A referência a noções vagas é observada em apenas 10 dados, como em: 

 
(127) É fato que vêm lá meia dúzia de talheres de prata, e quatro porcelanas, que não são 

essenciais para a minha existência (carta 33, Eça de Queiroz) 

(128) um dia la entrou Medor, e cheirava em roda as camas, olhava em cima e em baixo, 

granhindo que fasi dó. (Carta 16, Cristiano Ottoni) 

 
 Em (127), não é possível identificar o referencial do pronome em destaque, pois lá não 

retoma referências concretas. Logo, fica evidente o sentido virtual do item, visto que a 

referência exercida pelo locativo, motivado por sua granulidade vasta, é vazia e imprecisa. Ao 

se articular com o verbo vir, forma a unidade pré-fabricada vêm lá.  

O caráter híbrido e polissêmico do pronome locativo fica mais visível em (128). Nesse 

trecho da carta do Senhor Ottoni, o contexto discursivo, extremamente metafórico, favorece 

polissemia; não é possível determinar a referência nem o sentido de lá. Percebemos nesse 

exemplo um caso de hibridização, em que a ideia primária do pronome se esvazia e há 

trajetória de mudança semântica. Por estar próximo a um sintagma indicativo de tempo (um 

dia), interpretamos que o termo aponta para um período indeterminado, do qual o remetente 

se esqueceu. Contudo, a mesma proximidade do locativo com o substantivo possibilita que 

entendamos la, com o sentido equivalente ao pronome indefinido qualquer, como clítico e 

escopando o termo dia. 

 
5) Cá: dos 23 casos do pronome nessa sincronia, 17 fazem referência físico-concreta. 

Esse resultado vai ao encontro de nossas expectativas, uma vez que, nas cartas analisadas, o 

locativo tem como uso correspondente aqui e tende a apontar para espaços próximos do 

remetente, mesmo que estes sejam mais amplos e genéricos: 

 
(129) O que vocês me disem do frio e neve ahi contrasta com os suadores que ca tomamos. 

(Carta 20, Cristiano Ottoni) 
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(130) Assim se vive por cá: inveja-nos. (Carta 30, Eça de Queiroz) 

 
Podemos constatar em (129) e (130) que cá atua prototipicamente: tende a se 

posicionar contíguo ao verbo, escopando-o, remetendo a um espaço de granulidade vasta e 

genérica, próximo aos remetentes das cartas envolvidas. No entanto, por mais que haja maior 

incidência de noções concretas, levantamos nas correspondências desse século alguns casos 

híbridos, com sentido impreciso, como em: 

 
(131) (...) e nella você dis que havia mais de um mes, que naõ tinha cartas de cá, o que me 

admira (carta 37, Barbara Ottoni) 

(132) Dize a este último que se estão imprimindo os Filhos de D. João I refundidos com os 

documentos que ele me deu e outros que tirei dos arquivos de cá. (Carta 34, Eça de Queiroz) 

 
 A noção mais difusa do pronome fica clara nos fragmentos acima, já que, sua 

ordenação marcada (P5) possibilita a reanálise do item em clítico. Entendemos que o valor 

dêitico do elemento não se perde, entretanto, por estar distante do verbo e mais próximo de 

sintagmas nominais como cartas e arquivos, o item tende também a adjetivar esses 

vocábulos.  

 
 
5.2.3. Foricidade dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 
 

 A tendência a remissões exofóricas dos pronomes locativos é confirmada nos registros 

de nossos objetos de estudo nos grupos de cartas selecionados para essa sincronia. Vejamos 

os resultados quantitativos representados pela Tabela 7: 
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Tabela 7: Foricidade dos pronomes locativos nas cartas do século XIX  

Foricidade 
Anafórico Catafórico Exofórico Total 

AQUI 
17 22,97% 07 9,46% 50 67,57% 74 100% 

ALI 02 100% 00 0% 00 37,5% 02 100% 

AÍ 04 9,52% 04 9,52% 34 80,96% 42 100% 

LÁ 18 52,94% 06 17,65% 10 29,41% 34 100% 

CÁ 02 0% 03 13,04% 18 78,26% 23 100% 

Total 
43(24,57%) 20 (11,43%) 112 (64%) 175(100%) 

 
  

Como no século XVIII, a preferência pela exófora é igualmente constatada ao 

observarmos os números da Tabela 7. 64% das ocorrências de locativos (112 dos 175 casos) 

nessas correspondências são desse mecanismo textual. Mais uma vez a relação entre uso 

linguístico e pragmática fica evidente, já que, conforme explicitamos, boa parte do 

conhecimento em relação ao espaço do remetente e ao destinatário já está subtendida pelo 

contexto; desse modo, não é necessário verbalizar, ao longo da carta, que lugares são esses. 

Observemos a seguir as tendências coesivas de uso de cada pronome estudado nessa 

sincronia: 

 
1) Aqui: por conta do gênero textual em questão, percebemos, em comparação com os 

dados da sincronia anterior, que se mantém a tendência de esse elemento ser 

predominantemente exofórico. Das 74 ocorrências de aqui, 50 fazem remissões a espaços 

próximos do remetente, conforme os exemplos abaixo: 

 
(133) A novidade que aqui ha é triste: Zulmira parece estar a expirar: para la parto.(Carta 

25, Cristiano Ottoni) 

(134) E aqui o frio começa a picar! (Carta 33, Eça de Queiroz) 

 
 Como os remetentes dos grupos de correspondência analisados no século XVIII, os 

avós Ottoni e o literato Eça de Queiroz já partilham previamente com seus destinatários 

informações pertinentes ao espaço onde se encontram (Rio de Janeiro e Lisboa, 

respectivamente). Logo, não existe a necessidade de mencionar textualmente essa referência 
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na elaboração das cartas. Contudo, quando há essa menção, é possível interpretá-la como 

estratégia de ênfase à ideia transmitida pelo locativo: 

 
(135) A Maria Jozefina esteve aqui na nossa festa, e fes um comprimento a Vôvô. (Carta 33, 

Bárbara Ottoni) 

(136) Aceita um abraço de cada pessoa desta casa, inclusive Thomas que aqui está... (Carta 9, 

Cristiano Ottoni) 

 
 Para enfatizar que aqui não faz apenas referência a um lugar indefinido, generalizado, 

a senhora Ottoni opta pelo mecanismo endofórico para delimitar o sentido do pronome. É 

importante o preenchimento dessa noção, já que a ideia a ser passada pelo elemento é virtual; 

a remetente quer destacar que o espaço a que faz alusão é virtual, uma vez que escreve sobre 

uma festa a qual seus netos não puderam participar. A mesma estratégia coesiva é utilizada 

em (136), entretanto, em conformidade com o princípio icônico da ordenação linear, a 

preferência pela anáfora indica que a informação mais relevante é apresentada ao leitor 

anteriormente e a função do locativo é retomar a ideia trazida por essa expressão a fim de 

destacá-la e especificá-la.  

 
2) Ali : nos dois únicos casos de ali, constatamos que o pronome funciona como elemento 

anafórico, provavelmente como tática coesiva de ênfase à ideia transmitida pelo item: 

 
(137) Talvez sexta-feira fique na Granja, a respirar o ar puro da verdade social que ali 

constantemente circula (Carta 5, Eça de Queiroz) 

(138) Esta carta ja irá chegar em plena primavera, que é tempo alegre na Europa; quando as 

arvores ate alli de galhos denegridos, começaõ a cobrir-se de brotos e folhas (Carta 22, 

Cristiano Ottoni) 

 
Tanto em (137) quanto em (138), podemos observar que esse procedimento textual é 

efetuado com o objetivo de enfatizar e esclarecer o sentido da expressão a que faz referência. 

Entretanto, são casos específicos de uso do elemento, uma vez que sua tendência é de, em 

sentido prototípico, ser exofórico. 

 

3) Aí: a manutenção da tendência a remissões exofóricas desse locativo é devido a seu 

uso prototípico nas cartas em questão, como em: 
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(139) chove quasi todos os dias: mas o que naõ temos é a neve e o frio  

excessivo, que ahi fara[õ] quando chegar esta carta: as noites saõ bem frescas, agora. (Carta 

15, Cristiano Ottoni). 

(140) Daremos um, admirável, com estampas, mapas, etc, que custará (em lugar de 300rs 

que é o preço que aí vigora nas escolas) 160 ou 180rs (Carta 40, Eça de Queiroz) 

 
Nos fragmentos anteriores, aí é utilizado fundamentalmente para apontar o espaço dos 

destinatários, já conhecido pelos emissores. Dos 42 casos de aí, mais de 80% desses registros 

(34 dados) assumem essa referência textual. Podemos observar que o constituinte, na maioria 

de suas ocorrências no século XIX, funciona como membro da classe adverbial, ao sustentar 

sua noção dêitica. Entretanto, em comparação aos corpora do período anterior, verificamos a 

incidência de usos mais abstratizados, decorrentes do contexto em que são introduzidos e de 

mecanismos endofóricos: 

 
(141) Munido dessa informação, o requerimento subiu ao Ministério da Fazenda... Mas aí 

encalhou! (Carta 33, Eça de Queiroz) 

 
Em (141), o locativo, originalmente dêitico e espacial, é utilizado, em posição pré-

verbal, para fazer menção a dados antecedentes do texto. Essa derivação espaço-tempo-texto 

motiva polissemia e gramaticalização, já que aí serve nesses trechos como vocábulo 

conectivo, mesmo não perdendo por completo suas características locativas. Quando 

catafórico, funciona em prol da especificação de ideia espacial, como em (142), em que faz 

referência ao sintagma em Lisboa para demarcar o espaço representado pelo vocábulo: 

 
(142) Escreve-me pelas volta do correio, dizendo-me quem pode aí em Lisboa, tratar com 

autoridade a questão de "Lourenço Marques" na Revista. (Carta 24, Eça de Queiroz)  

 
4) Lá: a necessidade de determinar e limitar o espaço representado por lá justifica o 

relevante número de remissões endofóricas (34 registros dos 44 do item) nos conjuntos de 

correspondências analisados nesse período. A indeterminação semântica e a referência vaga 

de lá, resultantes de sua granulidade vasta, justificam a utilização desses mecanismos 

coesivos, principalmente a anáfora, como ilustrado a seguir: 
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(143) Nossa casa da rua Farani e esta, ambas estaõ muito tristes, e a cada momento alguma 

circunstancia nos aviva as saudades.La, mudamos para defronte as duas camas para 

Ermelinda e Lu.(Carta 16, Cristiano Ottoni) 

(144) (...) quando Repórter chegue ao Rio de Janeiro com artigo meu, já esse artigo tem 

aparecido na Gazeta há quinze dias que é como se disséssemos há quinze séculos - porque lá 

é tudo em ponto maior. (Carta 12, Eça de Queiroz) 

 
Tanto em (143) quanto em (144), o pronome lá, anaforicamente, retoma no texto 

referentes espaciais (Nossa casa da rua Farani/ Rio de Janeiro). Seu sentido prototípico é 

reforçado através dessa estratégia, uma vez que é preciso o preenchimento semântico do 

vocábulo, a fim de que se transmita com sucesso a ideia locativa.  

 
5) Cá: tal como visto no século XVIII, nas cartas dos avós Ottoni e de Eça de Queiroz, 

permanece a tendência de que o pronome assuma remissões exofóricas, uma vez que, como 

explicado, o locativo faz menção a espaços genéricos que estão em maior proximidade aos 

remetentes. Assim, a partir do contexto discursivo, os destinatários preenchem a referência do 

elemento. O pronome, nas sequências abaixo, aponta para espaços extratextuais conhecidos 

pelos interlocutores (Brasil, em (145) e Paris, em (146)):  

 
(145) É pouco mas ao menos prova que estudaste: não admira que seu irmão tivesse 

melhores notas, porque foi de cá mais adiantado(Carta 27, Cristiano Ottoni). 

(146) Agora está cá o Príncipe. Subimos com ele à Torre Eiffel. (Carta 25, Eça de Queiroz). 

 
 
5.1.4. Frame dos pronomes locativos nas cartas do século XIX 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos dados referentes ao frame dos pronomes 

locativos em análise. Conforme observamos abaixo, a tendência de que esses elementos 

estejam em enquadramentos espaciais é confirmada nas cartas do século XIX: 
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Tabela 8: Frame dos pronomes locativos em cartas pessoais do século XIX 

Frame ESPACIAL NÃO- ESPACIAL  Total 

AQUI 66 89,19% 08 10,81% 74 100% 

ALI 02 100% 00 0% 02 100% 

AÍ 36 85,71% 06 14,29% 42 100% 

LÁ 33 97,06% 01 2,94% 34 100% 

CÁ 20 100% 03 0% 23 100% 

Total 157(89,71%) 18(10,29%) 175(100%) 

 

 

O predomínio quase total de ocorrências com frame espacial é correspondente com o 

que esperamos, uma vez que nossa hipótese se baseia na tese de que cartas pessoais tendem a 

apresentar sentidos mais elementares e concretos. Dos 175 dados dos pronomes locativos nos 

grupos textuais pesquisados, 157 assumem esse enquadramento. Como as cartas da sincronia 

em questão tratam de temáticas menos abstratas e se focam mais no relato e na descrição de 

fatos e acontecimentos, é coerente que os elementos que formam a cena discursiva expressem 

noções que favoreçam o uso prototípico dos pronomes. Observemos as ilustrações retiradas 

de nossas fontes: 

 
(147) O que vem aqui regularmente ao hotel, parece-me um mendigo da ignorância. (Carta 2, 

Eça de Queiroz) 

(148) Por isso não fui para lá quando no principio deste ano vim assentar arraiais em 

Lisboa. (Carta 17, Eça de Queiroz) 

(149) Imagino que ahi o thermometro hoje ha de estar abaixo 

de zero, e fogo acceso em casa. (Carta 21, Cristiano Ottoni) 

(150) Completem a informaçaõ, medindo o comprimento e largura das duas sallas de visitas 

e de jantar, para poder fazer idéa, comparando com as de cá. (Carta 17, Cristiano Ottoni) 

 
 Nos fragmentos ilustrados, argumentos da sentença como sujeitos agentes, verbos de 

ação, de permanência e de deslocamento (fui, vem, vim, estar, medir, comparar) espaços fixos 

e delimitáveis (Ao hotel, em Lisboa, em casa, duas sallas de visitas e de jantar), ideias 

relativas à temperatura (estar abaixo de zero) formam contexto motivador para que os 



 

 
 

79 

pronomes locativos funcionem como indicadores espaciais. O valor semântico prototípico do 

item é, logo, consequência de sua relação com essas informações. Como as temáticas 

principais das correspondências dos avós Ottoni e de Eça de Queiroz estão voltadas para 

assuntos prosaicos e cotidianos que possibilitam a exposição, o relato e a descrição, é coerente 

a utilização dos pronomes locativos com seu sentido primário.  

Contudo, quando os remetentes abordam assuntos de natureza mais abstrata, podemos 

perceber que a trajetória de sentido de nossos objetos de estudo tende também a se abstratizar, 

tal como ocorre em: 

 
(151) Andavas tu aí a procurar a fórmula definitiva da nossa situação social, sem conseguir, 

em vinte anos de literatura, achá-la bem exata e nítida. (Carta 18, Eça de Queiroz). 

(152) Mandando O Mandarim ao Mickiewicz tu continuas a tua obra de paternal solicitude 

pela minha Fama. A posteridade tem já aqui um belo motivo de litografia alegórica. (Carta 1, 

Eça de Queiroz). 

(153) Dizes que tens muita saudade de teu papai que morreu e de nos todos de ca.(Carta2, 

Cristiano Ottoni). 

(154) (...) e como ninguem de la me diz - Tichet fez tolices - estou acreditando que és um 

menino de juizo, que naõ fazes tristeza a tua mamae,(...) (Carta 2, Cristiano Ottoni).  

 
Observamos que os eixos temáticos elaborados pelos autores das cartas propiciam a 

polissemia dos termos. Em (151), o frame não espacial de aí fica nítido ao notarmos a 

construção semântica da sentença em que o elemento se encontra. Ao organizar seu discurso 

sobre a situação social lusitana, Eça de Queiroz sustenta seu argumento acerca da relação 

entre fazer literário e sociedade utilizando vocábulos que tendem à virtualização, como 

literatura e fórmula. O contexto produzido pelo autor, aliado à ordenação do pronome, que 

está distante do verbo e em posição contígua ao pronome tu (P5), possibilita a interpretação 

de que o pronome aí tem noção ambígua, já que, mesmo que ainda preserve sentido locativo, 

por reanálise, funciona como clítico, ao escopar o termo que acompanha. Dessa forma, a cena 

comunicativa unida à posição do pronome favorece seu enquadramento não espacial.  

O hibridismo semântico analisado no exemplo anterior pode ser visto em (152). Eça de 

Queiroz, ao comentar sobre o processo de produção artística de seu destinatário, utiliza o 

pronome aqui com valor temporal. Esse sentido é reforçado pela proximidade do item com 

sintagmas que têm essa noção inerente, como o substantivo posteridade e o advérbio de 
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tempo já. Contudo, na trajetória unidirecional espaço-tempo do item, constatamos que, nesse 

caso, o locativo ainda não perde totalmente seu sentido prototípico, uma vez que pode apontar 

para um espaço mais genérico.  

Nos fragmentos retirados da correspondência dos avós Ottoni com seus netos, 

podemos interpretar que a mudança temática da comunicação tende a motivar a mudança de 

enquadramento e, consequentemente, o valor semântico dos pronomes locativos. Na maior 

parte das cartas dos remetentes brasileiros, a intenção comunicativa é baseada no relato e na 

atualização dos acontecimentos no espaço dos emissores.  

No entanto, aquela correspondência também é efetuada para sanar a falta que os avós 

sentem de sua família, que reside em outro continente. Logo, quando o foco da interação é 

alterado, para que se trate de assuntos mais abstratos, como amor, saudade, morte ou tristeza, 

a tendência é de que os elementos selecionados para elaboração textual sejam também 

abstratos e que o uso dos pronomes acompanhe essa mesma tendência. O frame não espacial 

de (153) e (154) motiva a ambiguidade dos pronomes, visto que, nas duas sequências, assim 

como em (151), lá e cá funcionam como especificadores dos nomes que estão delimitando. 

Pela homogeneidade observada dos resultados relacionados a essa variável, não 

consideramos necessária a análise do frame de cada pronome locativo.  

 
 

5.3. Século XX 

 
Marcado por intensas transformações, o século XX é o período em que a arte (Semana 

da Arte Moderna, Tropicalismo, vanguardas artísticas), a política (Era Vargas, Ditadura 

militar, guerras mundiais) e a sociedade (tecnologia, emancipação feminina) sofrem 

significativas mudanças que influenciam a língua e a comunicação. O movimento modernista, 

organizado por diversos artistas, é fundamental nessa influência, uma vez que além de 

padronizar a escrita da época, defende a instituição da língua brasileira. Em se tratando de 

nossos objetos de estudo- os pronomes locativos, a hipótese, em conformidade com estudos 

de Martellota (2006), Oliveira (2007) e Barcellos (2011), é de que, quando assumem sentido 

prototípico, esses elementos tendam a se posicionar preferencialmente à margem direita da 

sentença, contíguos ao verbo, escopando-o.  
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5.3.1. Ordenação dos pronomes locativos nas cartas do século XX 

 
Como exposto nas seções anteriores, iniciamos nossa análise pela tabela que registra o 

número de ocorrências dos pronomes locativos levantado nos corpora selecionados para essa 

sincronia, distribuídos a partir de sua ordenação. Os remetentes dos conjuntos de cartas 

pesquisados têm muito em comum. Escritores modernistas, Mário de Andrade e Clarice 

Lispector revolucionaram a literatura brasileira do século XX. Dito isso, observemos a tabela 

que apresenta o resultado do levantamento dos pronomes locativos nas fontes selecionadas. 

Esses conjuntos de cartas, representantes do período mais atual da língua portuguesa, têm a 

seguinte distribuição dos locativos pelas cinco ordenações referidas: 

 
 

Tabela 9: Ordenação dos pronomes locativos nas cartas pessoais do século XX 

POSIÇÃO DO 

VERBO 
Pré-Verbal Pós-Verbal 

Total 
P1 P2 P3 P4 P5 

AQUI 
14 15,55% 20 22,22% 06 6,67% 33 36,67% 17 18,89% 90 100% 

ALI 01 16,66% 02 33,36% 00 0% 02 33,36% 01 16,66% 06 100% 

AÍ 00 0% 04 16% 05 20% 11 44% 05 20% 25 100% 

LÁ 02 8% 03 12% 03 12% 10 40% 07 28% 25 100% 

CÁ 01 20% 00 0% 00 0% 00 0% 04 80% 05 100% 

Total 
18(11,92%) 29 (19,2%) 14(9,27%) 56(37,09%) 34(25,52%) 151(100%) 

 
61 (40,39%) 90(59,61%) 

 

 

A Tabela 9 aponta resultado semelhante ao observado nos dados do século XIX. Nas 

fontes analisadas, revela-se a tendência de ordenação pós-verbal dos pronomes locativos. 

Quase 60% dos casos registram ordenação pós-verbal dos constituintes pesquisados. A 

posição P4 (verbo+advérbio) é a mais frequente (56 ocorrências das 151 nos corpora), 

confirmando nossa hipótese de que este seja o padrão não marcado de uso desses constituintes 

no português contemporâneo, conforme mostram os exemplos abaixo: 
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(155) Fernando, 

Sua carta chegou aqui quando eu estava em crise. (Carta 8, Mário de Andrade) 

(156) A lavadeira de casa, uma signorina, está esperando bebê e vive espionando a nossa 

cozinha e tremendo com os olhos enormes. Um dia desses fui pedir uma xícara de chá e só 

ela estava lá. (Carta 17, Clarice Lispector) 

 
 Os números apresentados demonstram que os locativos mantêm-se contíguos ao 

verbo, contudo, a concorrência entre P2 e P4, no século XX, parece ser menor do que nas 

outras sincronias. Nas cartas pesquisadas do português atual, o número de ocorrências de P4 é 

quase o dobro do coletado da posição P2 (56 dados estão ao lado direito do constituinte verbal 

contra os 29 de P2). 

 Destacamos que o uso clítico dos pronomes locativos é expressivo nas cartas 

analisadas, o que justifica a significativa frequência das posições marcadas P1 e P5: 

 
(157) Não escrevo porque minha vida aqui tem sido mais movimentada do que é possível e eu 

queria escrever muito, mas só poderia dizer superficialmente. Não sei se estou louca por 

Paris. (Carta 26, Clarice Lispector) 

(158) Praque imaginar si do outro lado do túnel faz dia ou faz noite? Só tem um jeito de 

saber: é ir até lá. O perigo não é encontrar noite lá, mas encontrar a noitee imaginar que é o 

dia. (Carta 9, Mário de Andrade)  

 
A primeira ordenação, representada pelo fragmento (157), é considerada rara no 

português contemporâneo, mas possui considerável número de registros (18 ocorrências), se 

comparada aos dados das sincronias anteriores, em que seu uso parece ser raro. Quanto à P5, 

é a segunda ordenação mais recorrente (34 dados). Tal resultado, associado ao expressivo 

número de ocorrências de P4, reafirma a tendência da ordenação desses elementos à margem 

direita do constituinte verbal. Em (158), tal arranjo sintático favorece a interpretação de que o 

locativo lá funcione como especificador do sintagma nominal noite, em razão de sua 

proximidade com o termo e de sua distância com o verbo da sentença. Observemos, a seguir, 

os padrões de ordenação de cada pronome locativo analisado: 

 
1) Aqui: utilizado para marcar referência ao espaço dos remetentes, é o pronome locativo 

com mais ocorrências nas cartas de Mário de Andrade e Clarice Lispector (90 dados são desse 

elemento). Tal resultado não é surpreendente, já que, conforme visto nas fontes das outras 
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sincronias, o remetente de carta pessoal tende a apontar para o local onde está no momento 

em que escreve.   

A tendência às posições contíguas ao verbo mantém-se nos grupos de correspondência 

do português contemporâneo. Contudo, em número de ocorrência, há prevalência da posição 

P4 (33 registros contra 20 de P2): 

 
(159) Gilda Morais Rocha, que publicou uns contos em “Clima” é minha prima, vive aqui em 

casa, ponha bastante esperança nela. (Carta 4, Mário de Andrade) 

(160) Passei alguns dias áerea- estou aqui de vez em quando muito delicada.(Carta 15, 

Clarice Lispector) 

 
 Em (159) e (160), podemos perceber que tais registros de aqui correspondem ao 

padrão de uso atual do pronome. Em sentido prototípico, o item tende a se localizar 

contiguamente ao lado direito do verbo.  

 É interessante ressaltar a incidência quantitativa das ordenações motivadoras de usos 

mais híbridos: P1 e P5. Quase 35% de casos de aqui estão ordenados próximos a um sintagma 

nominal: 

 
(161) Um edifício novo aqui tem um ar brutal. (Carta 15, Clarice Lispector) 

(162) Me vi de-repente de novo professorando História da Música no Conservatório daqui e 

já estou completamente perdido de paixão pelos alunos, que almas desempenadas! (Carta 6, 

Mário de Andrade) 

 
 A maior parte das ocorrências de aqui entre o sujeito e o verbo (P1) pode ser 

observada principalmente nas cartas de Clarice Lispector em sequências descritivas. Ao se 

mudar para um novo país, novas impressões sobre esse espaço são criadas pela escritora; 

logo, ao escrever para sua família e amigos, descrições do espaço e dos costumes desse lugar 

são elaboradas para relatar como é a vida ali. Em (161), a autora, ao utilizar o pronome 

próximo ao sujeito da sentença, constrói um arranjo sintático que motiva a interpretação desse 

elemento como qualificador da expressão um edifício novo. Em (162), podemos constatar o 

mesmo hibridismo de aqui, contudo em ordenação pós-verbal. Pela distância do constituinte 

em relação ao verbo, que, por via de regra, é escopado, por reanálise, interpretamos o 

pronome como clítico, já que tem papel especificador do sintagma nominal Conservatório.  
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2) Ali : percebe-se nessas cartas ocorrência equilibrada quanto à ordenação de ali. Dos 

seis registros do pronome, três são pré-verbais e três são pós-verbais. Entretanto, percebe-se a 

tendência a ordenações contíguas ao verbo: 

 
(163) Isso as meninas botaram o rádio no mais forte da sua pujante gritaria e ficavam ali 

rentinhas escutando que mais escutando. (Carta 4, Mário de Andrade) 

  
 O pronome ali, em quatro registros, encontra-se próximo ao verbo: dois na posição P2 

(Advérbio+ verbo) e dois em P4(verbo+advérbio). Em (163), há o uso considerado mais 

padrão do português contemporâneo, em que ali, em ordenação pós-verbal, está contíguo ao 

verbo e funciona como membro da classe adverbial.  

 
3) Aí: empatado com lá, é o segundo pronome mais utilizado nas cartas selecionadas para 

essa sincronia. Por esse termo funcionar mais efetivamente como advérbio nessas fontes, o 

maior número de ocorrências está relacionado a posições pós-verbais. Ao fazer referência ao 

espaço dos destinatários, tende a assumir sentido prototípico ao se posicionar após o verbo. 

Dos 25 casos de aí, 16 estão localizados à margem direita do constituinte verbal, tal como: 

 
(164) Minha hesitação quanto a filhos vem principalmente porque eu gostaria de tê-los ou 

melhor tê-lo aí.(Carta 19, Clarice Lispector) 

(165) Mas antes exijo que você pense muito seriamente sobre você. Tanto mais que, pelo que 

seu livro indica como tendências pessoais, o seu caminho na arte é pesado, muito árduo e 

sem brilho. Você não irá estourar por aí, ganhando a batalha de um golpe só, como um Lins 

do Rego, uma Raquel de Queiroz. (Carta 2, Mário de Andrade) 

(166) Mas queremos mais cartas, queremos acompanhar mais ou menos a vida de vocês aí. 

(Carta 32, Clarice Lispector) 

 
 Os trechos (164) e (165) representam a posição mais recorrente nas cartas analisadas 

do século XX: P4. 11 dados do pronome posicionam-se contiguamente depois do verbo. Esse 

resultado, motivado pragmaticamente, contraria o padrão de ordenação pré-verbal de aí no 

português contemporâneo. A justificativa para esse quantitativo baseia-se em particularidades 

discursivas do gênero carta pessoal. Ao se corresponder, o remetente tende a fazer referências 

ao local onde o destinatário se encontra. Tal procedimento pode ser visto em (164), em que 

Clarice Lispector, em outro país, afirma que seu desejo é ter filhos no Brasil, lugar em que o 
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receptor está. Já em (165), mesmo que o espaço articulado por Mário de Andrade seja mais 

vago e impreciso, aí mantém suas marcas prototípicas.  

 Em (166), observamos um exemplo da segunda posição com número de ocorrências: 

P5. Empatada com a posição P3 (advérbio+ X+ verbo), os cinco dados registrados apresentam 

uso semelhante ao do fragmento retirado da correspondência de Clarice Lispector. Ao se 

localizar próximo ao sintagma a vida de vocês, interpretamos que o pronome seja clítico, ao 

funcionar como escopo da expressão a que se refere.  

 É necessário ressaltar que os dados localizados em que aí está em posição pré-verbal 

seguem a tendência de uso abstrato do elemento, comum na interação informal: 

 
(167) Sentou no carro e daí a pouco, sem ninguém perguntar nada, disse: é para South 

America. (Carta 37, Clarice Lispector) 

(168) E fosse por que fosse, as duas ficaram cegas. Uma inda enxergava um bocadinho 

esfregando o nariz no livro de reza mas a outra nem isso. E aí principiou o martírio delas, 

com a dama-de-companhia que o advogado ajustara pra ler pra elas .(Carta 4, Mário de 

Andrade) 

 
 Nos fragmentos acima, aí apresenta sentido polissêmico ao articular referências não 

espaciais. Em (167), o pronome, integrado à expressão a pouco, forma a expressão pré-

fabricada daí a pouco, indicativa de tempo. Em (168), podemos observar que o locativo está 

em processo de gramaticalização. Contíguo à margem esquerda do verbo, perde traços 

prototípicos, ao transitar entre o sentido temporal e lógico. Podemos interpretar que aí pode 

expressar tempo, ao equivaler-se semanticamente a expressões como então, nesse momento, 

ou conclusão; logo, perde traços da classe adverbial ao migrar para a categoria conectiva.  

 
4) Lá: quase 65% dos dados de lá estão ordenados em posições pós-verbais. Esse número 

confirma a hipótese de uso prototípico espacial do elemento em cartas pessoais, já que o 

pronome tende a fazer remissões a espaços concretos próximos do destinatário: 

 
(169) Depois fui a Casablanca, como correio diplomático, passei lá um dia e uma noite e fui 

para Argel, onde fiquei 12 dias. (Carta 15, Clarice Lispector) 

(170) Bem, mas as vontades de ir a Minas estão amargando demais e creio que não vou 

esperar a próxima Semana Santa. Irei nas férias si Deus quiser. Você já estará lá, findo o 

estágio. (Carta 11, Mário de Andrade) 
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 A posição P4, representada pelos trechos (169) e (170), é a que tem maior 

expressividade numérica nos dados analisados. O pronome, ao articular referência concreta e 

limitada (Casablanca/ Minas), demonstra o padrão não marcado de uso desse constituinte. Tal 

qual observado nas outras sincronias, lá se mantém ordenado predominantemente em 

posições contíguas ao verbo. Dos 26 registros do locativo, 18 assumem essas ordenações.  

 
5) Cá: dos cinco casos registrados, quatro ocorrem na posição pós-verbal P5, por essa ser 

a tendência de ordenação mais recente do português: 

 
(171) Porque a diferença espiritual entre Salgueiro e a Luz no Subsolo é principalmente esta: 

Luz no Subsolo procura se afastar do cafagestismo do romance nacional contemporâneo, do 

Modernismo pra cá (Carta 17, Mário de Andrade) 

 
Em (171), podemos observar um uso distinto do considerado prototípico de cá, 

recorrente em quase todos os dados localizados do pronome no século XX. Na sequência 

elaborada por Mário de Andrade, o locativo perde traços locativos, ao articular sentido 

temporal.  

É importante destacar que ocorrências em que cá equivale semanticamente a aqui, 

vistas nas fontes do século XVIII e XIX, podem ser consideradas como padrões de expressão 

em desuso na sincronia atual; logo se explica a ausência de exemplos que ilustrem tal uso nos 

dados do português contemporâneo.  

 

5.3.2. Referenciação dos pronomes locativos nas cartas pessoais do século XX 

 
 Os números apresentados pela Tabela 10 confirmam a tendência de os pronomes 

locativos articularem referência físico-concreta em cartas pessoais. Vejamos a distribuição 

dos dados a seguir: 
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Tabela 10: Referenciação dos pronomes locativos em cartas pessoais do século XX 

 
 
 Os resultados obtidos a partir do levantamento dos dados apontam predominância do 

sentido espacial dos pronomes nas fontes analisadas. Dos 151 registros, 94 funcionam 

prototipicamente, ao se remeterem a espaços, tanto concretos quanto virtuais, como em: 

 
(172) Tenho livros para ler; aqui há uma boa livraria onde há tudo menos meu livro. (Carta 

9, Clarice Lispector) 

(173) Desde quarta-feira passada, dia 17, que pedi passagem pra Belo Horizonte, na Panair, 

pro dia 5 ou 9 de junho que são os dias do avião daqui pra lá. (Carta 19, Mário de Andrade) 

(174) Não pense, por favor, que quero literatura “social”, no sentido em que a fazem por aí. 

(Carta 12, Mário de Andrade) 

 
 Usos como os de (172) e de (173) são preponderantes nas cartas de Mário de Andrade 

e Clarice Lispector, por razões pragmático-discursivas pertinentes ao gênero epistolar. 

Aproximadamente 47% dos dados dos pronomes marcam referência físico- concreta, devido à 

necessidade de demarcar e descrever os espaços dos interlocutores envolvidos nas 

correspondências. Em (174), podemos observar uso mais virtual de aí, contudo o sentido 

prototípico do item se mantém, ao apontar para um espaço vago, indefinido.  

 Ainda que a maior parte das ocorrências dos locativos tenha referência locativa, é 

importante salientar a expressiva incidência de usos polissêmicos nos corpora do português 

contemporâneo. 57 registros partilham referência que tende à abstratização dos elementos, tais 

como: 

Referenciação 
Físico 

concreto 
Físico virtual Abstrato 

temporal 
Abstrato 
textual 

Categoria 
intermediária  Total 

AQUI 
50 55,55% 11 12,22% 03 3,33% 00 0% 26 32,23% 90 100% 

ALI 04 66,67% 00 0% 00 0% 00 0% 02 33,33% 06 100% 

AÍ 04 16% 09 36% 01 4% 01 4% 10 40% 25 100% 

LÁ 14 56% 01 4% 02 8% 01 4% 07 28% 25 100% 

CÁ 00 0% 01 20% 03 60% 00 0% 01 20% 05 100% 

Total 
71(47,02%) 23 (15,23%) 09 (5,96%) 02(1,32%) 46 (30,47%) 151 
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(175) De maneira que só na volta, lá por 15 de julho posso pensar portinarices (Carta 10, 

Mário de Andrade) 

(176) Tania fez sérias restrições sobre O lustre. Inclusive quanto ao título. Vai assim mesmo 

embora ela tenha razão. Nada ali presta realmente. (Carta 18, Mário de Andrade) 

(177) Como é a vida aí, com mais dinheiro?(Carta 32, Clarice Lispector) 

 
 Nas sequências ilustradas, percebe-se a evidente polissemia envolvida nos usos dos 

pronomes locativos, decorrente do contexto discursivo em que estão inseridos. Em (175), lá 

articula sentido temporal, por estar integrado a um sintagma preposicional que apresenta esse 

mesmo valor. Por reanálise, interpretamos lá por 15 de julho como unidade pré-fabricada, já 

que constitui um todo de sentido e forma.  

 Os trechos (176) e (177) apresentam hibridismo decorrente da ordenação dos 

locativos. O sentido tanto de ali (posição P1) e lá (P5), nos fragmentos, é ambíguo, já que 

podem fazer referência a um espaço delimitado, funcionando prototipicamente, ou funcionar 

como clíticos, ao especificarem os nomes a que estão ligados. Ambiguidades como essas 

observadas são recorrentes nos dados do português atual, uma vez que demonstram o percurso 

incompleto de mudança categorial desses itens. Nessas fontes, localizamos usos que se 

distanciam da referência física concreta, ao concluírem a trajetória de migração categorial. 

Mais à frente, na análise de cada pronome, ilustramos esses casos, comuns em contextos 

interativos informais. 

 
1) Aqui: aproximadamente 67% dos registros de aqui funcionam prototipicamente. Desse 

total, a maior parte apresenta referência físico concreta (50 dos 90 dados). Ao demarcar o 

espaço dos remetentes, o pronome assume tal sentido, esperado em cartas pessoais: 

 
(178) Até chego a achar bom que você não apareça aqui neste momento, porque o abraço 

dos meus braços não corresponderia ao que sinto por você. (Carta 22, Mário de Andrade) 

(179) Uma das coisas de que  estou surpreendida e vocês certamente também é que no fim do 

bilhete de hoje de manhã não falei sobre o fim da guerra. (...) Aqui não houve comemorações 

senão feriado ontem. (Carta 19, Clarice Lispector) 

 
 Tal como nas cartas pesquisadas nas demais sincronias, a função de aqui é a de 

delimitar e referir o espaço do remetente. Podemos observar essa tendência prototípica do 
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item em (178) e (179), em que tanto Mário de Andrade quanto Clarice Lispector usam o 

elemento para marcar o lugar onde estão (Andrade em São Paulo e Lispector na Europa).  

 Nas ocorrências registradas, podemos verificar expressivo número de dados em que 

aqui articula referência polissêmica: 

 
(180) O simples fato do artista estar sinceramente entregue ao pensamento do seu assunto, a 

tomar notas de frases, de traços psicológicos, de formas, de idéias o vai predispondo 

psicologicamente para o ato de criação. E esta chega mesmo. Aqui entra de novo essa fatal 

sinceridade na argumentação. É certo que o artista não deve ter pressa, é preciso saber 

esperar (Carta2, Mário de Andrade) 

(181) Não, não vejo ocasião de ir (ao Rio). Será + tarde ou talvez não vá, só vá daqui a 

quatro anos, normalmente.(Carta 20, Clarice Lispector) 

(182) E eu estava sobretudo furioso com um dos defensores da arte-pura que publicara então 

aqui no “ Estado” um não-sei-o-que meio surrealista, intitulado “ A criação dos 

Chineses(Carta 18, Mário de Andrade) 

(183) Em Taranto tomamos o avião particular do comandante-em-chefe das forças aliadas no 

Mediterrâneo  e chegamos a esta cidade. (...) Isso aqui é lindo. É umacidade suja e 

desordenada, como se o principal fosse o mar, as pessoas, as coisas. (Carta 15, Clarice 

Lispector) 

(184) Não consigo lhe dar idéia do que é isto aqui.(Carta 15, Clarice Lispector) 

 
 Os fragmentos apresentados mostram a diversidade semântica assumida por aqui nas 

cartas em evidência. Em (180), o locativo, virtualizado, aponta para a própria tessitura textual, 

com o fim de concluir um argumento, elaborado anteriormente, e inserir outro. Em (181), o 

pronome, na integração com o sintagma preposicional a quatro anos, e na articulação de 

referência temporal, forma a unidade pré-fabricada daqui a quatro anos. A metaforização da 

própria sequência em que aqui está inserido favorece sentido abstrato.  

 A hibridização de aqui fica evidente em sequências como (182), (183) e (184). Em 

(182), o sentido articulado pelo pronome é ambíguo, uma vez que a referência pode ser ao 

jornal Estado ou a um espaço mais genérico, próximo ao remetente. Já em (183) e em (184), 

podemos observar o uso clítico recorrente na correspondência de Clarice Lispector. Ao 

construir sequências descritivas dos lugares para onde viaja com seu marido, a remetente 

especifica esses espaços utilizando o pronome. Na carta 15, o contexto discursivo elaborado 
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pela escritora favorece esse uso, já que relata sua chegada a Nápoles e as primeiras 

impressões da cidade; logo, a descrição é uma necessidade textual para que consiga detalhar 

com precisão o fato narrado. É relevante destacar que, por mais que tenha função 

especificadora, o termo não perde por completo sua conotação prototípica. Podemos 

interpretar esses casos como processo não concluído de gramaticalização, já que aqui está à 

margem das categorias adverbiais e clíticas.  

 
2) Ali : assume referência prototípica nas cartas estudadas. Dos seis registros, quatro 

articulam remissão física: 

 
(185) Nisto vem a visita-da-saúde e o moribundo repara no moço que ficou parado ali. (Carta 

10, Mário de Andrade) 

(186) No ano novo o Celso Cavalcanti reuniu um grupo para ir ao “New Orleans” e 

secretamente eu soube que Rosa Maria perguntou ao Celso quem ia, e quando ele disse meu 

nome, ela disse: ali, então não vou!(Carta 37, Clarice Lispector) 

 
 Nos trechos acima, podemos observar que o locativo tem efetivamente uso adverbial, 

ao articular referência de sentido físico concreto na narração de um fato relatado pelo 

remetente de cada carta. As outras duas ocorrências de ali registram remissão híbrida, como 

em (187): 

 
(187) Quando ele viu a velhinha ali, ele teve uma crise de desânimo. (Carta 40, Clarice 

Lispector)  

 
  A proximidade sintática do pronome com o substantivo velhinha e o distanciamento 

com o verbo, que teoricamente é escopado pelo item, motiva a interpretação de que ali pode 

ser especificador do sintagma nominal a que está contíguo ou termo indicador de espaço 

delimitado. 

 
 
3) Aí: dos cinco pronomes analisados, é o que apresenta maior uso polissêmico nas fontes 

pesquisadas. Das 25 ocorrências do item, apenas quatro funcionam na articulação de sentido 

concreto. Acreditamos que a abstratização do item, observada em boa parte dos dados, 

representa sua tendência de uso mais recente: 
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(188) Na certa o Armando já está aí com vocês dando notícias bem mais diretas.(Carta 40, 

Clarice Lispector)  

(189) Aí junto vai uma carta para Simeão Leal, Tania, e aceito com prazer que me faça o 

favor de levá-la a ele, pois do jeito que são as coisas aí, nunca saberei se ele recebeu ou não 

a carta, se ele levou ou não em consideração. (Carta 41, Clarice Lispector)  

(190) Seus contos estão longe de ser impressionantes. Longe de prenderem a gente por uma 

idealidade humana definitiva qualquer. Aí é que a arte, como beleza de criação técnica, 

interfere definitivamente para impor e justificar um criador. 

(191) Seguimos até Dacar, aí ficamos duas horas. E daí, a noite toda, até Lisboa, onde fiquei 

por 10 dias. (Carta 15, Clarice Lispector) 

(192) E já não havia mais dama-de-companhia na cidade com mais de um milhão de 

habitantes que não tivesse passado pelas meninas. Aí o advogado lembrou de comprar um 

rádio.(Carta 4, Mário de Andrade) 

 
 Podemos constatar a heterogeneidade semântica de aí nos trechos das cartas em 

análise. Em (188), o pronome assume valor prototípico, ao remeter-se ao espaço do 

destinatário. Já em (189), o elemento é utilizado de modos distintos: é primeiro termo da 

unidade pré-fabricada aí junto e articula referência virtual ao apontar para a própria carta. 

Mais à frente, no mesmo fragmento, assume valor híbrido, ao funcionar como clítico, já que 

tende a escopar o sintagma nominal coisas.  

 A tendência à polissemia e ao desgaste semântico fica clara nos excertos seguintes. O 

pronome, em (190), é utilizado por Mário de Andrade na elaboração de fragmentos opinativos 

marcados pelo maior nível de abstratização. Nessa sequência, aí passa a partilhar também 

sentido polissêmico, uma vez que perde traços adverbiais ao equivaler-se a expressões como 

nesse ponto, nesse sentido.  

Em (191), o locativo está inserido em contexto particular. Antecedente ao elemento, 

há o nome de uma cidade, em seguida, Clarice Lispector introduz a expressão duas horas, 

indicativa de tempo. O hibridismo da sequência impede que haja enquadramento de tal uso 

em uma só variável, visto que vastos são os sentidos articulados nessa sentença. O mais 

interessante é observar que aí também pode assumir marca textual, ao conectar uma oração a 

outra nesse fragmento. O continuum de informações dificulta a análise interpretativa do 

segundo uso de daí. O termo está se referindo a Dacar ou ao tempo inicial de espera 

mencionado no texto?  
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Em (192), podemos observar que o pronome aí assume função mais afastada da 

classe dos adverbiais Ao encadear um período ao outro, configura expressão de valor textual e 

perde sua noção prototípica. Dessa forma, constatamos que, ainda que a forma permaneça a 

mesma, há mudança no sentido do item. Essa constatação confirma o princípio da 

divergência: uma forma surge com diferentes funções, justificadas por processo gerador de 

polissemia, configurador da trajetória advérbio > conector. São extensões de sentido como as 

aqui apresentadas que podem vir a derivar trajetórias de gramaticalização. 

 

4) Lá: por razões pragmático-discursivas pertinentes ao texto epistolar, o pronome tende 

a articular referência físico-concreta nas correspondências de Mário de Andrade e Clarice 

Lispector, como em: 

 
(193) Que se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se sentiria irremediavelmente estrangeira, 

sem amigos, sem profissão, sem esperanças. (Carta 7, Clarice Lispector) 

(194) (...) como não recebiam resposta de Poços, esperei na Companhia que telefonassem 

pra lá. (Carta 19, Mário de Andrade) 

 
 Em ambos os trechos, lá articula remissão a espaços fixos, delimitados. Em (193), 

Clarice Lispector, em carta ao então presidente Getúlio Vargas, argumenta a favor de sua 

naturalização como brasileira, dada a expiração de seu visto provisório. Como argumento, 

afirma que ser obrigada a retornar para sua terra natal, Rússia, faz dela uma pessoa sem 

perspectiva. Em (194), Mário de Andrade faz referência anafórica ao termo concreto 

Companhia. Exemplos como esses predominam nas cartas do português contemporâneo. Dos 

25 registros do pronome, 14 articulam referência prototípica. Contudo, por se tratar de um 

item de sentido vago, verificamos usos polissêmicos, distantes da referência física concreta e 

em migração categorial, tais como: 

 
(195) O cachorro pegou uma doença, fui com ele ao veterinário e um burro me disse que era 

incurável. E lá estava eu chorando, passei um dia nervosa e triste com a idéia de que se teria 

que matá-lo, eu que gosto tanto dele. (Carta 20, Clarice Lispector) 

(196) Pra que imaginar si do outro lado do túnel faz dia ou faz noite? (...)O perigo não é 

encontrar noite lá, mas encontrar a noite e imaginar que é o dia. (Carta 9, Mário de Andrade) 

(197) Os assuntos mais graves, só mesmo lá pelos primeiros dias do ano posso cuidar deles 

(Carta 16, Mário de Andrade) 
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(198) Por favor, nada é formidável, ou sei lá, talvez tudo seja.(Carta 15, Clarice Lispector) 

 
 Como ilustram os quatros fragmentos acima, o alto nível de polissemia articulado pelo 

pronome lá é consequência de sua granulidade vasta, já que sua imprecisão semântica e 

frequência de uso no português contemporâneo favorecem desgaste de sentido. Em (195), a 

referência anafórica à expressão ao veterinário e a integração do item ao verbo estava 

possibilitam a interpretação de que lá estava é uma unidade pré-fabricada. Em (196), lá 

funciona como termo especificador do sintagma nominal noite; entendemos que a 

metaforização da sequência em que o elemento está inserido favorece o hibridismo de seu 

uso, já que o pronome ainda mantém traços prototípicos, por também efetuar remissão a do 

outro lado do túnel. 

 A abstratização da referência de lá fica ainda mais evidente em (197) e (198). No 

primeiro trecho, o pronome faz parte da unidade pré-fabricada lá pelos primeiros dias do ano 

e assume sentido temporal; no segundo fragmento, seu grau de polissemia é tão alto que sua 

associação ao verbo saber na construção da unidade pré-fabricada sei lá lhe confere a marca 

da negação (Bechara, 2004).  

 

5) Cá: na comparação com os dados dos séculos XVIII e XIX, podemos constatar 

mudança de sentido articulado pelo pronome cá. Enquanto, nas sincronias anteriores, o 

elemento tende a efetuar remissão a espaços concretos próximos do remetente, nos registros 

do português atual, detectamos usos mais abstratos, em que o item perde suas particularidades 

prototípicas, tal como: 

 
(199) Fomos há pouco ver uma exposição de pinturas holandesa, de Van Gogh para cá. 

(Carta 23, Clarice Lispector) 

 
No trecho acima, observamos o padrão recorrente de cá nas cartas estudadas. 60% dos 

dados apresentam referência temporal. Em apenas dois casos cá funciona como membro da 

classe adverbial, conforme em (200), em que o termo faz remissão a um espaço genérico, 

indefinido: 

 
(200) O Vinícius foi integralmente um caso do que, respeitando a gente de longe, 

“estimando” mas com frieza, um dia se resolve  “se chegar”, toma uns trancos logo de 

entrada, mas agüenta a mão e fica da banda de cá.(Carta 17, Mário de Andrade) 
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5.3.3. Foricidade dos pronomes locativos em cartas pessoais do século XX 

 
A próxima tabela aponta os resultados relativos aos aspectos fóricos dos pronomes 

locativos nas cartas de Mário de Andrade e de Clarice Lispector. De acordo com o que 

observamos, a distribuição dos elementos na articulação da coesão textual apresenta números 

distintos dos observados nas outras sincronias. Enquanto nas fontes dos séculos XVIII e XIX 

os locativos funcionam preferencialmente em remissões exofóricas, no conjunto de cartas do 

português contemporâneo, podemos perceber predomínio de referências endofóricas, 

principalmente, da anáfora.  

 
 

Tabela 11: Foricidade dos pronomes locativos nas cartas do século XX 

Foricidade 
Anafórico Catafórico Exofórico Total 

AQUI 
53 23,29% 11 9,59% 26 67,12% 90 100% 

ALI 04 100% 00 0% 02 37,5% 06 100% 

AÍ 05 9,52% 01 9,52% 19 80,96% 25 100% 

LÁ 20 52,94% 01 17,65% 04 29,41% 25 100% 

CÁ 00 0% 00 13,04% 05 78,26% 05 100% 

 Total 
82(54,60%) 13 (8,55%) 56 (36,85%) 151(100%) 

 
 

 
Toda carta pessoal, teoricamente, tem, no corpo do seu texto, o local de onde é envida 

e quando foi escrita. A maior parte das cartas que constitui os corpora desta sincronia é assim 

organizada:  

 

(201) Belo Horizonte, 13 de julho de 1941 

Hellô, bem 

Está tudo direito agora. Antes de partir falei com aquela pessoa por causa de que eu me 

encontrei com V. de noite. (Carta 1, Clarice Lispector) 
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Como os remetentes utilizam esse modelo para se corresponderem com seus 

destinatários, automaticamente, muitas das referências anafóricas articuladas pelos pronomes 

locativos estudados estão relacionadas a espaços explicitados no cabeçalho das cartas. Essa 

técnica justifica o alto número de conexões anafóricas tanto nas cartas de Clarice Lispector 

quanto nas de Mário de Andrade (82 dados dos 151), principalmente as que o locativo aqui 

opera. A autora brasileira é a única que redige três de suas cartas com a estrutura inversa: 

cabeçalho no fim do texto, após a assinatura e do P.S. Desta forma, algumas das remissões 

operadas são catafóricas, uma vez que adiantam conteúdo informativo ao destinatário (mesmo 

que ele já saiba onde a emissora se encontra.). Convém destacar que a exófora ainda tem 

expressivo uso nos conjuntos de correspondência selecionados, já que permanece a tendência, 

em textos epistolares, de os locativos efetuarem referência a elementos extratextuais 

implícitos, que tanto o remetente quanto o destinatário já conhecem previamente.  

Vejamos abaixo os padrões fóricos de cada pronome nas cartas do século XX: 

 
1) Aqui: apresenta maior remissão anafórica, justificada pelo uso formal do cabeçalho 

nas cartas pesquisadas. Dos 90 dados de aqui, 53 retomam o espaço explicitado no início da 

carta. Tal resultado contraria a tendência de referência exofórica exercida pelo item, 

observada nas outras sincronias. Esse uso se mantém em 26 ocorrências: 

 
(202) E quando saíram daqui, às 24 horas, os amigos que vieram por causa do professor 

Herskovsitz que veio me visitar também, estava tão excitado que ainda lembrei um conto 

difícil. (Carta 6, Mário de Andrade) 

(203) Foi aqui que o seu telefonema interrompeu a carta. (Carta 13,Mário de Andrade) 

(204) Daqui a pouco perguntei se ele gostava de ter discípulos. (Carta 19, Clarice Lispector) 

 
 Observamos, nos trechos apresentados, o pronome aqui articulando remissões ao 

espaço e ao momento da enunciação. Em (202), a referência é prototípica, já que o item 

aponta para o lugar de onde Mário de Andrade escreve sua carta; uma que Fernando Sabino já 

conhece esse espaço (a casa de seu amigo), não é necessária mencioná-lo textualmente. Em 

(203), percebemos uso distinto do elemento: o escritor inicia a carta a seu amigo, mas precisa 

interrompê-la para atender a um telefonema do próprio destinatário; ao retomar o texto, utiliza 

o pronome com o objetivo de apontar para o ponto preciso no qual interrompeu sua produção 

textual. Em (204), a estratégia é outra: demarcar o tempo em que o fato narrado acontece.  
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 Vale ressaltar que nem todas as referências endofóricas são resultantes da 

padronização do gênero epistolar. Em alguns casos, há tal remissão como estratégia de 

preenchimento e especificação do pronome, como em (205), em que aqui, além de retomar 

anaforicamente a expressão cidade, preenche o sentido dos sintagmas mulheres e pessoa; já 

em (206), o item articula remissão catafórica ao referente em casa para enfatizar o espaço 

descrito e a própria informação elaborada por Mário de Andrade: 

 
(205) Quanto ao teu fantasma, procuro-o inutilmente pela cidade. As mulheres daqui são 

quase todas morenas, baixinhas, de cabelo liso e ar morno. (...) As pessoas daqui me olham 

como se eu tivesse vindo direto do Jardim Zoológico. (Carta 1, Clarice Lispector) 

(206) Gilda Morais Rocha, que publicou uns contos em “Clima” é minha prima, vive aqui em 

casa, ponha bastante esperança nela. (Carta 4,Mário de Andrade) 

 

2) Ali : detectamos predomínio de referências anafóricas. Das seis ocorrências, quatro 

utilizam esse mecanismo: 

 
(207) Tania fez sérias restrições sobre O lustre. Inclusive quanto ao título. Vai assim mesmo 

embora ela tenha razão. Nada ali presta realmente. (Carta 18, Clarice Lispector). 

 

 Em (207), podemos observar o padrão coesivo de ali nas fontes do português atual. Ao 

retomar seu referente, a obra literária O lustre, o pronome, além de preencher o sentido do 

sintagma nada, é usado para enfatizar o espaço virtual mencionado.  

 
3) Aí: há maior ocorrência de dados com remissão exofórica. 76% dos casos de aí (19 

registros) articulam essa referência: 

 
(208) Aí junto vai uma carta para Simeão Leal, Tania, e aceito com prazer que me faça o 

favor de levá-la a ele, pois do jeito que são as coisas aí, nunca saberei se ele recebeu ou não 

a carta, se ele levou ou não em consideração. (Carta 41, Clarice Lispector) 

(209) Você deve saber o que ando escrevendo, fazendo o possível pra envenenar, pra 

enfraquecer os “donos da vida”, pra tornar bem apodrecida esta coisa que está por ai pra 

que estoure de uma vez. (Carta 17, Mário de Andrade) 
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 Com base nesses exemplos, verificamos que o pronome, mesmo com sentido 

esvaziado, mantém sua função dêitica. Em (208), o item, primeiro elemento da unidade pré-

fabricada aí junto, faz menção ao envelope da carta a ser enviada, em seguida, é novamente 

utilizado, mas para indicação do espaço do destinatário e para preenchimento semântico do 

substantivo coisas. Em (209), observamos o uso prototípico do termo, contudo a noção 

locativa é vaga, já que não faz referência a um local determinado e concreto.  

 Quanto às referências endofóricas, constatamos que ocorrem em sequências que 

favorecem a abstratização e o hibridismo de aí, como em: 

 
(210) Seguimos até Dacar, aí ficamos duas horas. (Carta 15, Clarice Lispector) 

(211) Bem, o caso editorial está resolvido e também não se afobe com a minha ida aí, nem 

espalhe muito. Só irei com você em Belo Horizonte, está claro, nem posso imaginar Belo 

Horizonte sem você com Hélio. E Helena belíssima. (Bem, principiemos outra carta) (Carta 

13, Mário de Andrade) 

 
 Nos dois fragmentos ilustrados, percebemos a derivação sintático-semântica típica no 

uso do pronome no português contemporâneo. A retomada anafórica à cidade de Dacar, em 

(210), possibilita ambiguidade do termo, visto que não podemos precisar se o elemento tem 

função locativa ou conectora. Em (211), no único caso de catáfora, o termo, além de ser 

especificado pela expressão espacial Belo Horizonte, ao adiantar conteúdo informativo no 

texto, escopa o termo mais próximo de si: o sintagma nominal a minha ida.  

 
4) Lá: mantém-se a tendência à remissão anafórica, observada nas outras sincronias, 

principalmente, no século XIX. A granulidade vasta de lá motiva sua imprecisão e indefinição 

semântica; logo, para definir e especificar o espaço referido, os remetentes utilizam a anáfora 

para recuperar informação espacial mencionada anteriormente, conforme podemos observar 

em (212) e em (213). Em ambos os excertos, há reforço do valor prototípico do elemento a 

partir dessa estratégia, vista a necessidade de preenchimento do sentido vago expresso pelo 

item: 

 
(212) Você me responde de Nova York. Eu sabia que vocês estavam lá por alguém que veio 

dos EEUU e passou por Paris.(Carta 22, Clarice Lispector) 

(213) Si puder vir venha logo, pois dia 4 de setembro vou ao Rio. Mas não tinha o menor 

gosto de encontrar você lá, porque as dispersões são tantas... (Carta 11, Mário de Andrade) 
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 Observamos, nos dois dados, a necessidade de um especificador para o locativo lá. Em 

(212), o termo funciona como item prototípico, uma vez que retoma o sintagma Nova York; 

em (213), verificamos uso híbrido do elemento, já que, além de retomar o termo Rio, tem 

função clítica, ao escopar o pronome de tratamento você.  

 
5) Cá: os cinco dados do pronome, nas cartas de Mário de Andrade e Clarice Lispector, 

apresentam predominantemente remissão exofórica. O caráter dêitico do item fica evidente, 

visto que a noção de tempo é a referência preferencial de cá na maioria das ocorrências 

localizadas, conforme notamos em (214), em que o pronome equivale semanticamente a 

expressões temporais como atualmente, hoje em dia: 

 
(214) Porque a diferença espiritual entre Salgueiro e a Luz no Subsolo é principalmente esta: 

Luz no Subsolo procura se afastar do cafagestismo do romance nacional contemporâneo, do 

Modernismo pra cá. (Carta 17, Mário de Andrade) 

 

5.3.4 Frame dos pronomes locativos nas cartas pessoais do século XX 

 

 A Tabela 12 confirma a tendência observada nas sincronias anteriores quanto ao frame 

dos pronomes locativos. Podemos constatar a seguir que o enquadramento dos elementos em 

cartas pessoais tende a ser predominantemente espacial 

 
 

Tabela 12: Frame dos pronomes locativos em cartas pessoais do século XX 

Frame ESPACIAL NÃO- ESPACIAL Total 

AQUI 75 83,33% 15 16,67% 90 100% 

ALI 05 83,33% 01 16,67% 06 100% 

AÍ 12 48% 13 52% 25 100% 

LÁ 21 84% 04 16% 25 100% 

CÁ 00 0% 05 100% 05 100% 

Total 113(74,83%) 38(25,17%) 151(100%) 
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Do total de dados registrados, aproximadamente 75% articulam sentidos espaciais, 

prototípicos. Tal resultado é esperado, já que, ao produzir cartas, o remetente seleciona 

informações relacionadas tanto ao seu espaço quanto ao local onde se encontra seu 

destinatário, como em: 

 
(215) Mafalda querida, como você vê, estou em Teresópolis. (...) Mas está muito bom aqui, 

muito frio e relativamente repousante. (Carta 37, Clarice Lispector) 

(216) Dê mesmo um pulo até São Paulo, Fernando, eu gostava muito de conversar mais com 

você, ler suas coisas com você aqui, lhe mostrar as minhas. (Carta 9, Mário de Andrade) 

(217) No ano novo o Celso Cavalcanti reuniu um grupo para ir ao “New Orleans” e 

secretamente eu soube que Rosa Maria perguntou ao Celso quem ia, e quando ele disse meu 

nome, ela disse: ali, então não vou!(Carta 37, Clarice Lispector) 

(218) Aqui não consigo jornais do Rio para ler as notícias sobre o que se publica aí. (Carta 

8, Clarice Lispector) 

(219) Acho que em setembro iremos em férias a Espanha e Portugal. Você quer alguma coisa 

de lá? (Carta 28, Clarice Lispector) 

 
 Sequências como as ilustradas acima são predominantes nas correspondências dos 

remetentes do século XX, principalmente nas de Clarice Lispector. Ao focarem o relato e a 

descrição, elaboram contextos em que expressões com noções mais concretas favorecem o 

valor espacial dos pronomes locativos: lugares determinados (em Teresópolis, até São Paulo, 

New Orleans, Rio, Espanha, Portugal), constituintes verbais indicadores de ação (ver, 

conversar, mostrar, reunir, perguntar, dizer, ler, querer), de permanência (estar) e de 

movimento (ir ), adjetivos qualificadores dos espaços citados (frio, repousante).  

A relação entre os propósitos comunicativos dos remetentes, as particularidades 

pragmático-discursivas do texto epistolar e o assunto articulado em cada carta motiva o 

enquadramento semântico do locativo. A correspondência de Mário de Andrade com 

Fernando Sabino, por exemplo, pode ser dividida em três momentos: no primeiro, sem 

conhecer o consagrado autor, Sabino envia-lhe seu primeiro livro e pede sua crítica. Começa, 

a partir deste contato, uma relação objetiva e imparcial entre o aluno ávido por conhecimento 

e o duro e severo professor: 
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(220) E aqui é que está o busílis: O difícil, o dificílimo, o tremendamente dificil é você, no 

convívio de sua facilidade (principalmente si for a riqueza), conservar a integridade moral do 

seu destino de artista. (Carta 3, Mário de Andrade) 

(221) Seus contos estão longe de ser impressionantes. Longe de prenderem a gente por uma 

idealidade humana definitiva qualquer. Aí é que a arte, como beleza de criação técnica, 

interfere definitivamente para impor e justificar um criador. (Carta 1, Mário de Andrade) 

 
 A abordagem de temáticas relacionadas à arte, à criação técnica, à moralidade e ao 

destino de Sabino como artista motiva a construção de sentenças com sentido abstrato; logo, 

preponderam nas primeiras cartas enquadramentos não espaciais, uma vez que as sequências 

produzidas articulam-se a partir da exposição e da argumentação.  

A partir desse contato inicial e das respostas às cartas enviadas, nasce uma sincera 

amizade entre os dois escritores: 

 
(222) Mas como eu andei inquieto por causa de você aí, foi muito desagradável. Os boatos 

(ou não) que circularam aqui sobre Minas eram dos mais negros e afinal chegou a notícia de 

que você estava ferido(Carta 15, Mário de Andrade) 

 
Podemos constatar que a intimidade resultante desse relacionamento fraterno favorece 

a produção de textos em que o predomínio do relato e da descrição torna-se evidente, como 

aponta o trecho (222). Desta forma, conforme explicado no início dessa seção, tal contexto é 

motivador de frames espaciais.  

Ao longo dessas cartas, verificamos que a amizade entre Andrade e Sabino torna-se 

tão forte que o autor mineiro convida seu mestre e confidente para ser seu padrinho de 

casamento. Ao descobrir que o presidente Getúlio Vargas também seria convidado para a 

cerimônia, o consagrado artista declina do convite, fato que magoa Fernando Sabino. A briga 

entre os artistas constrói o cenário discursivo do terceiro momento dessa correspondência. A 

passionalidade e a dramaticidade que envolvem a elaboração das cartas ensejam novamente a 

redação de trechos expositivos: 

 
(223) E veio d’aí essa necessidade dolorosa de autopunição, com que você destrói agora a 

Marca e a insulta, prevenindo-se em seu futuro. (Carta 23, Mário de Andrade) 
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(224) Não vou argumentar contra a sua carta não.  Me lembro que naquela viagem de 

automóvel aqui, o Décio na frente, nós dois atrás, um momento você me perguntou: - Bom, 

Mário, a carta já está esclarecida. (Carta 23, Mário de Andrade) 

(225) Aqui, Fernando, a culpa das nossas culpas será minha, si culpa existe. (...) E aqui, não 

é por covardia não, Fernando, é por coragem: eu tenho que retrair e não dizer mais. (Carta 

21, Mário de Andrade) 

 
 Nos exemplos ilustrados, fica claro o ponto de vista de Mário de Andrade sobre o 

episódio ocorrido. Ao elaborar sua argumentação, produz sequências de maior abstratização 

de sentido, em que a noção locativa dos pronomes se esvazia. Interpretamos que construções 

como essas ensejam trajetórias de gramaticalização; em (223), d’aí articula referência virtual; 

em (224), o pronome aqui tem noção híbrida, ao funcionar tanto como escopo do verbo 

lembrar quanto como especificador da expressão naquela viagem de automóvel; já em (225), 

aponta para o espaço virtual da própria carta.  

 Os diversos contextos que envolvem as cartas de Mário de Andrade justificam o 

expressivo número de ocorrências de frames não espaciais. Por outro lado, na antologia de 

Clarice Lispector, há prevalência de referências concretas. O padrão prototípico permanece 

em quase todos os pronomes, exceto em aí (13 dados com frames não espaciais) e cá, que são 

inseridos em cenários discursivos que favorecem a polissemia, como podemos observar em 

(226) e (227), em que aí e cá expressam, respectivamente, valor virtual e genérico: 

 
(226) Ora fiquei chateado com essa história de você ter machucado os olhos, já milhorou 

bastante? Mas tome cuidado, heim: não se bote aí lendo que mais lendo, como si a vida fosse 

acabar amanhã. (Carta 4, Mário de Andrade) 

(227)  O Vinícius foi integralmente um caso do que, respeitando a gente de longe, 

“estimando” mas com frieza, um dia se resolve  “se chegar”, toma uns trancos logo de 

entrada, mas agüenta a mão e fica da banda de cá. (Carta 17, Mário de Andrade) 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo de cinco capítulos, detivemos nossa atenção nos padrões de uso sintático-

semântico dos pronomes locativos em textos epistolares escritos nos séculos XVIII, XIX e 

XX. Este capítulo retoma sucintamente os resultados das análises apresentadas, com o 

objetivo de validar ou não as hipóteses elaboradas no início deste trabalho. 

 Após levantamento exaustivo e análise dos dados, constatamos a variabilidade da 

ordenação dos pronomes locativos no interior da oração. Em todas as sincronias, os nossos 

objetos de estudo podem se posicionar tanto antes quanto depois do constituinte verbal, 

admitindo inserções de elementos linguísticos na relação entre esses itens e o verbo. No 

entanto, a partir do século XX, a tendência é de que essa variação posicional diminua, em 

virtude da maior ocorrência de posições pós-verbais nesse período. Consideramos que, no 

português contemporâneo, este seja o padrão não-marcado de uso dos locativos. Ainda em 

relação à posição dos pronomes pesquisados, observamos que, nos três séculos, estes 

constituintes tendem a se ordenar contiguamente ao verbo, tanto à sua margem direita quanto 

à sua esquerda.  

Na verificação dos resultados de nosso estudo, ratificamos a confirmação das 

seguintes hipóteses: a) o uso dos locativos tende à ordenação pós-verbal no português atual 

em função prototípica, com referência concreta, relativa a espaços delimitados, conforme 

Oliveira (2007; 2009) e Barcellos (2011); b) há ocorrência pouco frequente no português atual 

do locativo entre o sujeito e o verbo, conforme Martelotta e Leitão (1999), Oliveira (2007; 

2009) e Barcellos (2011); c) trajetórias de polissemia e gramaticalização mostram-se mais 

recorrentes a partir do século XIX, principalmente nos usos de aí, lá e cá; aqui e ali mantém 

sentido adverbial.  

Quanto aos fatores discursivos, pudemos constatar que: a) os pronomes, em cartas 

pessoais, articulam via de regra sentido prototípico, por conta das particularidades discursivas 

inerentes ao gênero carta pessoal; por isso o expressivo registro de referências a espaços 

concretos; b) registra-se o uso mais frequente do pronome aqui em todas as sincronias, 

indicando ser o modo mais regular referência espacial em textos epistolares, já que marca o 

espaço do remetente; c) quando pré-verbal e anafórico, aí tende a cumprir trajetória de 

derivação funcional, rumo ao uso conectivo (PAIVA: 2005); d) ocorrência maior de 

remissões exofóricas de aqui, cá e aí, justificada pela natureza dêitica dos pronomes e pela 

natureza discursivo-pragmática do corpus epistolar e) lá e ali apresentam tendência anafórica, 
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em virtude da necessidade de especificação do sentido dos itens; f) maior recorrência do 

frame espacial, consequência do gênero em estudo, que seleciona informações de valor 

concreto motivadoras de tal enquadramento. 

Mediante essa exposição, cremos que a relação entre uso linguístico e fatores 

pragmático-discursivos relacionados ao texto analisado é fundamental e de extrema relevância 

na interpretação de aspectos sintático-semânticos decorrentes dos usos dos pronomes 

locativos. Contexto discursivo, perfil dos interlocutores, características do gênero epistolar, 

entre outros, motivam, de fato, a seleção e o uso desses elementos.  

Por fim, acreditamos que a presente dissertação pode, de alguma forma, contribuir 

para o incremento da pesquisa dos usos adverbiais do português, na vinculação da estreita 

relação entre fatores gramaticais e discursivos, como aqui procuramos demonstrar.   
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ANEXOS 

 

Fonte: ALORNA, Marquesa de. Inéditos - Cartas e Outros Escritos. (selecção, prefácio e 

notas do prof. Hernani Cidade). Lisboa, Livraria Sá da Costa - Editora, 1941 

 

(d)aqui 

Nº Oração Carta  

01 Com licença de minha Mãe, trabalhei pela servir, e eis aqui o que me 
tem levado tempo e fatigado alguma cousa 

Carta 2 

02 Mas êste mesmo defeito que, segundo V. Ex.a tão justamente considera, 
deve emendar-se, de aqui por diante se emendará nos meus escritos 

Carta 3 

03 Em V. Ex.a os lendo, podem tornar, à proporção que já não servirem; 
porque o de Maio tem lá uma cousa sôbre um cancro, que eu quero 
mostrar a um cirurgião que assiste aqui a uma miserável que está em 
grande perigo. 

Carta 5 

04 Será possível, meu querido Pai? Tenho tido que fazer um sermão de 
Santa Luzia que se há-de prègar aqui (se V. Ex.a não julgar o contrário)  

Carta 5 

05 Sòmente a gente de casa são sabedores, incluindo Haller e Dorat, que 
são reputados como tais. O sermão está feito com alguma propriedade 
para aqui. 

Carta 5 

06 Eis aqui o que ùnicamente posso dizer. Não há novidades, senão o 
estado miserável da nossa D. Josefa, coitada, que está muito mal. 

Carta 6 

07 Meu querido Pai do meu coração:  

Aqui  chegou o nosso Piério terça-feira dêste mês, felizmente. 

Carta 8 

08 Estou em Chelas, mas de aqui mesmo a minha ternura, a minha razão e 
quantos sentimentos ternos e delicados cria o coração de uma pobre 
filha, todos me unem a V. Ex.a , meu querido Pai 

Carta 9 

09 Esquecia-me dizer a V. Ex.a a que estamos em grande affaire, porque no 
último domingo dêste mês faremos aqui um exame dos nossos estudos. 

Carta 10 

10 eu reprovarei tôdas as idéias que de aqui por diante me persuadirem 
alguma cousa contra a opinião de V. Ex.a , 

Carta 15 

11 Quere dizer Sua Alteza, que há-de comprar um painel que minha Mãe, 
segundo as ordens que V. Ex.a lhe tem dado, julgou a propósito vender, 
para pagar tôdas as dívidas que a importunavam, para mandar para lá a 
porção que talvez lhe será necessária para pagar a êsses homens as suas 
tiranias quando se soltar e, finalmente, para se alargar aqui mais, 

Carta 15 
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endireitando a mesada. 

12 Ontem tivemos aqui o mano, e o pouco adiantamento em que se acham 
os nossos negócios desconsola-me alguma coisa, menos pela falta de 
liberdade, que pelo ar desesperado em que estas coisas se tornam, tão 
contrárias ao juízo que se deve fazer delas e à energia com que deviam 
mover-se os que as tratam. 

Carta 17 

13 Não será assim de aqui por diante, e eu creio que, com os seus estudos e 
com as suas diligências, vai abrir para V. Ex.a uma fonte inexaurível de 
consolações. 

Carta 19 

14 Estou na emprêsa de aproveitar um génio magnífico da Prelada e fazer 
para estas tristes vítimas que aqui vivem e morrem um jardim, uma 
horta e um pomar, bem dirigidos e úteis. 

Carta 19 

15 Estas cartas galantíssimas parecem-se mais com o que há-de suceder. V. 
Ex.a há-de ora falar com uma ora com outra, muitas vezes com ambas 
juntas, com tôdas três e eis aqui o que nos recreia e o que nós achamos 
superior a tôdas as delícias 

Carta 20 

16 Holanda" traz esta novidade; porém promete-nos uma Princesa de 
França. Não me interessa senão o que faz o bem sólido dos povos. Se 
daqui resultar, estimarei muito; se tudo ficar nos mesmos termos, ¿que 
tem a filosofia com os quiméricos interêsses dos Príncipes? 

Carta 20 

17 Parti de Salvaterra para Almeirim, a dar parte a meus Pais da nomeação 
do Conde; e, bem como eu temia, meu Pai preguntou logo se a Raínha 
tinha dispensado o termo que me obrigava a não sair de Portugal. Por 
aqui vi logo quais eram as disposições de meu Pai. Tratei de não falar 
mais naquela matéria. 

Carta 21 

18 Eu parto daqui persuadida que tenho inimigos, e poderosos Carta 22 

19 Eis aqui as idéias relativas à beleza, que nos devem persuadir a 
conservá-la. 

Carta 23 

20 Esta reflexão lhe basta para, daqui por diante, saber quem deve aceitar 
ou recusar com algum pretexto sempre polido e que nem levemente 
ofenda o amor próprio de ninguém, porque desta atenção depende a paz 
e bom nome. 

Carta 27 

21 Para que isto assim suceda, basta que as regras fixas tenham sempre por 
objecto o divertimento e a dissipação e que só acidentalmente se pense 
nos deveres. Esta inversão basta para faltar a tudo, e para 
insensìvelmente se habituarem as mulheres à dissipação, ao tumulto, à 
irregularidade e à indiferença criminosa para tudo quanto devem 
remediar ou adoçar nos que gemem e estão no abismo de dôres e de 
aflições. De aqui resulta a inexactidão, e com passos rápidos deriva da 
inexactidão a desordem. 

Carta 27 

22 Fui ao Marquês, que já tinha falado ao Príncipe de novo, mas S. A. 
respondeu (indo para diante): "Falaremos nisso", por duas vezes.E eis 

Carta 29 
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aqui quanto havia depois da última conferência. Então é que a carta de 
V. A. R. me deu fôrças para animar o Marquês e tratar a fundo todos e 
quantos meios podemos excogitar para obedecer-lhe e concordar a 
vontade de Príncipe com a sua. É certo, minha Senhora, que nem de M. 
F. Barros e Mesquita nem J. D. de Barros Leitão Carvalhosa nos 
assustam para o vencimento do nosso negócio 

23 Repare bem V. A. R. que daqui se não sai, senão com muita arte, muito 
juízo e muito método, e que, se V.A. R. tem por uma parte necessidade 
de triunfar de M. Francisco, pela outra tem obrigação de ceder à vontade 
do Príncipe, e que neste ponto ainda lhe é mais glorioso e guapo ceder 
que triunfar. 

Carta 29 

24 Eis aqui o que Deus quere de todos e dos Príncipes mesmos, bem que 
superiores a muitas outras leis 

Carta 29 

25 Eis aqui o que exige a ordem e o que ordinàriamente é compensada com 
a prosperidade das emprêsas 

Carta 29 

26 Eis aqui me tem V. A. R. embargada pelas circunstâncias e sem poder 
adiantar nada, enquanto dura a moléstia do Marquês 

Carta 30 

27 Pois, minha Senhora, eis aqui o que ùnicamente desejo: - é que V. A. R. 

tome uma firme resolução de pôr, com preferência a todos, a sua 
confiança no Príncipe, que lhe diga os seus segredos, que não estude 
senão o seu gôsto e a sua vontade, e verá que dêste modo tudo lhe há-de 
sair bem. 

Carta 30 

28 O General de Divisão parte para receber as últimas ordens de Luís XVIII 
e vai incumbido de uma carta para S. M. que eu li e que aclara bem a 
extensão da confiança que tem no seu Ministro em Paris e nos dois 
chefes que aqui temos. 

Carta 33 

 

(d) ali 

Nº Oração Carta  

01 Quando foi do oiteiro da Prelada e que fiz aquela décima - me parece que 
o disse a V. Ex.a quando lha mandei - o mote foi de um poeta que nem eu 
sei quem era, porém como estava em parte que apenas se podia perceber 
que ali estava gente, excepto alguma cozinheira, 

Carta 1 

02 disse-o em voz muito baixa a dois outros poetas que ali estavam, que se 
avivaram infinito, e oito dias a fio vieram pelo verso; porém eu não pude 
ir para o mesmo lugar, porque fui convidada para casa da Prelada, onde 
precisava sustentar outro carácter 

Carta 1 
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03 onde precisava sustentar outro carácter, porque da primeira vez estive 
disfarçada e ali estava guarnecida de velhas em público, e é uma 
circunstância freirática darem-se os motes das outras janelas que não são 
da Prelada. 

Carta 1 

04 Fui dos corredores do Paço para a ante-câmara da Rainha, aonde estive 
fazendo versos e contando novelas às açafatas da Rainha tôda a noite, até 
que apareceu o famoso Arcebispo de Tessalónica, que entrou por ali 
dentro aos encontrões, como costumava, para ir rezar com a Rainha. 

Carta 21 

05 Êle é um ingrato, que não quis aceitar os benefícios da Rainha e, que 
recusou o governo da Beira, que Sua Majestade lhe mandou oferecer, 
declarando que precisava de uma pessoa do seu préstimo naquela 
província. O que de ali se havia seguir, V. Ex.as o veriam 

Carta 21 

06 A minha firmeza começou a persuadi-lo e facilitou-me insistir em que 
desse ali mesmo a ordem do Conde de la Lippe, para achar uma nova 
prova de animosidade com que começavam a caluniar e perseguir meu 
marido 

Carta 21 

07 Vê-se às vezes sôbre um canapé sórdido um indivíduo preguiçoso, que ali 
forma a sua sala de jantar, o seu toucador, e, com nojo e horror dos 
assistentes, até enche tôdas as funções da vida. 

Carta 25 

08 O culto externo tem ritos determinados, lugares próprios; ali é que nos 
pertence dá-lo a Deus. 

Carta 25 
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(d) aí 

Nº Oração Carta  

01 Eu, que fàcilmente me deixo transportar a tôdas as situações possíveis, 
ainda às mais aflitivas, ¡dou tanto preço à conservação de V. Ex.as ! Acho 
aí tôda a minha glória, tôda a minha felicidade, a melhor porção da 
bondade da minha existência, e por isso não sei que faça para mostrar 
continuamente a minha estimação. 

Carta 20 

02 No estado de casada, importa muito que a limpeza e a elegância cresçam e 
que por nenhum modo se permitam recìprocamente os casados o que seria 
reprovado em presença de qualquer outra pessoa, porque dêsses descuidos 
nasce às vezes o nojo e a repugnância, e daí as decepções e as antipatias 

Carta 25 

 

                                                                  Lá 

Nº Oração Carta  

01 Nem, na realidade, é possível que o conceito, por muito alto que Tancrede 
(êste é o nome por onde cá e lá se conhece o Marquês) o forme das 
qualidades da mana, lhe corresponda, porque o seu gênio amável cada dia 
produz uma nova circunstância para merecer a estimação de quem vive 
com ela. 

Carta 1 

02 Não estamos no caso das cavalarias, porém da mesma forma que lá 
entret~eem a Vossa V. Ex.a , me interessam cá a mim 

Carta 1 

03 Mandou que fôsse lá Inácio P.º para ajustar esses negócios, o que, 
segundo a minha inteligência, não significa nada 

Carta 5 

04 Em V. Ex.a os lendo, podem tornar, à proporção que já não servirem; 
porque o de Maio tem lá uma cousa sôbre um cancro, que eu quero 
mostrar a um cirurgião que assiste aqui a uma miserável que está em 
grande perigo. 

Carta 5 

05 Já lá vai para fora moribunda e é impossível que vença. Carta 7 

06 No dia seguinte, estivemos lá todo o dia. Estávamos muito casquilhas, 
porque nesse dia festejamos o S. Pedro ou, para dizer melhor, aquêle 
mesmo 

Carta 8 

07 O mano, que tinha trazido a sua flauta, tocou, e nós alternàmos com 
música alguns instantes da secatura que l'ennui tem cuidado de pôr em 
tudo quanto há neste mundo. Porém, tudo foi conduzido com uma tal 

Carta 8 
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moderação, que nem lá dentro mesmo se soube que havia mais gente na 
grade que meu irmão. 

08 Mandou-a a casa dos melhores bordadores e veio sempre recambiada, 
dizendo que se não podia fazer lá, uns porque não havia setim daquela 
côr, outros porque não havia retrozes e frocos daquela delicadeza, e, 
finalmente, pela inpertinência e perfeição do trabalho. 

Carta 14 

09 Quere dizer Sua Alteza, que há-de comprar um painel que minha Mãe, 
segundo as ordens que V. Ex.a lhe tem dado, julgou a propósito vender, 
para pagar tôdas as dívidas que a importunavam, para mandar para lá a 
porção que talvez lhe será necessária para pagar a êsses homens as suas 
tiranias quando se soltar e, finalmente, para se alargar aqui mais, 
endireitando a mesada. 

Carta 15 

10 Porém aqueles de que, ùltimamente fala D. , entendo que não são a mim, 
mas que o meu nome serve para pretexto e que a sua admiração de ciência 
respeita a V. Ex.a e à Relação, únicos papéis que êle lá tinha. 

Carta 15 

11 Lá foi meu irmão encarregado de esgotar os mistérios de D. , porém eu 
estou pelo que tenho dito a V. Ex.a e nem o mano nem D. são capazes de 
individuação (?) nenhuma, porque, apesar do seu juízo e da sua eterna 
galantaria, tudo lhes parece impertinência freirática e mulheril, no que 
respeita às nossas indagações. 

Carta 17 

12 Manda-me o médico passear tôdas as manhãs, e para que disto possam 
resultar várias utilidades, emprego o tempo que lá estou de um modo 
célebre, digno talvez de dar a V. Ex.a algum divertimento 

Carta 19 

13 Quando eu saí do Oratório, achei o Arcebispo como um doido, dando uns 
sinais de alegria tão imprudentes como inesperados, e disse-me logo em ar 
de triunfo:  
- Diga lá a seu Pai que lhe pegue e que vá ralhar com V.ª Ex.a a Viena. Eu 
não fiz nada - continuou êle. 

Carta 21 

14 A Rainha é que quis, mas diga lá que não sou seu amigo nem do seu 
homem! ¿Vai por terra ou por mar? Que é do homem? Que venha beijar a 
mão à Rainha, e eu tenho que lhe falar. 

Carta 21 

15 Todos ou quási todos os dias me vieram novas de que poderia, e 
finalmente ontem à noite fui lá, porém tinha-lhe repetido a dor com tal 
violência, que me mandou dizer que a nossa conferência era impraticável 
no estado em que êle se achava, e isso era o que êle mais sentia. 

Carta 30 

16 E assim como há mais de um ano tive o valor de profetizar todos êstes 
perigos, como V. A. R. pode recordar-se, pelas cartas que lá tem minhas. 

Carta 35 
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Cá 

Nº Oração Carta  

01 Tancrede (êste é o nome por onde cá e lá se conhece o Marquês) o forme 
das qualidades da mana, lhe corresponda, porque o seu gênio amável cada 
dia produz uma nova circunstância para merecer a estimação de quem 
vive com ela. 

Carta 1 

02 As novidades que há por cá são dois cometas que aparecem, um 
formidável para o Oriente e outro mais pequeno para o Ocidente 

Carta 1 

03 Respondi eu a isto que me parecia, se êle não tinha outras luzes, que 
estava totalmente impossibilitado, porque me parecia que Santo Agostinho 
não era tido pelo melhor astrónomo; que do seu tempo para cá havia 
cousas muito interessantes para quem queria alguma instrução nessa 
matéria e que me persuadia que o Santo nela saberia pouco mais de nada 

Carta 1 

04 Não estamos no caso das cavalarias, porém da mesma forma que lá 
entret~eem a Vossa V. Ex.a , me interessam cá a mim 

Carta 1 

05 Achou-se pela sua certidão que tinha oito anos; foi preciso confessar a 
inadvertência, e com muito trabalho consegui a permissão para morrer e 
enterrar-se cá dentro 

Carta 7 

06 Porém, como lhe deu em ser beato há anos para cá, tem sido bom bispo 
desde então 

Carta 30 

 

 

Fonte: PINA MANIQUE, Diogo. Pina Manique e a Universidade de Coimbra. Cartas do 

Intendente e de José Rodrigues Lisboa para o Doutor Francisco Montanha. (seleção e notas 

de Lígia Cruz). Coimbra, Publicações do Arquivo da Universidade de Coimbra. 1984. 

 

(d)aqui 

Nº Oração Carta  

01 O S.r Intendente acha Cresidos os Ordenados dos familiares atendendo a Ter
ra em que estaõ e a 
darselhe recaõ e He serto que aqui ha hum Cozinh.o do Colegio desta Caza a
 qual tem ao Prezenteoutenta e coatro estudantes e ganha somte 2000 r.s os cr
iados de cozinha e de todo o seruisso ganhaõ a1200 e a 1000 r.s o mesmo Pe 
Reitor que homem formado em canones tem 50$000 r.s de Ordenado erecaõ 
e caza e roupa Lauada e ja aqui esta há outo annos e he serto que se deue ate

Carta 16 
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nder a carestia dosviueres e ao Lugar em que se rezide e como o S.r Reitor m
e fala neste Ponto eu lhe respondoponderandolhe o que acabo de referir. 

02 O S.r Intendente acha Cresidos os Ordenados dos familiares atendendo a Ter
ra em que estaõ e adarselhe recaõ e He serto que aqui ha hum Cozinh.o do C
olegio desta Caza a qual tem ao Prezenteoutenta e coatro estudantes e ganha 
somte 2000 r.s os criados de cozinha e de todo o seruisso ganhaõ a1200 e a 1
000 r.s o mesmo Pe Reitor que homem formado em canones tem 50$000 r.s 
de Ordenado erecaõ e caza e roupa Lauada e ja aqui esta há outo annos e he 
serto que se deue atender a carestia dos 
viueres e ao Lugar em que se rezide e como o S.r Reitor me fala neste Ponto 
eu lhe respondo ponderando lhe o que acabo de referir. 

Carta 16 

03 Naõ he justo que nos Prezentes dias sendo de 
minutos para gastar em passos Puliticos nesta cortte me 
sirua este exerciçio de embaraco a que falte com os meus deueres para com 
V. S.a que tanto aqui como 
nessa Cid.e fas o principal obgetto para a minha gratidaõ; Sim Senhor eu vou
 asegurar a V. S.a o quanto 
estimo que com as prezentes festas Natalicas tenha V. S.a em Alegria pesuid
o boa e felis saude; eu 
dezejo a V. S.a tudo quanto he Bom tanto no Ceo como na Terra; e Rogo a D
eos que lho conçeda 

Carta 18 

04 Parte o Proprio que V. S.a me emviou com a sua  

carta e requerim.tos e a  

demora que aqui tem foi 
cauzada pella rezaõ de Naõ ser o S.r lntendente a primr.a cauza do Procedim.
to que elle mandou fazer ecomo asim era nesesario que elle desse algum Pass
o pera mais seguro deferir aos requerim.tos dosPrezos pello que na carta Incl
uza vai a ordem p.a serem soltos sem que paguem pena pecuniaria. 

Carta 19 

05 Parece ser justo que V. S.a conseda tempo ao Tempo e pode ser que com elle
 se vensaõ todas asdificuldades que agora formaõ taõ Grossa Barreira a vista 
de V. S.a e sobre este asumpto recordese V.S.a do que eu lhe disse em huma 
das Primeiras cartas que daqui tiue a Honrra dirigir a V. S.a em quelhe pond
eraua a Grande extensaõ da Alma do S.r Intendente  

Carta 20 

06 Porem Senhor meu creja na Verd.e que fico sumam.te magoado com a notici
a que V. S.a me da dacomduta do Rdo Reitor e dezordenes deste com o viçer
eitor quando a melhor gloria que eu tinha eesperaua continuase consistir na b
oa sociedade de ambos e sobre este asumpto tenho eu daqui 
chamado em todas as minhas cartas que tenho dirigido ao Rdo reitor e aqui te
m V. S.a a Iusta rezaõque eu vicce p.a dizer a V. S.a que se fazia pouco cazo 
das minhas palauras e que naõ queria ariscar comhomenes Doutos os poucos 

Carta 21 
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Talentos que D.s me deu ( O quanto me peza ter hido a semelhantedeligençia
 ) porque se naõ foçe naõ teria que sentir agora. 

07 Porem Senhor meu creja na Verd.e que fico sumam.te magoado com a notici
a que V. S.a me da comduta do Rdo Reitor e dezordenes deste com o viçereit
or quando a melhor gloria que eu tinha eesperaua continuase consistir na boa 
sociedade de ambos e sobre este asumpto tenho eu daqui 
chamado em todas as minhas cartas que tenho dirigido ao Rdo reitor e aqui t
em V. S.a a Iusta rezaõ  
que eu vicce p.a dizer a V. S.a que se fazia pouco cazo das minhas palauras e
 que naõ queria ariscar comhomenes Doutos os poucos Talentos que D.s me 
deu ( O quanto me peza ter hido a semelhantedeligençia ) porque se naõ foçe 
naõ teria que sentir agora. 

Carta 21 

08 Agora seguro a V. S.a que segundo o sistema do do S.r naõ entrara daqui em
 diante p.a esse Colegiosenaõ os estudante que tiuerem aprendido Gramatica 
e filozofia no Colegio desta real caza e a exeçaõdestes sso Aquelles que Sua 
Mag.de e o Principe N Sor ordenar ao S.r Intend.te asim como sucedeuagora 
com esse Brazileiro que entrou pois Sua Alteza o disse de viua voz ao S.r Int
end.te e este he oestado em que estaõ presentemte as entradas p.a o Colegio. 

Carta 22 

09 Ia me naõ fas Nouid.e ouuir dizer as inçeuilidades do Sn~r Reitor do Colegio
 das Siencias porque as queelle tem praticado comigo eu me desforrarei della
s sem que me Valha do Espirito de vingança elle játem prencipiado a sentir o
s efeitos a sua arogante vaidade e quando elle aqui vier recebera a justa 
recompensa da sua rebeldia. 

Carta 30 

10 Ha serta Personagem nessa Cid.e que a peito descoberto abona a procedimen
to do Reitor e dis que 
sendo ouuido aqui pello Snr. Intendente sertamte hade aprouar a seu Procede
r pello que comcluo que oSr reitor anda deligenciando Cartas e Attestaçoins 
de pessoas autorizadas na Vniversid.e e do governoEspiritual e academico pa
ra deste modo prouar a sua exaçaõ quando vier pois vejo que já de antemaõse
 vai preuenindo: ( Espero ver esta comedia ) 

Carta 30 

11 A vista do Estado em que comtemplo as couzas do Colegio e da Estacaõ do t
empo sentei comigo de Nem 
ariscar a minha Honrra nem a minha saude e para me naõ por na preciza obri
gacaõ de mendigar pormaons alheyas o que posso ter nas minhas dezemganei
 ao Sr Intendente que na prez.te ocasiaõ naõpasaua a Coimbra e que desse Su
a Snr.a daqui as Providencias que Julgase oportunas  

Carta 30 
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12 P.S. 
Aqui  se acha o Estude filho do escriuaõ queira VSa  
emsinarme o que deuo praticar com elle de sorteque seja corregido sem preju
izo dos seus Estudos; elle na minha ma Prez.a parece hum Saõ Paullo 
depois de comvertido a forca 
A. U. C. 
 

Carta 30 

13 O estudante filho do Escriuaõ aqui se acha o seu entreor he difrente do Extri
or pois já chegou a dezer aoutros que o aconcelhauaõ e que escreuese a seu P
ay que naõ se cancaua nisso porque naõ queriaperder tempo em escreuer hu
ma carta de que naõ esperaua resposta  

Carta 31 

14 O estudante filho do Escriuaõ aqui se acha o seu entreor he difrente do Extrio
r pois já chegou a dezer aoutros que o aconcelhauaõ e que escreuese a seu Pa
y que naõ se cancaua nisso  
porque naõ queria 
perder tempo em escreuer huma carta de que naõ esperaua resposta sobre isto
 tenho feito meu juizo edou todo o credito a queixa do Pay deixallo aqui sofr
er os emcomodos desta caza para se verificar o ditodos nossos antigos Pais q
ue ameasauaõ os filhos dizendo lhe que hauiaõ comer o Paõ que o diabo 
amasou. 

Carta 31 

15 Tenho Noticia pellos estudantes que aqui tem chegado que o S.r reitor tem ti
do Hum Grande disgosto 
com a Nova forma que dei de o Mercador Ioaõ Lopes de Souza aprontar o D.
r p.a o transporte dos estudantes  

Carta 31 

16 Porem quando o ministerio que elle aseitou nada tem com aquellas siensias e 
pellas 
conveniensias que se lhe fizeraõ he que elle se sugeitou logo deuia saber que 
vinha a ter Supriores noseu Governo e por isso naõ era absoluto deuia subord
inacaõ a outros emfim. Eu aqui tenho preparado 
varios pontos filozoficos para lhe propor e veremos como elle se dezembarac
a delles 

Carta 31 

17 Pedro aqui fica bom, o seu Primo e a tres de Ianeiro partem, dezejarei m.to q
ue V.S. 
a continue emportegellos a elle e seu Primo e que naõ desmereçaõ e procure
m todos os meios de a asim oconseguirem. 

Carta 36 

 

 

 

 

 



 

 
 

121 

(d)ali 

Nº Oração Carta  

01 Rogo a V. S.a me queira ver se he posivel comprar o Collegio do Baeta ~q he
  

onde algum tempo 
estiveraõ os P.es Paulistas, por~q se chegar a ma bolsa dezejaria comprallo p.
a  

ali fazer hum Collegioformal pois he serto ~q he nessesario p.a hum estabele
sim.to tal como este. 

Carta 4 

02 Eu lhe mando dizer em hua palavra, ou elle hade executar o ~q lhe ordeno lo
go, sahindo da Estallage, ou~q saia do Collegio, ~q eu nelle quero quem exec
ute as minhas ordens, e naõ faca violencias, e ao dittoAjudante ordeno ~q vá 
a prezenca de V. S.a receber as suas instruçoens e luses do ~q deve executar 
eobservar, eu dezejo ali ao pée da Universid.e fazer o Collegio tal ou qual on
de possa ter os dittos 
Collegiaes naõ em modo ponpozo, mas sim ~q hajaõ as comod.es percizas p.
a se poder viver decentem.te 

Carta 7 

03 Tambem desejava  

aproveitar se V. S.a tivesse hum opizor de Medecina habil em todo o sentido,
 e ~qtenha hum modo authorizado, ~q quisesse hir p.a  

ali servir de Reitor do Collegio seria bom. 

Carta 7 

04 Ill.mo S.r Fran.co An.to Duarte da Fon.ca Montanha 
Meu amigo e S.r o portador desta hé o Adm.or da Real Caza Pia lozé Rodrig
ues Lisboa em quem falei aV. S.a no correio de hontem, ao qual ordeno ~q c
onfira com V. S.a sobre os negocios ~q tratei na mesmacarta a respeito do Co
legio de Medecina, dezejando munto ~q V. S.a descubra o opositor de Medec
inahabil purdente e Douto para Reitor do mesmo Colegio; e outro ~q sirva de
 Vice Reitor, e Perfeito dosEstudos, ~q tenha as mesmas qualidades e circuns
tancias; e igualmente ~q me veja se se pode concluira compra do dito Colegi
o do Baeta para poder de huma vez  
formarse ali o Collegio com toda aregularidade, e comodidades percizas. 
 

Carta 8 

05 Tambem 
lembrava huas cazas ~q se queimaraõ na Coirassa dos Apostollos, ou ali para
 a  
rua dos Estudos 
comprar tres ou quarto moradas de cazas juntas para esse fim, ou igual.te co
mprar alguas que fazemfrente p.a o lago da Portaria do Colleg.o de Saõ Paull
o na  
esquina da rua das  cozinhas. 

Carta 9 
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(d)aí 

Nº Oração Carta  

01 Pensso que esta mesma esperansa e dezejo que o Sr Intendte tem a respto da 
Nomeaçaõ do reitor e  visse reitor: fas com que elle por ora naõ delibere 
sobre o Regente dos Estudos ou perfeito que vale omesmo segundo o entende
r do do Sr porque logo que ahy se veja que o reitor he Nomeado ou aprouado
por Sua Magde entaõ apareseraõ opozitores que queiraõ hir rezedir dentro do 
Colegio e fica tirada todaa duuida sobre ser o naõ Honrrozo o emprego e dest
a forma o tempo hira descubrindo o que he bom. 

Carta 12 

02 Que a V. S.a se deue todo o bom arangam.to dese Colegio he couza Publica p
ois o S.r Intendente o temdito e esta dizendo a todos grandes e pequenos nest
a cortte e eu naõ seço de Publicar que se naõ fosemas luzes que recebi de V. 
S.a nada podia fazer e se fis Alguma Couza que mereça o nome de boa toda a
Gloria pertense a V. S.a e seria negar a Lus ao Sol quando se nao falase asim 
verdade Porem Senhormeu o cazo he que o tempo prezente e as Gentes que v
iuem nelle naõ conhesem ou se conhesem o quehe Utilide Publica, naõ se daõ
 por entendidos a Emulaçaõ rezide no coraçaõ daqueles que so enteresaõem e
scurecer a Gloria daqueles que sso se enterecaõ na vtilide Publica e saõ aman
tes da Patria eBemfeitores dos Indigentes He bom he otimo tudo quanto o S.r
 Intendente e seus Ajudadores obraõ embeneficio Publico asim o confecaõ co
m Palauras e desmentem com obras aqueles mesmos que ahy estaõ 
recebendo os frutos deste Beneficio talves os recebaõ naõ como tal  

Carta 19 

03 Quando Ioze Barreto deu as suas contas declarou nellas todas as diuidas que 
o  
Colegio deuia athe o 
vltimo dia do seu gouerno pello que nada se deue de comedorias e nada de ro
upas e vestuarios tudo se 
pagou nada se deue porque sendo o Mercador que lhe daua as mezadas Credo
r de huma grande 
quantia tudo se lhe pagou logo que eu cheguei a esta Cortte como elle mesmo
  
pode serteficar pello que se ahy ha quem se 
queixe de que o Colegio 

 lhe deve que obrigou a quem lhe pedice  

Carta 19 

04 Queira VSa emsinuar ao Rdo Pe Visse Reitor que eu a seu tempo purpurei ao
 Sr Intendte o que elle medis na sua carta sobre o pagamto do Ordenado do T
empo que tem estado fora do Colegio sem embargode o Sr Reitor ter hum Pa
pel autentico asignado com m.tas testemunhas em como o P.e Visse Reitor se
despediu do servisso do Colegio e dis elle que por esta rezaõ he que o naõ ad
emetiu quando elle agora vltimam.te ahy foi pa ajustar as contas 

Carta 32 

05 A resp.to das dezordenes do reitor do Colegio espero que elle mesmo seja o q
ue escreua a sentensa doseu extreminio porque o Dito Senhor esta taõ aborrec
ido que se naõ foçe por fazer Nouidade já o teriamandado sahir porem tambe
m huma das rezoins he a duuida de aparecer ahy hum clerigo de comdutatal 
que se faca Benemerito do emprego ja que a desgraca quis que o D.or Bento 
Joaq.m de Lemos ficasena Goarda pois os Intentos do S.r Intendente eraõ o d

Carta 37 
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e elle ficar emcarregado do Gouerno do Colegiodebaixo das ordens de V.S. 
a por isso quando a d.a Snr.a disse a V.S. 
a nesta Cortte que La tinha emCoimbra quem vigiase sobre o Colegio falaua 
em V.S. a e naõ em outra Peçoa.  
He serto que V.S. a foi oprimeiro e sempre o sera 
 

 

Lá 

Nº Oração Carta  

01 Tambem 
lembrava huas cazas ~q se queimaraõ na Coirassa dos Apostollos, ou ali para a rua 
dos Estudos 
comprar tres ou quarto moradas de cazas juntas para esse fim, ou igual.te comprar a
lguas que fazemfrente p.a o lago da Portaria do Colleg.o de Saõ Paullo na esquina d
a rua das cozinhas.V. S.a vera lá isso  
combinando juntamte ser para hum objecto Pio, e de vistas taes, ~q estou serto lhea
ndem dever toda a eficacia o poder conseguillo. 
 

Carta 9 

02 Lembrame que eu disse ao Rdo Reitor sobre a aseitacaõ e conseruaçaõ dos familiar
es do Colegio que senaõ contrahia com elle sacramto de matrimonio e por isso sse d
euiaõ comseruar emqto seruisem bempello que digo os seruos andem respeitar a Se
us Superiores e dezatençoins naõ se deuem nem ao menostolerar nem considerarsel
he mta  
liberde de Gouerno porque La  
dis hum Ditado ( que o Vilaõ se lhe daõ o pé toma a maõ ) Eu 
 escreuo ao Rdo reitor ahinda que de longe de sorte que elle conheca Alguma couza 
quais saõ os meus sentim.tos a este respeito 

Carta 16 

03 No que toca ao Regente tambem naõ respondi por ver ~q o Dr Bento Ioaq.m naõ qu
eria hir para dentrodo Collegio e de fora naõ faria conta, nem era decente e quando 
naõ tinha preça pois logo que SuaMag.de aprovasse a nomeaçaõ do Reitor e Vice R
eitor, e doase o Collegio la posesse habeis 

Carta 17 

04 Ao Rdo Visse reitor falei com Igual Lizura e verd.e nada lhe dise que ele Ignoraçe p
orem he serto queDeos em todos os tempos se tem valido de estrumentos fracos e d
ebeis para fazer conhecer aos Homese grandeza do seu Poder e por isso nem sempre
 tem reuelado couzas grandes aos sabios do mundo; Eucrejo que sem boa Uniaõ se
m Purdençia sem Amor de Deus sem Carid.e de Proximo nada se podeconseguir qu
e seja bom sobre a Terra e do contrario tudo he urgulho tudo dezordem bem a semel
hansado Inferno adonde naõ ha ordem nem a pode haver e como Deos me deu Luze
s para amar o bem eaborrecer e mal creja V. S.a que as dezordens dos Dois me tem 
cauzado disgosto Grande e se entre ellesnaõ houver Pas sertamente largo as couzas 
de minha maõ e La se avenha o S.r Intendente com elles ouquem o d.o S.r detremin
ar porque estas couzas me emquietaõ o Espírito por isso 
mesmo que este viue combatido diariam.te com tantos Indiuidos quantos saõ perto 
de Nouesentos quetenho debaixo de minha Administraçao. 

Carta 23 
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05 Eu tenho achado o modo de naõ entrar nesta sena e sendo asim Lá se avenhaõ e cad
a hum responda 
segundo as suas obras e como o tempo me naõ chega para cuidar nas muitas depend
encias desta real caza he serto que me naõ  
sobeja para o gastar nos Negocios emtrigantes do Colegio de Coimbra. 

Carta 32 

06 A resp.to das dezordenes do reitor do Colegio espero que elle mesmo seja o que esc
reua a sentensa doseu extreminio porque o Dito Senhor esta taõ aborrecido que se n
aõ foçe por fazer Nouidade já o teriamandado sahir porem tambem huma das rezoin
s he a duuida de aparecer ahy hum clerigo de comdutatal que se faca Benemerito do
 emprego ja que a desgraca quis que o D.or Bento Joaq.m de Lemos ficasena Goard
a pois os Intentos do S.r Intendente eraõ o de elle ficar emcarregado do Gouerno do 
Colegiodebaixo das ordens de V.S. a por isso quando a d.a Snr.a disse a V.S. 
a nesta Cortte que La tinha emCoimbra quem vigiase sobre o Colegio falaua em V.
S. a e naõ em outra Peçoa. 

Carta 37 

 

Cá 

Nº Oração Carta  

01 Eu conhessi de cá a defeculd.e em ~q se meteu Ioze Barreto de querer hir para h
uma Estallage ~qserve de abrigo aos Passageiros, e de utellid.e Publica, e quant
o mais longe da Universid.e, logo fizvultar o correio para sima a dizerlhe ~q rep
arase no modo posivel, o Collegio do Baeta a custa da rendae ~q passase sem pe
rda de tempo para elle, eu mtas vezes me vejo aflito por estas, e outrasdelliberaç
oens ~q naõ saõ conformes ao meu modo de pensar, com ~q V. S.a relleve e se 
persuada ~q ofim a que me proponho, saõ o fim de asertar. 

Carta 4 

 

 

 

Fonte: LOPES, Célia Regina Dos Santos (Organização); A Norma Brasileira em Construção, 

Fatos lingüísticos em cartas pessoais do século 19. Rio de Janeiro: Faperj, UFRJ, Pós-

Graduação em Letras Vernáculas, 2005. 

 

(D)Aqui e variantes 

Nº Oração Referência 

1. “Todos daqui te-abraçaõ, e com [especialidade]” Carta 2 

2. “daqui  a um anno, quando o nosso netinho Misael tiver a mesma idade que tem 
hoje seu irmaõ, tambem elle ha de escrever assim.” 

Carta 3 

 

3. “Todos daqui temos muitas saudades de todos de la, e dezejamos que voltem Carta 6 
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logo...” 

 

4. “Aceita um abraço de cada pessoa desta casa, inclusive Thomas que aqui está...” 

 

Carta 9 

5. ‘A proposito do cavallo, naõ de padre, dir-te-hei que Julio tem um muito bonito, 
cavallo naõ padre, que me-emprestou para passeiar aqui em Petropolis.” 

 

Carta 11 

6. “Temos muita saude: aqui ainda naõ chamei medico, nem mandei á botica.” 

 

Carta 11 

7. “temos hoje aqui Julio: todos tres te abraçamos.” 

 

Carta 12 

8. “Nossa vida aqui na rua Farani é triste e monotona.” 

 

Carta 14 

9. “Tua Dindinha continuou algum tempo á passar mal, mas agora parece boa, e o 
mesmo me succede e a Theodosia: so estamos aqui os 3.” 

 

Carta 15 

10. Temos aqui a mesma queixa que la contra o máu tempo; chove quasi todos os 
dias” 

 

Carta 15 

11. “Tambem aqui fiseraõ experiencia de bond electrico” 

 

Carta 15 

12. “Aqui,  logo no 1º dia, sentando-me a escrever deparei com o limpa-penna com 
que voces me brinda 

raõ a 21 de Maio.” 

 

Carta 16 

13. “Montei nele aqui á porta, parecendo-me matar saudades” Carta 16 

14. “Deixamos na corte um calor horrível: aqui temos uma temperatura agradavel, e 
felismente ha saude em casa.” 

 

Carta 16 

15. “Aqu i tambem temos tido bellos dias, claros, seccos, ora frescos, ora com calor 
moderado.” 

Carta 18 
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16. o mesmo aqui succede; os dias são frescos e á noite precisa-se de cobertor Carta 19 

17. “Quanto as outras peças, tive curiosidade de comparar com as correspondentes 
aqui da rua Farani” 

Carta 19 

18. “Daqui resulta, que quando voces vierem; se tiverem saudades da casa de Paris, 
ao menos em um ponto haõ de achar esta melhor” 

Carta 19 

19. “Julio comprou aqui um grande cavallo, de meio sangue, chamado Petrópolis” Carta 21 

20 “A temperatura aqui é agradavel: 18 a 19º de manhaa” Carta 21 

21. “A novidade principal que voces viraõ achar na casa, é o que aqui chamamos a 
chacara de Julio” 

Carta 24 

22. ‘A novidade que aqui ha é triste: Zulmira parece estar a expirar: para la parto.” Carta 25 

23. ‘Tixe istivesse aqui como elle avia de gostar.’ Carta 30 

24. “Virgilio passou aqui 15 dias efoi hoje deixou muitas saudades e acaza muito 
vazia.” 

Carta 30 

25. “Aqui cada ves esta mais solitario todos os dias decem famílias” Carta 31 

26. “Jantaraõ aqui com migo Julio e Vôvô e o Thomas e nos noslembramos devoces 
todos que costumavamos a jantarmos juntos nesse dia” 

Carta 32 

27. “Aqui naõ hanada de novo.” Carta 32 

28. “A Maria Jozefina esteve aqui nanossa festa, e fes um comprimento a Vôvô” Carta 33 

29. “Voces fizeraõ muita falta aqui nesse dia.” Carta 33 

30. “Naõ teposso dizer nada daqui pois cheguei á 8 dias” Carta 34 

31. “ainda naõ sahi e aqui tem vindo poucas pessoas”. Carta 34 

32. “Respondo as suas cartas, aos 2 aqui juntos que mederaõ muito prazer por saber 
que estudaõ muito evi o seos retratos e achei muito bons.” 

Carta 35 

33. “esta semana elle saio 2 vezes com Julio, que tem aqui um bonito cavalo.” Carta 37 

34. “Aqui a novidade que houve é que cahio o ministerio do Joaõ Alfredo e levaraõ 
15 dias para organizarem outro depois de muitas historias subiraõ os liberaes.” 

Carta 38 

35. “um so dia naõ sepassa em que naõ selembra do anno passado em que estavamos 
todos aqui juntos.” 

Carta 39 

36. “Respondo assuas cartas aqui juntas, pois mecusta escrever, pois ando sempre 
adoentada” 

Carta 40 

37. “Aqui é uma monotonia, que so seouve abulha do Rio, que fas um atordoamento, 
que é pior do que o silencio.” 

Carta 41 
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(D)Ali e variantes 

Nº Oração Referência 

01. “Esta carta ja irá chegar em plena primavera, que é tempo alegre na Europa; 
quando as arvores ate alli de galhos denegridos, começaõ a cobrir-se de brotos e 
folhas” 

Carta 22 

 

Aí e variantes 

Nº Oração Referência 

01. “convido-te a continuar a dar-nos noticias dahi: (...)”. 

 

Carta 8 

02. “ e como na mesma data em que te-escrevi tambem o fis a todos dahi, vejo 
que de todos foste quem teve mais pressa de      responder-me, o que te 
agradeço.” 

 

Carta 10 

 

 

 

03. “consulte algum medico: se nenhum dahi lhe merecer confiança, pode 
escrever uma consulta, e mandar o Julio que remetterá a resposta do Doutor 
Monteiro de Azevedo.” 

 

Carta 13 

04. chove quasi todos os dias:mas o que naõ temos é a neve e o frio  
excessivo, que ahi fara[õ] quando chegar esta carta: as noites saõ bem 
frescas, agora. 

Carta 15 

05. Faço idéa da falta que ha de fazer ahi Ermelinda e Lulú; principalmente elle, 
taõ alegre, taõ disposto sempre a brincar. 

Carta 15 

06. “Estimo, continue ahi o tempo agradavel.” Carta 19 

07. “O que vocês me disem do frio e neve ahi contrasta com os suadores que ca 
tomamos: em Outubro o thermotro chegou a 32º.” 

Carta 20 

08. “ Imagino que ahi o thermometro hoje ha de estar abaixo 
de zero, e fogo acceso em casa.” 

Carta 21 

 

09. Em quanto ahi se queixaõ do frio Carta 22 

10. Por compensaçaõ, haõ de vocês divertir-se menos, por faltar ahi  
o patusco Thio Lulú. 

Carta 22 
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11. “Ahi vaõ as novidades, que voces viraõ achar em setembro na rua Farani...” Carta 23 

12. “Da lembranças aSua Mae e a Nininha seja estiver ahi.” Carta 36 

 

Lá e variantes 

Nº Oração Referência 

01. “ e como ninguem de la me diz - Tichet fez tolices - estou acreditando que és 
um menino de juizo, que naõ fazes tristeza a tua mamae,” 

Carta 2 

02. “la no sitio parece que naõ ha tal lago.” Carta 5 

03. “Todos daqui temos muitas saudades de todos de la,” Carta 6 

04. “Uma das cartas que de la recebi me diz – Tiché é mais estudioso do que era; 
noticia que applaudi. 

Carta 9 

05. da por mim um abraço a cada um dos de lá. Carta 10 

06. “Nos ultimos dias deste mes ou primeiros de Fevereiro partirei para o Paraná 
para assistir a inauguraçaõ da estrada de ferro, e de la me daõ a esperança de 
vir comigo Zulmira e seus dous filhinhos.” 

Carta 10 

07. “Temos aqui a mesma queixa que la contra o máu tempo; chove quasi todos 
os dias” 

Carta 15 

08. “Nossa casa da rua Farani e esta, ambas estaõ muito tristes, e a cada 
momento alguma circunstancia nos aviva as saudades. La, mudamos para 
defronte as duas camas para Ermelinda e Lu” 

Carta 16 

09. “um dia la entrou Medor, e cheirava em roda as camas, olhava em cima e em 
baixo, granhindo que fasi dó.” 

Carta 16 

 

10. 

Actualmente naõ temos em casa ninguem doente: assim seja sempre lá Carta 24 

11. “A novidade que aqui ha é triste: Zulmira parece estar a expirar: para la 
parto.Saudades a todos os nossos” 

Carta 25 

12. “Esta vai chegar la  nas vesperas dos annos de sua Mai: dá aella nesse dia um 
apertado abraço” 

Carta 34 

13. “Agora neste instante chegaraõ os caixoens com as encomendas que vieraõ 
de la mas naõ posso mandar dizer nada,” 

Carta 35 

14. “La fazia um calor horrível,” Carta 36 

15. “esta deve chegar la nos ultimos dias deste anno ou primeiro do que vem.” Carta 40 
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Cá e variantes 

Nº Oração Referência 

01. “Dizes que tens muita saudade de teu papai que morreu e de nos todos de ca” Carta 2 

02. Aceit[e] saudades de todos de ca e da por mim um abraço a cada um dos de lá. Carta 10 

 

03. 

Completem a informaçaõ, medindo o comprimento e largura das duas sallas de 
visitas e de jantar, para poder fazer idéa, comparando com as de cá. 

Carta 17 

      04. 

 

“tenho prazer em conversar com voces, como posso, cá de longe” Carta 19 

05. “O que vocês me disem do frio e neve ahi contrasta com os suadores que ca 
tomamos” 

Carta 20 

06. “Em quanto ahi se queixaõ do frio, ca um calor horrivel tem alimentado a epidemia 
de febre amarella” 

Carta 22 

07. P.S. Virgínia diz: “os meninos se encarregaraõ de descrever a abertura da 
exposiçaõ”. Será em carta , ou cá de viva voz? 

 

Carta 23 

08. É pouco mas ao menos prova que estudaste: não admira que seu irmão tivesse 
melhores notas, porque foi de cá mais adiantado. 

 Carta 27 

09. Fiquei muito contente quando sua Mae medisse que em principio deMaio estaraõ 
cá, pois estou com muitas saudades de voces todos. 

Carta 28 

10. “e nella voce dis que havia mais de um mes, que naõ tinha cartas de cá, o que 
meadmira” 

Carta 37 

11. “que de ca de longe sua avó os abraça e abençoa com muitas saudades e que vos 
quer muito bem” 

Carta 40 

 

 

Fonte: QUEIROZ, J. M. Eça de & MARTINS, J. P. Oliveira. Correspondência. (Texto 

introdutório de Paulo Franchetti. Fixação do texto, notas e comentários de Beatriz Berrini). 

Campinas, Editora da Unicamp, 1995. 
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(d)aqui 

Nº Oração Referência 

01 A Revue Universelle chegou-me aqui a esta minha boa cidade de Angers, Carta 1 

02 Mandando O Mandarim ao Mickiewicz tu continuas a tua obra de paternal 
solicitude pela minha Fama. A posteridade tem já aqui um belo motivo de 
litografia alegórica 

Carta 1 

03 O que vem aqui regularmente ao hotel, parece-me um mendigo da ignorância. Carta 2 

04 O que eu pensei foi - uma série de cartas sobre toda sorte de assuntos, desde a 
imortalidade da alma até ao preço do carvão, escrita por um certo grande 
homem que viveu aqui há tempos depois do cerco de Tróia, e antes do de 
Paris, e que se chamava Fradique Mendes! 

Carta 7 

05 Estas cartas devem ser publicadas sem ordem, a não ser de datas, - e portanto 
uma aqui outra além. 

Carta 7 

06 Segundo a gentil fórmula antiga tem aqui pois a senhora D.  
Vitória um criado às suas ordens. 

Carta 10 

07 E agora, entro no assunto - que é literatura. Tenho aqui para ti, isto é para o 
Repórter, dadas certas condições, uma imensa quantidade de prosa. 

Carta 12 

08 Tudo isto até aqui vai muito bem em relação ao Jornal - porque nada mais 
conveniente do que publicar todas as semanas, ou pouco mais ou menos, 
algumas destas cartas. 

Carta 12 

09 Mariano Pina, que esteve aqui comigo (e da nossa conversa saiu, ou vai sair, 
se Deus quiser uma coisa considerável em que te está marcado um beau rôle) 
disse-me en passantque o Repórter tem um material de composição, em tipo 
sobretudo, muito grande, maior que os jornais franceses 

Carta 14 

10 mostrando enfim que Portugal não é tão estúpido como por aqui se pensa. Carta 15 

11 Basta saber que quando fui ao Consulado daqui tomar posse - foi a 
Viscondessa de Faria que me recebeu como sendo ela  
o cônsul. 

Carta 18 

12 Mas não acaba aqui. Carta 18 

13 

Dava-se aqui o caso talvez único nos anais da burocracia européia de uma 
Repartição do Estado seqüestrada por uma senhora! 

Carta 18 

14 

Confessa querido que a Viscondessa Faria achou aqui um símbolo profundo e  
engenhoso! 

Carta 18 

15 

Têm-me contado aqui anedotas dum grotesco incomparável 

Carta 18 
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16 

Mas desde que eles conseguem meter nos jornais sueltos e artiguinhos com 
insinuações, e fazer uma campanhazinha em seu favor que é implicitamente 
uma campanha contra a legação daqui - é do nosso dever mostrar os dentes 

Carta 18 

17 

Já hoje escrevi ao Mariano Pina para que ele contasse claramente as coisas que 
se passaram aqui nestes dias 

Carta 18 

18 

Basta dizer o que Faria era aqui, o homem grotesco, que se fazia  
anunciar nas recepções oficiais e diplomáticas como Ministro de Portugal 

Carta 18 

19 

Eu previ-a , logo que aqui me disseram que o objetivo de todas as artes do 
Mariano, ultimamente, era fazer-te calar! 

Carta 20 

20 

E para que não tomes também por pretensão, digo-te que tudo isto vem aqui 
para te dizer que de modo algum me encarrego das seções políticas nem para 
indígena, nem para o estrangeiro. 

Carta 21 

21 

Ele veio aqui propor-me uma revista semanal no gênero e tipo da Revue bleue 

Carta 21 

22 

Mando-te inclusa uma carta que me deixou aqui o Moniz Barreto. 

Carta 21 

23 

Pelo que aqui ouvi, tomo como certo que se fez um apelo ao teu patriotismo 
para salvares essa instituição que degringolava 

Carta 23 

24 

Soubemos, ao mesmo tempo aqui, que estavas doente e que estavas já bom 

Carta 24 

25 

o que eu tenho feito até aqui também não pode continuar 

Carta 25 

26 

Este segundo número porém, aqui entre nós, tirando os Filhos, estava sensabor 

Carta 25 

27 

Mandei-lhe depois, daqui , a este respeito, vendo que ele nada obtivera, ou 
fizera cartas e telegramas. 

Carta 31 

28 

Estou um pouco fatigado, senão contar-te-ia alguns casos engraçados, sobre a 
nossa Política daqui, a respeito de tratado, imprensa, empréstimo D. Miguel 
etc. 

Carta 31 
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29 

E aqui o frio começa a picar! 

Carta 33 

30 

Santo Antero que está comigo aqui, acompanhou-me na crise e aplaudiu o 
meu proceder. 

Carta 34 

31 

Recebi a tua boa carta - e escrevo à pressa sobre um dos pontos dela , a idéia 
de publicar aqui um ou dois dos artigos sérios 

Carta 35 

32 

Eis aqui as informações que posso mandar-te  

Carta 36 

33 

Por aqui podes calcular as conseqüências que pode ter a campanha, de resto 
sem possibilidade de êxito, do republicanismo miguelista. 

Carta 36 

34 

Por aqui a opinião geral é que esse é o começo da débâcle. 

Carta 37 

35 

Escrevo-te aqui da Granja onde as tuas cartas me têm chegado. 

Carta 38 

36 

Um tenho eu agora aqui presente, uma Corografia, arranjada pelos métodos de 
há cem anos, 

Carta 40 

 

 

 

(d)Ali 

Nº Oração Referência 

01 Talvez sexta-feira fique na Granja, a respirar o ar puro da verdade social que ali 
constantemente circula 

Carta 5 
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(d) aí 

Nº Oração Referência 

01 Isto há-de se passar aí pelos começos do século 20, quando Portugal for uma 
província espanhola, e Lisboa, já por impulso sincero do seu coração  

Carta 1 

02 Aí está o que me lembra para a Província.  Carta 4 

03 E se é, como vão os Poderes Públicos permitir aí minha estada? Carta 9 

04 Há dois meses que isto se estuda: a Casa Chardron vê aí um bom succès 
d'argent; eu creio que se podia fazer disto uma coisa importante e patriótica.  

Carta 15 

05 Aí vai pois o Prefeito de Polícia, o chef da Sureté, e vários sergents de ville, a 
caminho do Consulado, a dar batalha à Viscondessa de Faria, e a retomar a 
Repartição do Estado ocupada pela cuia e pela tournure da terrível senhora.  

Carta 18 

06 Andavas tu aí a procurar a fórmula definitiva da nossa situação social, sem 
conseguir, em vinte anos de literatura, achá-la bem exata e nítida.  

Carta 18 

07 Eu creio que a Revista poderá ir, coxeando, por aí além, durante um certo 
tempo  

      Carta 24 

08 Escreve-me pelas volta do correio, dizendo-me quem pode aí em Lisboa, 
tratar com autoridade a questão de "Lourenço Marques" na Revista.  

Carta 24 

09 Se Santo Antero aí está abraça-o muito por mim  Carta 24 

10 Genelioux é quem paga, mas sou eu que marco as quantias - porque vês daí 
as asneiras que fariam os Editores,  

Carta 25 

11 e se tu, com mais experiência de jornal e de administrações, me  
quisesses fazer aí uma tabela, enorme favor me farias.  

Carta 25 

12 e o meu pesar tem sido não estar aí para conversar contigo a sós, e portas 
fechadas.  

Carta 28 

13 e que além disso só sei do que aí se passa através do Tempo e das Novidades, 
fontes únicas da minha informação,  

Carta 28 

14 O Carlos Valbom, que me escreveu há dias afirma que isso aí está medonho e 
perigoso.  

Carta 28 

15 Se Vocês todavia, homens poderosos, pudésseis arranjar aí um nicho ao 
vosso amigo há tantos anos exilado, teríeis feito obra amiga e santa!   

Carta 28 

16 Tinha pedido aí ao Carlos que se ocupasse deste caso isto é que obtivesse do 
Ministro da Fazenda uma ordem para que os caixotes saíssem livremente.  

Carta 31 

17 o teu incomparável tacto, trates de arranjar aí isso, e me soltes esses caixotes, 
que a Alfândega, sob pretexto que eles contêm objetos de comércio (!), não 
quer largar sem  
que por meu lado eu largue uns poucos de centos de mil-réis!  

Carta 31 
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18 Munido dessa informação, o requerimento subiu ao Ministério da Fazenda... 
Mas aí encalhou!  

Carta 33 

19 Nada compreendo do que se está aí passando.  Carta 33 

20  O conhecimento que aí ganhei, na Primavera, dos fatores políticos não é 
bastante já para me explicar a anarquia atual.  

Carta 33 

21 Deve aí haver fatores novos, novos elementos de decomposição que me 
escapam.  

Carta 33 

22 Se porventura os republicanos franceses, explorando o caso de D. Miguel, 
pensam republicanizar Portugal e por aí a Espanha, enganam-se  

Carta 34 

23 Adeus; recomenda-nos muito à Snr.a D. D. Emília e a tua cunhada se ainda aí 
está  

Carta 34 

24 

Esses políticos daí , se estão dando a mão aos de D. Miguel para nos 
republicanizarem pela bancarrota arruinam-se a si próprios, isto é, à própria 
riqueza francesa, solidária conosco  

 

Carta 36 

25 

A ruína dos capitais da gente que lá está, a ruína dos franceses que vivem cá, 
a baixa no comércio de exportação: eis aí o que seria para a França a 
bancarrota portuguesa e sem conseguirem a república!  

 

Carta 36 

26 

Eis aí, meu querido, o que posso responder-te a um dos pontos de tua carta  

Carta 36 

27 

Não lhe escrevo porque tu estás aí  
Carta 36 

28 

Tens simplesmente a recolher-te , durante todo um dia, ao fundo de ti mesmo, 
e aí, torturando o gênio, achar a fórmula, o meio genial, o truc supremo, para 
conseguir que o  
Governo imponha às Escolas e aos Mestres a nova Biblioteca!  

Carta 40 

29 

Logo que tenhamos a fórmula, eu se Deus quiser, parto para aí, a torná-la 
realizável. 

Carta 40 

30 

Daremos um, admirável, com estampas, mapas, etc, que custará (em lugar de 
300rs que é o preço que aí vigora nas escolas) 160 ou 180rs   

Carta 40 
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                                                            Lá  

Nº Oração Referência 

01 tu ajudando-a com as tuas mãos fortes a trepar por um caminho áspero entre 
as oliveiras da paz e da ciência; e lá ao fundo, os contornos vagos dum 
Panthéon. 

Carta 1 

02 ainda procurei levantar-me para ir a tua casa mas vi logo que não levaria lá 
um conviva suportável - mas um homem tresnoitado, com o estômago 
estragado 

Carta 3 

03 Levar as provas para os areais da Costa Nova, não é prático - oh homem 
prático! Há lá decerto a brisa, a vaga, a duna, o infinito e a sardinha, - coisas 
essenciais para a inspiração 

Carta 5 

04 Eu para lá me dirijo por toda esta semana. Carta 5 

05 

quando Repórter chegue ao Rio de Janeiro com artigo meu, já esse artigo tem 
aparecido na Gazeta há quinze dias que é como se disséssemos há quinze 
séculos - porque lá é tudo em ponto maior. 

Carta 12 

06 

Por isso não fui para lá quando no principio deste ano vim assentar arraiais 
em Lisboa. 

Carta 17 

07 

Estive lá de fevereiro a junho, que foi quando  
me instalei onde moro agora: rua Serpa Pinto 101. 

Carta 17 

08 

Provas tens tu lá, e eu é que as reclamo revistas 

Carta 17 

09 

Set. 7 Tens lá as provas do IV. Vão hoje as do V. 

Carta 17 

10 

Apenas é certo que o Prefeito de Policia voltou de lá de dentro, do Covil 
pálido, declarando que se todas as mulheres eram assim em Portugal, 

Carta 18 

11 

Está-se a imprimir lá o "Fradique", e descubro que se me extraviou esse 
número. 

Carta 23 

12 se de passagem te acudir alguma frase bonita (apesar de lá não escassearem) 
acrescenta-a , que diabo! É sempre bom.  

 

Carta 23 

13 Não tratamos nada, mas espero que a dês toda para lá. Carta 24 
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14 Lembra-nos muito à Snr.a D. Emília, à tua cunhada se ainda por lá está Carta 30 

15 não fiquei pouco surpreendido quando me dizem de  
lá que o Franco mostrava pouca vontade de fazer a mercê - 

Carta 31 

16 É fato que vêm lá meia dúzia de talheres de prata, e quatro porcelanas, que 
não são essenciais para a minha existência 

Carta 33 

17 mas vem lá também nesses caixotes, querido Joaquim Pedro, todo o meu 
enxoval de inverno 

Carta 33 

18 Observar o tesouro é o mesmo que  
debruçar-se a gente sobre a boca do Inferno (Cascais: lembra-te da estação 
em que estamos) e ver lá em baixo o mar bravio. 

Carta 34 

19 A ruína dos capitais da gente que lá está, Carta 36 

 

                                                            Cá  

Nº Oração Referência 

01 Cá tenho lido os teus perfis parlamentares. Carta 9 

02 Rimos cá bastante Carta 13 

03 Se Casal deseja uma publicação, em que, de vez em quando publique um 
artigo e desabafe - cá tem a nossa 

Carta 15 

04 Esteve cá Luís Soveral, e fizemos um jantar de Vencidos Carta 25 

05 Agora está cá o Príncipe. Subimos com ele à Torre Eiffel, Carta 25 

06 Por cá, graças a Deus, vamos todos melhor. Carta 28 

07 E dizer que se eu tivesse nascido dos Pirinéus para cá, e dado romances ao 
Petit Journal, possuiria talvez 60.000 francos de renda! 

Carta 28 

08 Por cá vai tudo na mesma, agravado com uns episódios mais de patifaria 
indígena, alguns suicídios, e um verão de ardência africana. 

Carta 30 

09 Assim se vive por cá: inveja-nos . Carta 30 

10 Recolhi a Paris, - e ainda adoentado, venho maçar-te por causa duma 
abominável história de caixotes, contendo pratas, louças, livros, etc. , que a 
Alfândega do Porto não me quer deixar passar para cá, sem que eu pague 
uma soma enorme de direitos de exportação! 

Carta 31 

11 Dize a este último que se estão imprimindo os Filhos de D. João I refundidos 
com os documentos que ele me  
deu e outros que tirei dos arquivos de cá. 

Carta 34 

12 A ruína dos capitais da gente que lá está, a ruína dos franceses que vivem cá, 
a baixa no comércio de exportação: eis aí o que seria para a França a 

Carta 36 
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bancarrota portuguesa e sem conseguirem a república! 

13 Isto por cá está na consciência de todos, que agora me dão completa razão Carta 43 

 

 

Fonte: ANDRADE, Mário de. De Mário de Andrade a Fernando Sabino - Cartas a um Jovem 

Escritor. Editora Record - Rio de Janeiro,1981. 

 

(d)aqui 

Nº Oração Carta  

01 O simples fato do artista estar sinceramente entregue ao pensamento do seu 
assunto, a tomar notas de frases, de traços psicológicos, de formas, de idéias 
o vai predispondo psicologicamente para o ato de criação. E esta chega 
mesmo.  

Aqui entra de novo essa fatal sinceridade na argumentação. É certo que o 
artista não deve ter pressa, é preciso saber esperar 

Carta 2 

02 E aqui é que está o busílis: O difícil, o dificílimo, o tremendamente dificil é 
você, no convívio de sua facilidade(principalmente si for a riqueza), 
conservar a integridade moral do seu destino de artista. 

 

Carta 3 

04 Isso não é nada: ainda faz uns três dias um amigo meu aqui + ou – da sua 
idade, chegava ao repúdio de tudo quanto não fossem as tendências 
espontâneas do ser, porque assim ao menos ele era sincero e conservava a 
pureza lá dele! 

 

Carta 4 

05 Gilda Morais Rocha, que publicou uns contos em “Clima” é minha prima, 
vive aqui em casa, ponha bastante esperança nela.     

 

Carta 4 

05 Mas as ocupações se acumulam e eu queria que você espiasse só aqui sobre 
a cômoda de meu estúdio as coisas que amontoei para fazer essa semana, é 
uma coluna. 

 

Carta 5 

06 Me vi de-repente de novo professorando História da Música no 
Conservatório daqui e já estou completamente perdido de paixão pelos 
alunos, que almas desempenadas! 

 

Carta 6 
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07 E quando saíram daqui, às 24 horas, os amigos que vieram por causa do 
professor Herskovsitz que veio me visitar também, estava tão excitado que 
ainda lembrei um conto difícil. 

 

Carta 6 

08 Os “modernistas”do meu tempo aqui me advertiram discretos que isso é 
“messianismo”. Mas eu não tenho medo das palavras. E já te quero muito 
bem. 

 

Carta 7 

09 Fernando, 

Sua carta chegou aqui quando eu estava em crise. 

 

Carta 8 

10 É verdade que a riqueza do café foi tamanha que ainda permitiu que muita 
coisa ficasse aqui dentro para engrandecimento de terra, 

 

Carta 9 

11 Dê mesmo um pulo até São Paulo, Fernando, eu gostava muito de conversar 
mais com você, ler suas coisas com você aqui, lhe mostrar as minhas. 

 

Carta 9 

12 Mas falar nisso é chato. A cabeça de Helena está aqui, importante e bela e 
forte de verdade. 

 

Carta 10 

13 Ah! me esqueci  de falar a ele aqui: será que faz muita questão mesmo de 
acusar a menina dos olhos? 

 

Carta 10 

14 Você me fala em nos encontrarmos no Rio na exposição Portinari. Estou na 
angústia com a exposição do Portinari. Recebi um convite dos alunos ( 
aqueles que estiveram aqui) da E. de Belas Artes, pra fazer uma 
conferência na exposição. 

 

Carta 10 

15 Tanto que até os rodapés musicais da Folha da manhã já bati malemal uns 
cinco pra deixar aqui. 

 

Carta 10 

16 Só recomeço a carta ás 22 e 30, uns amigos estiveram aqui. 

 

Carta 10 
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17 Pergunto porque na sua carta anterior você me perguntou sobre ele e não 
preciso lhe responder porque já conversamos aqui sobre. 

 

Carta 10 

19 Mas foi muito bom você vir aqui, tudo se engrandeceu, ficou tão despido 
de inquietações, de esperanças. 

 

Carta 10 

20 A sua presença aqui veio apagar essas necessidades e tudo ficou muito 
mais nobremente humano. 

 

Carta 10 

21 Além disso, eu já falhei as aulas da manhã de hoje pra poder ler o seu livro 
e estou por aqui de trabalho 

 

Carta 12 

22 Neste momento sim, é o tipo de momento do “ não analisa não”: como eu 
queria que você estivesse aqui comigo, leríamos juntos a novela, 
abandonando a vida,e  comentando e conversando. 

 

Carta 12 

23 Foi aqui que o seu telefonema interrompeu a carta. 

 

Carta 13 

24 Mas como eu andei inquieto por causa de você aí, foi muito desagradável. 
Os boatos( ou não) que circularam aqui sobre Minas eram dos mais negros 
e afinal chegou a notícia de que você estava ferido. 

 

Carta 15 

25 Queria escrever, mas temia de vários temores, tanto mais que as coisas aqui 
também não andavam nada azuis. 

 

Carta 15 

26 (...), de modo que quando tudo se acabou e as quatro páginas e pico do 
artigo estavam aqui, que horas eram? 

 

Carta 16 

27 Aqui  o caso psicológico do Lúcio e da “entourage” do Otávio de Faria se 
complica prodigiosamente, e não posso decidir por mim. 

 

Carta 17 
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28 Ora, e aqui é que está o âmago do problema: resta saber si o Lúcio tem esse 
mesmo valor que o Otávio atribue a ele, (...) 

 

Carta 17 

29 tem muita gente aqui no Brasil que, com a maior modéstia, eu acho muito 
maior que Huxley e Morgan! 

 

Carta 17 

30 E aqui chegamos ao que você me pergunta e a única coisa que me importa 
neste caso do Lúcio, nesta minha carta e em você: 

 

Carta 17 

31 E é o caso de você, meu Fernando. Vou falar nisto aqui pela última vez 
com você. 

 

Carta 17 

32 Senti falta de você, foi muito, quando o Murilo Rubião esteve aqui. 

 

Carta 17 

33 E eu estava sobretudo furioso com um dos defensores da arte-pura que 
publicara então aqui no “ Estado” um não-sei-o-que meio surrealista, 
intitulado “ A criação dos Chineses” 

 

Carta 18 

34 Desde quarta-feira passada, dia 17, que pedi passagem pra Belo Horizonte, 
na Panair, pro dia 5 ou 9 de junho que são os dias do avião daqui pra lá. 

 

Carta 19 

35 No fim já não posso mais, tenho outros compromissos aqui. 

 

Carta 20 

36 Me escreva com urgência respondendo si vai e quando prefere ir e quando 
prefere ir. Eu prefiro logo no princípio, si possível partir dia um daqui. 

 

Carta 20 

37 E nesse caso eu ia daqui voando até o Rio e partiríamos d’aí no mesmo dia. 

 

Carta 20 

38 Aqui,  Fernando, a culpa das nossas culpas será minha, si culpa existe. 

 

Carta 21 
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39 E aqui, não é por covardia não, Fernando, é por coragem: eu tenho que 
retrair e não dizer mais. 

 

Carta 21 

40 Eu não estou tratando da salvação da sua alma, Fernando, e já falei atrás 
que não é da sua vida que me cabe duvidar aqui; 

 

Carta 21 

41 E não diga que eu não disse: se lembre, e apenas basta isso, tudo o que disse 
de duro naquela nossa conversa aqui no Largo do Paissandu, no bar, foi 
tanto o esforço que eu fiz que me lembro do lugar, da mesa, da posição em 
que eu estava. 

 

Carta 21 

42 Até chego a achar bom que você não apareça aqui neste momento, porque 
o abraço dos meus braços não corresponderia ao que sinto por você. 

 

Carta 22 

43 Não vou argumentar contra a sua carta não.  Me lembro que naquela 
viagem de automóvel aqui, o Décio na frente, nós dois atrás, um momento 
você me perguntou: - Bom, Mário, a carta já está esclarecida. 

 

Carta 23 

44 Você aqui me falou muito, e insistiu mesmo em preocupações “estéticas” 

 

Carta 23 

 

(d)ali 

Nº Oração Carta  

01 Isso as meninas botaram o rádio no mais forte da sua pujante gritaria e 
ficavam ali rentinhas escutando que mais escutando. Até quando uma delas 
carecia de ir lá dentro no quartinho, ficava se contendo, se contendo até não 
poder mais. 

 

Carta 4 

02 Nisto vem a visita-da-saúde e o moribundo repara no moço que ficou 
parado ali. 

 

Carta 10 
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(d)aí 

Nº Oração Carta  

01 Seus contos estão longe de ser impressionantes. Longe de prenderem a gente 
por uma idealidade humana definitiva qualquer. Aí é que a arte, como beleza 
de criação técnica, interfere definitivamente para impor e justificar um 
criador. 

 

Carta 1 

02 Mas antes exijo que você pense muito seriamente sobre você. Tanto mais 
que, pelo que seu livro indica como tendência pessoais, o seu caminho na 
arte é pesado, muito árduo e sem brilho. Você não irá estourar por aí, 
ganhando a batalha de um golpe só, como um Lins do Rego,  

uma Raquel de Queiroz.  

 

Carta 2 

03 Ora fiquei chateado com essa história de você ter machucado os olhos, já 
milhorou bastante? Mas tome cuidado, heim: não se bote aí lendo que mais 
lendo, como si a vida fosse acabar amanhã. 

 

Carta 4 

04 E fosse por que fosse, as duas ficaram cegas. Uma inda enxergava um 
bocadinho esfregando o nariz no livro de reza mas a outra nem isso. E aí 
principiou o martírio delas, com a dama-de-companhia que o advogado 
ajustara pra ler pra elas. 

 

Carta 4 

05 E já não havia mais dama-de-companhia na cidade com mais de um milhão 
de habitantes que não tivesse passado pelas meninas. Aí o advogado lembrou 
de comprar um rádio. 

 

Carta 4 

06 Resultado: as coisas ficarão para semana que vem e é aí que a coluna vira 
Gaurisankar. 

 

 

Carta 5 

07 Não pense, por favor, que quero literatura “social”, no sentido em que a 
fazem por aí. 

 

Carta 12 
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08 Bem, o caso editorial está resolvido e também não se afobe com a minha ida 
aí, nem espalhe muito. Só irei com você em Belo Horizonte, está claro, nem 
posso imaginar Belo Horizonte sem você com Hélio. E Helena belíssima. 
(Bem, principiemos outra carta) 

 

Carta 13 

09 Mas como eu andei inquieto por causa de você aí, foi muito desagradável. Os 
boatos( ou não) que circularam aqui sobre Minas eram dos mais negros e 
afinal chegou a notícia de que você estava ferido. 

 

Carta 15 

10 Você deve saber o que ando escrevendo, fazendo o possível pra envenenar, 
pra enfraquecer os “ donos da vida”, pra tornar bem apodrecida esta coisa 
que está por ai pra que estoure de uma vez, 

 

Carta 17 

11 E veio d’aí essa necessidade dolorosa de autopunição, com que você destrói 
agora a Marca e a insulta, prevenindo-se em seu futuro. 

 

Carta 23 

 

Lá 

Nº Oração Carta  

01 Isso as meninas botaram o rádio no mais forte da sua pujante gritaria e 
ficavam ali rentinhas escutando que mais escutando. Até quando uma delas 
carecia de ir lá dentro no quartinho, ficava se contendo, se contendo até não 
poder mais. 

 

Carta 4 

02 Praque imaginar si do outro lado do túnel faz dia ou faz noite? Só tem um 
jeito de saber: é ir até lá. O perigo não é encontrar noite lá, mas encontrar a 
noite  e imaginar que é o dia. 

 

Carta 9 

03 Praque imaginar si do outro lado do túnel faz dia ou faz noite? Só tem um 
jeito de saber: é ir até lá. O perigo não é encontrar noite lá, mas encontrar a 
noite  e imaginar que é o dia. 

 

Carta 9 

04 De maneira que só na volta, lá por 15 de julho posso pensar portinarices 

 

Carta 10 
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05 Si puder vir venha logo, pois dia 4 de setembro vou ao Rio. Mas não tinha o 
menor gosto de encontrar você lá, porque as dispersões são tantas, 

 

Carta 11 

06 Bem, mas as vontades de ir a Minas estão amargando demais e creio que não 
vou esperar a próxima Semana Santa. Irei nas férias si Deus quiser. Você já 
estará lá, findo o estágio. 

 

Carta 11 

08 Belo Horizonte ficará pra quando pudermos estar juntos lá e eu sem muitas 
restrições alimentares. 

 

Carta 15 

09 Os assuntos mais graves, só mesmo lá pelos primeiros dias do ano posso 
cuidar deles. 

 

Carta 16 

10 Desde quarta-feira passada, dia 17, que pedi passagem pra Belo Horizonte, 
na Panair, pro dia 5 ou 9 de junho que são os dias do avião daqui pra lá. 

 

Carta 19 

11 Só ontem, indo todos os dias lá, como não recebiam resposta de Poços, 
esperei na Companhia que telefonassem pra lá. 

 

Carta 19 

12 Só ontem, indo todos os dias lá, como não recebiam resposta de Poços, 
esperei na Companhia que telefonassem pra lá. 

 

Carta 19 

 

Cá 

Nº Oração Carta  

01 Enquanto o governo do país é obrigado a cuidar de e proteger todos os outros 
estados, talvez nunca Minas tenha atravessado um período de tamanha 
pasmaceira de engrandecimento interno como de 1930 pra cá. 

 

Carta 9 

02 O Vinícius foi integralmente um caso do que, respeitando a gente de longe, 
“estimando” mas com frieza, um dia se resolve  “se chegar”, toma uns trancos 
logo de entrada, mas agüenta a mão e fica da banda de cá. 

 

Carta 17 
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03 Porque a diferença espiritual entre Salgueiro e a Luz no Subsolo é 
principalmente esta: Luz no Subsolo procura se afastar do cafagestismo  do 
romance nacional contemporâneo, do Modernismo pra cá 

 

Carta 17 

04 Eu cá sou de Dostoievisqui pra cima, não deixo por menos. 

 

Carta 17 

 

 

Fonte: LISPECTOR, Clarice. Correspondências. Rio de Janeiro, Rocco, 2002. 

 

                                                             (d)aqui 

No  ORAÇÃO CARTA 

01 Quanto ao teu fantasma, procuro-o inutilmente pela cidade. As 
mulheres daqui são quase todas morenas, baixinhas, de cabelo liso e ar 
morno. 

Carta 1 

02 As pessoas daqui me olham como se eu tivesse vindo direto do Jardim 
Zoológico. 

Carta 1 

03 Estou aqui meio perdida. Faço quase nada. Carta 8 

04 Eu nunca tive propriamente o que se chama " ambiente" mas sempre 
tive alguns amigos. Aqui só tem " mutucas"( isso é, besouro, mas por 
que não chamar tudo de mutuca logo de uma vez?). 
 

Carta 8 

05 Aqui não consigo jornais do Rio para ler as notícias sobre o que se 
publica aí. 

Carta 8 

06 O mesmo colega do Maury, que passou por aqui, trouxe Diretrizes, 
onde classificam o livro no " Leia se quiser", tratando-me com 
palmadinhas paternais nas costas, carões e conselhos. 
 

Carta 9 

07 Tenho livros para ler; aqui há uma boa livraria onde há tudo menos 
meu livro. 

Carta 9 

08 Os americanos são bem simpáticos, mas nada sei sobre a família deles, 
se estão aqui ou não. 

Carta 9 

09 Aqui descobri uma venda chamada: Casa Freio e Forte. Carta 9 

10 Aqui  tinha uma venda chamada Pau de Macaco. Carta 9 
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11 Aqui tem um bocado de urubus. Vivem em cima das casas. Carta 9 

12 Não tendo aqui a Agência Nacional e A Noite , estou numa liberdade 
deliciosa, há anos que não sentia isso. 

Carta 10 

13 Encontrei aqui umas pessoas muito interessantes. Carta 10 

14 Maury passou aqui 5 dias e me deixou uma carta. Carta 13 

15 Pois agora aqui se diz de tudo, se é sincero ou não. Carta 13 

16 Aqui conheci várias pessoas simpáticas. Carta 13 

17 Em Taranto tomamos o avião particular do comandante-em-chefe das 
forças aliadas no Mediterrâneo  e chegamos a esta cidade. (...) Isso 
aqui é lindo. É uma cidade suja e desordenada, como se o principal 
fosse o mar, as pessoas, as coisas. 

Carta 15 

18 E tudo aqui tem uma cor esmaecida, mas não como se tivesse um véu 
por cima: são as verdadeiras cores. 

Carta 15 

19 Um edifício novo aqui tem um ar brutal. Carta 15 

20 Passei alguns dias áerea- estou aqui de vez em quando muito delicada. Carta 15 

21 Se eles fizerem qualquer tipo de oposição , ou se só me prometerem a 
impressão daqui há muito tempo, então Tania, minha irmã, se 
encarregará de arranjar algo mais modesto e possivelmente pago. 
 

Carta 15 

22 Aqui  tem ópera todos os dias às 2 1/2 da tarde... Carta 15 

23 Não consigo lhe dar idéia do que é isto aqui. Carta 16 

24 Quando você me escrever, diga novidades da Irmgaard. Quando vim 
embora, ela estava muito doente; mandei um cartão para ela daqui, 
uma carta antes do Natal. 
 

Carta 16 

25 Enquanto vocês vivem no Brasil, eu aqui tomo chá com leite num 
colégio de moças. 

Carta 16 

26 Explique, se é que você ainda me escreverá, tão desiludida é esta pobre 
moça. Que aliás vai posar( ia escrevendo pousar, mas a tempo corrigi 
minha natureza de pássaro) para uma pintora brasileira há muitos anos 
aqui. 
  
 

Carta 17 

27 Aqui  as ruas são atapetadas de bambinos, principalmente os becos. Carta 17 

28 Com certeza eu já lhe disse que o mar aqui é absolutamente azul. Carta 18 

29 Por favor, peçam coisas. Há coisas aqui que devem ser + baratas do Carta 19 
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que no Rio. 
 

30 Uma das coisas de que  estou surpreendida e vocês certamente também 
é que no fim do bilhete de hoje de manhã não falei sobre o fim da 
guerra.(...) Aqui  não houve comemorações senão feriado ontem. 

Carta 19 

31 Daqui a pouco perguntei se ele gostava de ter discípulos Carta 19 

32 Não, não vejo ocasião de ir( ao Rio). Será + tarde ou talvez não vá, só 
vá daqui a quatro anos, normalmente. 
  
 

Carta 20 

33 Aqui continua fazendo calor. Carta 20 

34 Estou aqui em pleno outono, e apesar de ser outono, apenas por ser 
"pleno", tem o mesmo fulgor de primavera plena, inverno pleno.. 
 

Carta 24 

35 Não escrevo porque minha vida aqui tem sido mais movimentada do 
que é possível e eu queria escrever muito, mas só poderia dizer 
superficialmente. Não sei se estou louca por Paris. 
  
 

Carta 26 

36 Escreva, Lúcio, é muito bom. Aqui  estou esperando, com muita 
saudade mesmo. 

Carta 28 

37 Repito que estamos bem, e que a alimentação é inteiramente 
suficiente aqui no hotel 
  
 

Carta 31 

38 Aqui  tipicamente cidade pequena, tem cheiro de Berna Carta 31 

39 Aqui o frio está pouco a pouco apertando. Carta 31 

40 Aqui tem feito bastante frio e está bom. Carta 32 

41 Mafalda querida, 
como você vê, estou em Teresópolis. (...) Mas está muito bom aqui, 
muito frio e relativamente repousante. 
 

Carta 34 

42 Quando vi, Paulinho estava atrás de mim puxando meu vestido 
dizendo meio tímido: Mamãe, eu está aqui! 

Carta 35 

43 Quanto tempo de estudo passará aqui? Carta 35 

44 Eles vieram jantar aqui Carta 37 

45 Mas ela vai aprender a guiar futuramente, e espero que me apareça por 
aqui. 

Carta 37 



 

 
 

148 

  
 

46 Novidades daqui não há muitas. Carta 37 

47 A novidade aqui são dois patinhos vivos. Carta 41 

 

(d)ali 

 

(d)Aí 

Nº Oração Carta  

01 Houve um momento em que ele me disse: S. está tonto porque V. vai embora. 
Menti: " certamente entra aí um pouco de álcool. E, nesse caso, eu sempre 
desculpo." Não olhei para ele, não quis ver reação. 
 

Carta 1 

02 Aqui não consigo jornais do Rio para ler as notícias sobre o que se publica aí. Carta 8 

03 Seguimos até Dacar, aí ficamos duas horas. Carta 15 

04 Seguimos até Dacar, aí ficamos duas horas. E daí, a noite toda, até Lisboa, 
onde fiquei por 10 dias. 

Carta 15 

05 Sinto verdadeira sede de estar aí com vocês. Carta 19 

06 Minha hesitação quanto a filhos vem principalmente porque eu gostaria de tê-
los ou melhor tê-lo aí. 
  

Carta 19 

07 Mas queremos mais cartas, queremos acompanhar mais ou menos a vida de 
vocês aí. 

Carta 32 

Nº Oração Carta  

01 Tania fez sérias restrições sobre O lustre. Inclusive quanto ao 
título. Vai assim mesmo embora ela tenha razão. Nada ali 
presta realmente. 

Carta 18 

02 Os ursos são o símbolo da cidade; quando se ia fundar a 
cidade encontrou-se um urso; isso foi considerado como bom 
augúrio e ali fundou-se Berna. 

Carta 21 

03 e quando ele disse meu nome, ela disse: ali, então não vou! Carta 37 

04 Quando ele viu a velhinha ali, ele teve uma crise de desânimo. Carta 40 
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08 Como é a vida aí, com mais dinheiro? Carta 32 

09 Fernando, aí vai a primeira semana da Manchete. Carta 33 

10 Aí pois fica nosso convite. Carta 36 

11 Sentou no carro e daí a pouco, sem ninguém perguntar nada, disse: é para 
South America. 

Carta 37 

12 Na certa o Armando já está aí com vocês dando notícias bem mais diretas. Carta 40 

13 Aí junto vai uma carta para Simeão Leal, Tania, e aceito com prazer que me 
faça o favor de levá-la a ele, 

Carta 41 

14 Aí junto vai uma carta para Simeão Leal, Tania, e aceito com prazer que me 
faça o favor de levá-la a ele, pois do jeito que são as coisas aí, nunca saberei 
se ele recebeu ou não a carta, se ele levou ou não em consideração. 

Carta 41 

 

Lá 

Nº Oração Carta  

01 Que se fosse obrigada a voltar À Rússia , lá se sentiria irremediavelmente 
estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem esperanças. 

Carta 7 

02 Não sei se ele tem saudades do Rio propriamente. Lá ele estava levando uma 
vida agitada demais. 
 

Carta 9 

03 Mozart, que esteve em Nápoles há alguns meses, diz que as coisas lá não estão 
tão difíceis assim- e ele viu a cidade há meses. 

Carta 13 

04 Que mais eu tenho para contar? Que minha impressão é a de que eu não saí do 
Brasil. Com serenidade, sem esforço, me parece estar inteiramente próxima 
das coisas de lá. 

Carta 13 

05 Acho que em Nápoles não me faltará nada, nem mesmo batons porque Roma é 
perto, em Roma estará Mozart, e lá tem muita coisa. 
  

Carta 13 

06 Por favor, nada é formidável, ou sei lá, talvez tudo seja. Carta 15 

07 Depois fui a Casablanca, como correio diplomático, passei lá um dia e uma 
noite e fui para Argel, onde fiquei 12 dias. 

Carta 15 

08 A lavadeira de casa, uma signorina, está esperando bebê e vive espionando a 
nossa cozinha e tremendo com os olhos enormes. Um dia desses fui pedir uma 
xícara de chá e só ela estava lá. 

Carta 17 

09 Estou trabalhando no hospital americano, com os brasileiros. Visito 
diariamente todos os doentes, dou o que eles precisam, converso, discuto com 

Carta 18 
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a administração pedindo coisas, enfim, sou formídável. Vou lá todas as 
manhãs e quando sou obrigada a faltar, fico aborrecida. 

10 O cachorro pegou uma doença, fui com ele ao veterinário e um burro me disse 
que era incurável. 
E lá estava eu chorando, passei um dia nervosa e triste com a idéia de que se 
teria que matá-lo, eu que gosto tanto dele. 
  
 

Carta 20 

11 Você me responde de Nova York. Eu sabia que vocês estavam lá por alguém 
que veio dos EEUU e passou por Paris. 
 

Carta 22 

12 E as notícias que recebo do Brasiil são as piores. (...) Certamente teremos uma 
revolução. Até o ar lá está precisando disso. 

Carta 22 

13 Acho que em setembro iremos em férias a Espanha e Portugal. Você quer 
alguma coisa de lá? 

Carta 28 

14 Murilo e Nini foram a Caxambu e voltaram. Godofredo é que não passou bem: 
teve uma ulceração na córnea e foi operado. Estivemos lá e ele está fora do 
perigo de perder uma vista. 

Carta 32 

 

Cá 

Nº Oração Carta  

01 Fomos há pouco ver uma exposição de pinturas holandesa, de Van Gogh para 
cá. 

Carta 23 

 
 


